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Bom dia, amigos. Estou tão feliz por estar aqui. Esta manhã estamos a começar um pouco mais 
cedo. Sinto muito por ver que não temos espaço suficiente adequado para sentar as pessoas e eu sei 
que é difícil para vocês ficar de pé. Eu anunciei esta manhã que este seria o tempo em que eu queria ter 
muito tempo. E eu acho que seria muito bom, enquanto o serviço decorrer, que se alguém se quisesse 
sentar, os outros ficavam de pé e descansavam uns e outros e se você quiser sair e andar só por um 
momento, lembre-se, sendo um serviço longo isso vai estar muito bem. Então podemos trocar de lugar.

1

E agora, nós sabemos que eles estão no programa de construção aqui no Tabernáculo para uma 
igreja mais larga e maior que possa ter espaço adequado para os assentos. E eu penso que a igreja aqui 
só tem lugares para cerca de 250, 300 pessoas e estão provavelmente mais cem aqui agora. Assim vai… 
e eu entro, vejo as pessoas a conduzir para trás e para a frente - não conseguiam encontrar um lugar 
para estacionar e claro quando chegam aqui à porta e vêem as entradas cheias e as paredes cheias e 
assim por diante, com as pessoas então… por toda a plataforma e assim por diante, então vão embora. 
E nós queremos que todos ouçam a mensagem do Senhor enquanto a tentamos trazer.

2

Eu quero anunciar imediatamente que eu vou tentar falar até ao meio-dia e depois… e vou encerrar 
às doze. E isso vai dar tempo a todos de ir buscar alguma coisa para comer. Durante este tempo o 
ministro, o pastor, o Irmão Neville aqui, vai ter um serviço de baptismo durante esse tempo. E vocês que 
saírem e forem buscar alguma coisa para comer e depois nós vamos voltar e eu vou tentar estar neste 
púlpito exactamente às duas horas e depois continuo esta tarde.

3

E estive em muita oração esta semana e eu nem conseguia passar por isso se não tivesse cortado 
cerca de, talvez um quarto disso, ou talvez um terço, daquilo que eu gostaria de dizer às pessoas. 
Agora, assim nós agradecemos pela vossa boa cooperação ao vir às reuniões e o que têm feito por nós 
e ao nos ajudarem e ao orarem por nós.

4

E eu tive o privilégio há uns momentos atrás de falar com um homem e uma mulher idosos que são… 
nós conhecemo-los como o Irmão e a Irmã Kidd que têm sido muito fiéis ao longo dos anos. Eles pararam 
há uns momentos atrás. Eu disse-lhes para passarem por aqui; eu queria vê-los um minuto e que 
privilégio que foi falar com pessoas idosas que tinham estado a pregar o evangelho quando eu ainda era 
um bebé. E o velho evangelho glorioso fica melhor com o tempo enquanto nos aproximamos do fim do 
caminho.

5

E agora, estão alguns tecidos para oração aqui colocados e eu quero orar por eles daqui a pouco. E 
agora, vamos inclinar as nossas cabeças um momento para uma palavra de oração.
6

Nosso Pai celestial, Tu disseste na Tua Palavra: “Se eu for levantado da terra todos os homens 
atrairei a mim.” E, esse é o nosso propósito na vida, é exaltar perante uma geração de pessoas a morrer 
que Jesus Cristo ainda é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E eu estou tão feliz por saber que eu 
vivo onde existem pessoas que crêem nisso e entre milhares que O têm aceite como seu Salvador.
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E sabendo que depois desta vida estar terminada, haverá uma vida do outro lado que será tão 
gloriosa que estes trabalhos e as poucas horas em que estamos a passar por estas sombras da vida aqui 
no terreno da prova, em que estamos meramente a entrar em órbita agora, à espera da contagem 
decrescente, porque em breve chegará um tempo em que o tempo de Deus está cumprido. O grande 
braço que segurou o tempo por tanto tempo, vai finalmente largar e a Sua igreja vai sair desta terra 
para o espaço lá para uma terra onde não haverá doença, tristeza, velhice, morte. É por isso que 
estamos reunidos hoje, Senhor, é para expressar o nosso sentimento acerca destas coisas.

Estamos tão contentes por saber que isto não está a reunir as pessoas por alguma coisa em vão; 
que foi provado como a maior realidade que o mundo já conheceu, que o Filho de Deus não está morto, 
que fez as promessas, mas está vivo entre nós para todo o sempre. E estamos tão contentes nesta 
manhã, Senhor, acima de todas as coisas, apesar de possuirmos o mundo e podemos ser jovens por 
centenas de anos para desfrutar dele, mas isso seria apenas uma estação comparado com o tempo que 
está preparado para aqueles que O amam. Assim, estamos a tentar apontar o nosso irmão e a nossa 
irmã a esta grande hora que se está a aproximar de nós. E enquanto vemos esse tempo a chegar, 
Senhor, os nossos corações ardem. Nós queremo-nos preparar.
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Um por um nós descemos o caminho. Nós acabamos de enterrar um do nosso meio. A nossa irmã 
Bell, indo rapidamente (de acordo com o pedido dela), tão rápido que nós nem pudemos chegar até ela 
para orar com ela, mas foi o pedido dela que partisse… para ver como Tu és bom ao proveres todas as 
coisas que desejamos nos nossos corações. Tu não abandonas nenhum deles. Tu prometeste.
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Agora, nós oramos para que Tu leves os nossos corações a entender-Te hoje - aqueles que não Te 
entendem. Traz os pecadores ao arrependimento; traz os enfermos ao conhecimento da cura de Deus. 
Oh, Deus, abençoa os Teus santos e une os seus corações. E enquanto estas fitas vão para as cidades
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e para as igrejas por todos os países à volta do mundo, que os ministros irmãos, que talvez tenham 
interpretado mal por uma vez, possam entender agora que a Tua igreja deve estar preparada.

E agora oh, Senhor, que me separaste da minha mãe, que me alimentaste todos os dias da minha 
vida e me trouxeste até esta hora, pela Tua graça, sentindo que foi da Tua vontade que eu devesse 
explicar às pessoas por que é que eu tenho agido e fiz da forma que fiz, possa ser de uma forma que as 
pessoas tenham um melhor entendimento, Senhor, da peculiaridade do Teu servo.
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Concede estas coisas, Pai, e estas Escrituras e o texto e as palavras que temos aqui escritas ao 
longo da semana orando e estudando. Possam cair em boa terra por todo o lado em que forem ouvidas - 
uma terra que as possa manter e cuidar e depois toda a glória será dada a Ti, porque pedimos no nome 
de Jesus. Amém.

Para as pessoas lá fora nos carros que não conseguem entrar, eu estou a ligar um pequeno 
instrumento aqui agora e liguem o vosso rádio para 1150 e vão receber a mensagem no rádio do vosso 
carro.

11

[Agora é esta ligação aqui? Está ligado, está, para as fitas?]

Agora, para todos os meus amigos aqui e onde quer que estas fitas possam viajar, sinto que devo 
uma explicação às pessoas de muitas coisas que eu tenho dito e feito. Assim muitas vezes as pessoas 
vieram até mim e disseram, “O nosso pastor diz, «por que faria isso,» Irmão Branham? Por que disse isto? 
E o que o faz agir dessa forma?” Agora, de todo o meu coração, tudo o que eu tenho feito, eu tenho 
feito com a melhor intenção que eu sei. E tudo o que eu tenho dito eu tenho dito do meu coração. E eu 
fiz isso por um propósito; e vou tentar esta manhã pela ajuda de Deus explicar pela Bíblia o propósito e 
porque tenho feito isso.
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E agora aí talvez, num grupo de pessoas deste tamanho, estão provavelmente muitos ministros aqui 
sentados e muitos vão ouvir isto, e eu espero que tenhamos tempo suficiente para ver tudo o que eu 
tinha pensado e colocado na Escritura… levado às Escrituras, melhor dizendo, para as pessoas. Mas para 
os meus irmãos: apesar de poderem discordar comigo - agora eu estou a falar tanto aqui como para as 
fitas - vocês podem discordar bastante de mim pela minha posição em relação àquilo que eu penso que 
está certo. E vocês têm o direito de discordar de mim por verem isto de forma diferente; mas eu espero 
que pela ajuda de Deus esta manhã, eu seja capaz de vos mostrar a razão por que eu tenho tomado 
esta posição.
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E eu nunca… houve muitas vezes que eu já repreendi igrejas, denominações, o vestuário das 
mulheres, o comportamento dos homens. Eu penso que já suportei isso completamente pela Escritura. E 
nunca uma vez, Deus conhecendo o meu coração, eu tive um mau sentimento em relação a qualquer 
pessoa. Não importa se não concordam comigo tal como o oriente do ocidente, eu continuo a amá-las. E 
enquanto eu tiver o Espírito de Deus em mim eu sempre vou amar a Sua igreja - o Seu povo. Não 
importa o que façam, ou como me tratam, isso não tem nada a ver com isso. Eu continuo a amá-las.

14

Eu lembro-me de uma vez um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas constantemente (nós 
chamar-lhe-íamos a nossa expressão do sul) a agravá-lo - constantemente a pô-lo em movimento. Tudo 
era um murmúrio ou uma queixa e assim por diante. Mas Moisés, quando chegou ao momento da 
verdade, quando Deus disse, “Separa-te deles, porque eu vou pegar em ti e começar uma nação,” 
Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus. Disse, “Toma-me a mim, e não às pessoas,” que ele 
chamaria de rebeldes, (rebelião contra Deus e contra ele) apesar disso, ele amava-os tanto que ele 
disse, “Toma-me a mim e salva-os.” Isso era Cristo em Moisés.

15

E se um homem, não importa quem mais discordaria com ele, se ele não sente isso então há uma 
falta de Cristo creio eu - se do seu coração, não dos seus lábios, se ele não sente isso em relação à 
humanidade.

Eu fiquei surpreendido uma vez (não é só por mero senso de humor desta vez), mas houve uma 
reunião em Chicago e um homem de cor estava lá sentado e ele continuava a dizer, “Eu quero ver o Dr. 
Branham.” Ele tinha um grande chapéu e umas grandes cruzes, de vinte ou vinte e cinco centímetros de 
comprimento e largura, ao peito e túnicas e vestido de forma muito estranha com anéis engraçados e 
colares e assim por diante. E eu disse ao Irmão Baxter, que era o meu associado, disse-lhes, “Traga-o ao 
escritório; eu vou vê-lo.” E ele sentou-se à minha frente e disse, “Posso tratá-lo por «Pai,» ou por 
«Reverendo,» ou por «Ancião,» ou como quer que eu o trate?”

16

Eu disse, “Se me ama, chame-me «irmão»”. E ele, por respeito, fez assim; e deu-me o seu título 
que, oh, levaria algumas linhas para o escrever no papel os títulos do nome da igreja e o seu título na 
igreja.

Mas ele disse uma coisa que sempre ficou comigo. Ele disse, “Eu estou interessado nisto, Irmão 
Branham.”  Ele  disse  em que  estava  interessado  na  sua  igreja  e  nas  suas  coisas.  Ele  disse,  “Eu  estou
17
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interessado numa raça”; ele disse, “que é a raça humana.”

Eu disse, “Aí vamos dar um aperto de mão.” A raça humana para todos, para todo o credo, para toda 
a cor e para toda a pessoa por que Cristo morreu, esse é o meu interesse nesta manhã. E eu sempre 
tentei fazer desse o meu interesse.

Agora, eu quero ler e depois apenas… Eu não estou a contar pregar porque levaria provavelmente 
pelo menos… O que eu tenho aqui para dizer vai provavelmente levar-me quatro ou cinco horas. Assim 
depois de duas horas agora, depois vamos despedir-nos e vamos almoçar, depois voltamos às duas 
horas. Estejam aqui antes das duas horas porque eu quero começar mesmo às duas horas. Estejam aqui 
por volta da uma hora e trinta se puderem. Então vamos sair a tempo do serviço da noite.

18

Eu tenho de partir esta tarde ainda para Tifton, Geórgia onde vou ter um serviço amanhã à noite no 
auditório da escola secundária ali - apenas um serviço de pregação. E depois dali, não sei. Onde quer 
que Ele me guie a partir dali. Muitos lugares… o Irmão Arganbright e os outros ligaram-me do estrangeiro 
para começar imediatamente lá, pelo Oeste, pelo Canadá, por todo o mundo. Mas vocês sabem… Eu 
creio que vocês saberão melhor depois de eu terminar, se Deus me ajudar a dar-vos da forma que me foi 
dada; depois do serviço, vocês vão entender, espero eu.

E então, se houver algumas perguntas que não entendem, peço que tragam os vossos livros e 
depois vocês que têm gravadores podem obter as fitas e ouvi-las em vossa casa e sentar-se com um 
coração aberto - apenas com um coração aberto. Coloquem-no ali e digam, “Senhor, eu relaxei agora; 
vou ouvir,” e depois quando captarem alguma coisa, desliguem o gravador e vão à Escritura. E a Bíblia 
disse, Jesus disse, “São elas que de Mim testificam,” veja. Vamos olhar pela Escritura e ver se está tudo 
bem.

19

Agora, eu quero abrir… (Desculpe? Aqui mesmo. Ele está a mostrar-me os vários microfones para 
usar. Há um conjunto deles aqui nesta manhã, não sei por qual começar.) Agora, vamos abrir na 
Escritura… Eu vou começar em Génesis e vou concluir esta noite em Apocalipse. Eu creio na Palavra. 
Génesis, começando no capítulo 1, desejo ler uma porção da Palavra. E agora se alguém quiser que 
alguém tome o… peguem nos vossos lápis e papéis e assim por diante porque eu tenho muitas 
Escrituras. Eu quero continuar a ler sempre sobre estas Escrituras.

20

No princípio, criou Deus os céus e… a terra.

E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de 
Deus se movia sobre a face das águas.

E disse Deus: Haja luz. E houve luz.

E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação… entre a luz e as trevas.

E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã: o dia 
primeiro.

E disse Deus: Haja… uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e 
águas.

E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da 
expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.

E chamou Deus à expansão Céus; e foi a tarde e a manhã: o dia segundo.

…disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção 
seca. E assim foi.

E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares: e viu 
Deus que era bom.

E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê 
fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi.

E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera, 
cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.

E foi a tarde e a manhã: o dia terceiro.

Agora, eu quero começar nesta manhã com o meu texto para usar isto: “A Palavra Falada é a 
Semente Original.” Agora é isso em que eu desejo basear o meu texto - “A Palavra Falada é a Semente 
Original.” Agora se reparar Deus disse, “Dê fruto segundo a sua espécie.” Seja o que for deve ser gerado 
segundo a sua espécie.

21
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Agora, esta Palavra de Deus é eterna. Deus, sendo infinito, não pode falar uma coisa e depois mais 
tarde mudar para outra coisa, para uma decisão melhor, porque toda a decisão de Deus é perfeita. Ele 
não pode… uma vez que a Sua Palavra seja falada, nunca pode morrer. Vive, vive, vive e nunca pode 
morrer porque é Deus. A Sua Palavra não pode morrer como Ele não pode morrer. É por isso que nós 
lemos em I João… ou S. João, no capítulo 1, que “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e 
o Verbo era Deus… E o Verbo se fez carne…” A mesma Palavra que foi falada no princípio com o seu 
propósito eterno veio e se fez carne e habitou entre nós - a Palavra de Deus.

Há uns anos atrás eu ouvi que uma mulher (agora isto pode não ser autêntico) tocou com a língua 
em rádio [elemento químico - Trad.] enquanto o misturava para o colocar em mostradores de relógios - 
aquilo matou a mulher. E anos mais tarde, guardaram o crânio dela para uma autópsia, eles disseram que 
você podia pegar em instrumentos, quaisquer que eles usassem e colocar contra esse osso do crânio e 
com um barulho você ainda conseguia ouvir esse rádio a andar no crânio dela depois de estar morta 
durante anos. O rádio continua a andar.

22

A Palavra de Deus continuamente a andar. Disseram-me que se nós pudéssemos pegar num 
instrumento que o conseguisse captar, que a voz de um homem, a minha voz que eu falo hoje, daqui a 
dez mil anos ainda poderia ser captada no ar. É como largar um seixo no meio de um charco. E as ondas 
pequeninas depois de deixarem de ser vistas pelo olho, continuam até que chegam à margem. E a onda 
sonora das nossas vozes viaja continuamente por todo o mundo; por isso, então a nossa voz, aquilo que 
nós dizemos, será o nosso juízo. O nosso testemunho levantar-se-á contra nós. As nossas próprias 
vozes vão ecoar nos nossos próprios ouvidos na barra do julgamento de Deus quando o Seu grande 
instrumento captar toda a voz que foi falada - toda a palavra que foi murmurada.

23

E agora só há uma forma de parar essa voz que está errada; é o arrependimento. Só Deus pode 
parar isso. Se não parar, continua e vai encontrar-se consigo na eternidade. Por isso, Deus sendo 
perfeito e sendo a Sua voz eterna, a Sua própria voz vai ter de estar a par com isso. Por isso, Ele tem 
de ser perfeito em toda a decisão. Porque quando Ele diz alguma coisa, tem de ir por todo o lado e 
voltar para o julgamento.

24

Agora, se você entender bem, ou tentar entender, vai ver por que é que eu sempre tomei partido 
pela Palavra de Deus; porque, todas as outras coisas têm de perecer, Deus é eterno e a Sua Palavra é 
eterna. Agora, enquanto você estuda, e eu tento falar o maior tempo possível para que vocês entendam 
as palavras; e eu faço isso para as fitas também - para que vocês saibam que esta Bíblia é a Palavra de 
Deus!

25

Agora nós sabemos que estamos a chegar a um julgamento, que a voz de Deus vai chegar até nós 
algures porque foi dada a todos os mortais para ouvir. Os ministros são responsáveis por a levar e se 
esta voz de Deus tem de alcançar toda a gente, então você tem de ouvir aqui ou na barra do 
julgamento. Assim se a igreja tem a voz de Deus, então você deve ouvir a voz da igreja como as nossas 
pessoas Católicas Romanas nos dizem. E quando eles mesmos são tão confusos e tão diversos na 
doutrina deles, (a Romana, a Grega e os vários tipos) então não pode haver lugar nenhum para se ter fé 
porque qual delas é a igreja?

26

A igreja Romana está certa ou a igreja Grega está certa, ou alguma das outras igrejas está certa? 
Os Luteranos estão certos? Os Baptistas estão certos? Os Metodistas estão certos? Os Presbiterianos 
estão certos? Ou quem está certo quando há tanta diferença entre eles? Um está tão distante do outro 
como o leste do oeste, mas na minha opinião a voz de Deus é o juiz. Assim a voz de Deus, se é assim 
tão perfeita, tem de vir de algum recurso perfeito e se os homens trazem de uma forma e de outra forma 
com as suas diferenças nas denominações, então não há forma de estabelecer com segurança uma fé 
naquilo que eles estão a dizer.

27

Espero que seja claro, veja, porque e se alguém disser que é desta forma… alguém diz-lhe que você 
se deve juntar a esta igreja: “Só esta igreja tem a salvação” - essa é a versão Católica. O Luterano 
vem e diz que eles são o caminho. Aqui vêm os Metodistas com outra coisa, os Baptistas com outra 
coisa, o Pentecostal com outra coisa; e parece haver muita confusão junta. Então quando você leva 
esta Palavra escrita aos nossos irmãos, muitos deles dizem, “Bem, esses dias já passaram.” Outro diz, 
“Isso é apenas história.” O outro diz, “É um livro de poemas.” O outro diz, “A igreja tem o direito de 
mudar isso.” Então onde estamos firmados? Onde há um lugar de repouso para a fé?

28

Quando Deus, sendo eterno… Eu creio que se nós vamos ser julgados (e sempre cri)… que se nós 
vamos ser julgados por alguma coisa, será pela Palavra de Deus que deu a comissão. Então se vamos 
ser julgados por essa Palavra, então Deus seria um Deus injusto por colocar uma confusão assim na 
terra. E a pobre mente humana tão confusa, não sabe o que fazer; e um vai juntar-se a esta e depois 
junta-se àquela, o pobre homem a tentar pensar que está a tentar encontrar o lugar certo. Ele vai ouvir 
esta denominação, depois vai ouvir outra denominação e esta parece ser melhor do que aquela; ele vai 
e em primeiro lugar, ele volta à primeira novamente. Ele não sabe o que fazer. Mas se Deus vai julgar o

29
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mundo por alguma coisa, será pela Sua Palavra. Eu creio nisso.

E agora, meus irmãos - agora quando eu digo isso, eu não digo apenas para este pequeno grupo 
aqui nesta manhã, mas estou a dizer onde estas fitas serão enviadas à volta do mundo - espero que 
tenham paciência comigo por um pouco e pensem nisso, que tem de haver algum lugar onde se vá para 
um julgamento. Então alguns deles dizem, “A versão King James” [versão da Bíblia em Inglês - Trad.] ou 
a outra versão e agora estão a fazer uma versão Standard ou algo assim.

30

Eu creio que se Deus é o Deus soberano (como Ele é), o eterno, Ele tem de cuidar disso; é com Ele. 
Se eu quero ir para o céu para o Seu lugar, cabe a Ele dar-me um lugar onde eu vou saber o que fazer - 
um lugar em que você pode colocar a sua mão e dizer, “É isto.” Concorda com isso? Tem de… É com Ele. 
Ele seria injusto.

31

Se eu digo, “Senhor, eu era um Luterano,” e o outro diz, “Bem, eu era um Católico,” bem, aí estão os 
dois a protestar um contra o outro. Agora, o que é que o pobre homem vai fazer? Ou e se a igreja 
Católica estiver certa? - então todos os Luteranos estão perdidos. E se os Luteranos estão certos? - 
todos os Católicos estão perdidos.

32

Veja, você tem de ter algum lugar onde essa fé pode ter o seu lugar de repouso. E para mim - não 
sei o que sentem sobre isso, mas para mim a Bíblia é a Palavra de Deus infalível. E eu creio que Deus 
cuidou da Sua Palavra para que não haja nenhuma pontuação fora do lugar.

A minha filha ali atrás, a Rebeca, estava a dizer, “Papá, na escola nós provamos que este mundo 
tem milhões e milhões de anos de idade; então isso não contradiz a Bíblia?”
33

“Não, senhor,” disse eu, “não contradiz.”

“Bem,” disse, “Se o estudo diverso das rochas e das formações e das estalagmites e das 
estalactites e assim por diante prova que aquelas gotas têm milhares de anos e Deus disse que Ele fez 
os céus e a terra em vinte e quatro horas, isso não refuta… não refuta a Bíblia?”

Eu disse, “Não.” Se reparar Deus a dizer a Moisés acerca da Bíblia, Ele disse, “No princípio criou Deus 
os céus e a terra.” - ponto final! Quanto tempo demorou, isso não diz respeito a ninguém. Então Ele 
continua e começa a chegar ao Seu tempo de colocar a semente na terra. Mas no princípio - pode ter 
sido centenas de milhares de milhões de biliões de anos, éones de tempo [espaço de tempo quase 
imensurável - Trad.], mas Deus criou os céus e a terra, ponto final! Está encerrado o assunto. Isso foi o 
princípio. Veja, Ele não comete erros. Paulo, o grande pregador disse… disse a Timóteo “estuda e prova 
por ti mesmo, maneja bem a Palavra de Deus.” Estudar de coração aberto e é isso que eu tento fazer.

Agora, com a minha fé na Palavra assim, então eu não posso tomar alguma interpretação particular, 
porque a Bíblia afirma que a Bíblia não é de particular interpretação. Agora apenas o Espírito revelou 
isso. Eu conheço a Escritura, mas agora mesmo não sei exactamente onde está na Escritura; mas vocês 
que estão a anotar, vão encontrar; acho que é em Pedro que a Bíblia não é de particular interpretação.

34

Por isso, se o escritor inspirado disse… e se estiver errado, então quanto das outras partes está 
errado? Ou está tudo certo ou está tudo errado. Você não pode fazer mais nada. Bem, acerca da igreja, 
você diz, “Bem, então a igreja…” Não, se você vai à igreja, então que igreja está certa? Que igreja está 
certa? Veja você tem de voltar a algo em que essa fé tem de repousar. E a minha, é na Palavra de Deus 
crendo que esta Bíblia é o programa de Deus para as pessoas - sempre foi.

Jesus disse que as Escrituras devem ser cumpridas. Ou seja, tudo o que está escrito nas Escrituras 
- (agora tenham isto em mente porque vocês que estão a obter a fita agora, no final destas fitas vão 
ver que eu volto a isso novamente) que tudo o que está nas Escrituras tem de ser cumprido. Agora, 
deixem que isso penetre por um minuto, audiência, vejam. Tudo o que está nas Escrituras tem de ser 
cumprido. Então se Deus disse alguma coisa - aí tem! Tem de ser cumprido! Ou se não for, não é a 
Palavra de Deus. Então se é… se não é a Palavra de Deus, então onde é que nós estamos? Vamos 
arranjar alguma coisa que se pareça com Deus ou qualquer coisa que queiramos. Como a Bíblia disse, 
“Comamos, bebamos e tenham alegria porque amanhã morreremos,” veja.

35

Agora, se essa não é a Palavra de Deus, então estamos todos perdidos; e se é a Palavra de Deus, 
Deus é honrado! O Deus… que é a fonte de toda a honra, que é o princípio de toda a honra, que é a 
fonte de toda a honra, que é a fonte de toda a verdade, tem de defender aquilo que Ele disse! E se isto 
não é a Palavra de Deus, então quem é Deus? Onde está Deus? Ou será que há um Deus?

36

“Oh,” você diz, “Irmão Branham, eu sinto.” Oh, os pagãos conseguem dizer-lhe a mesma coisa sobre 
o ídolo deles.
37

Viajar faz algo em si, quando você vê por si mesmo.

“Assim eu creio que posso olhar e ver isto.”
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“Sim.”

“Eu creio que se eu… eu creio porque eu fui transformado assim, porque…”

Eu faço isso também, mas lembre-se que os pagãos fazem a mesma coisa. Ora a moral de África 
iria… algumas daquelas tribos fariam Americanos aqui que se chamam Cristãos sentir-se envergonhados 
deles mesmos - a moral e a pureza entre as pessoas que adoram ídolos pagãos. Assim talvez isso seja 
Deus. Vê o que eu quero dizer? Veja, quando você olha para a coisa de frente, há um grande círculo 
aqui que você tem de cobrir; assim você tem de ter algo para onde voltar e colocar as suas mãos.

Agora vamos ver as afirmações Luteranas; elas falham! Vamos ver as afirmações Católicas; elas 
falham! Vamos ver as afirmações Baptistas, Pentecostais; elas falham! Assim você não pode confiar 
nelas. Mas não há uma coisa escrita nesta Bíblia que Deus não tenha provado a alguém que é a 
verdade. É a verdade.

38

Como eu já disse muitas vezes, “Talvez a minha fé não suba aonde Enoque subiu, mas certamente 
que eu nunca me iria atravessar na frente de alguém que conseguisse subir até lá.” Grande fé. Agora, 
tenho esta introdução sobre as razões pelas quais eu creio na Bíblia e é daí que eu retiro o meu texto.

Agora o que eu quero dizer a seguir é que eu não creio que a Bíblia se contradiz e eu já fiz esse 
desafio, por todo o mundo, para que alguém que afirme tal coisa venha e o prove. Venha, prove. A Bíblia 
não se contradiz; são vocês a contradizer a Bíblia. Deus não Se pode contradizer. Se Ele se contradisser, 
então Ele não é Deus. E se esta Palavra é Deus então… e se contradiz então vocês fazem com que Deus 
se contradiga; então onde está o vosso Deus então? Fica confuso, não fica? - complicado.

39

Se Deus se contradiz, Ele não é mais do que eu ou não é mais do que você, porque Ele pode 
contradizer-Se. A Palavra está ali, mas está escondida dos olhos dos sábios e dos entendidos.
40

É por isso que alguém diz que “Mateus 28:19, onde: ”Ide, e ensinai todas as nações, baptizando-as 
no nome do Pai, Filho, e Espírito Santo“; Actos 2:38 disse, ”Arrependei-vos e sede baptizados no nome 
de Jesus“ - é uma contradição. Não é uma contradição!

Todo aquele que já foi baptizado tem de ser baptizado nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E se você 
não estiver baptizado usando o nome de Jesus Cristo, você não está baptizado no nome do Pai, Filho e 
Espírito Santo! Você está baptizado em alguns títulos que pertencem a um nome. Se essa não é a 
revelação correcta, então a Bíblia estaria errada quando avançou e todos se baptizaram no nome de 
Jesus Cristo. Mas se a Bíblia baptizou… todos os apóstolos ao longo da era baptizaram no nome de Jesus 
Cristo depois de Jesus os ter comissionado a baptizá-los no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, então a 
Bíblia está completamente em contradição. Mas se olhar para isto… eles fizeram apenas o que Ele disse. 
Não são títulos, mas é o nome. Por isso não há contradição.

41

Quantos mais eu podia colocar aqui que tenho escritos, onde as pessoas dizem que se contradiz. Eu 
já peço há vinte e cinco anos (quase trinta agora) para que alguém me mostre. Não está lá. Não, 
senhor. Está lá, a verdade, toda a verdade, e nada a não ser a verdade, e a nossa fé descansa aí 
mesmo, aí mesmo naquilo que Deus disse. Não tente interpretar; diga apenas da forma que diz. Não 
coloque qualquer interpretação privada e eu creio que não há mais nada…

42

Agora, espero que se isto magoar não seja mau; eu estou a tentar dizer porque é que eu creio 
naquilo que creio e a forma como tenho agido - as coisas que tenho feito. Estou a tentar mostrar-me ao 
mundo, que tenho feito isto porque esta é a minha convicção.

43

Eu creio que qualquer palavra que é acrescentada a esta Bíblia e todo aquele que for culpado disso, 
a sua parte será tirada do livro da vida - Apocalipse 21: “Todo aquele que acrescentar a isto ou retirar 
disto…” Eu não creio que nenhum credo, nenhum dogma, nada mais, a não ser a Palavra literal de Deus é 
o plano de Deus. Tudo o resto é pecaminoso e isso será tratado e estará eternamente perdido - 
qualquer homem, qualquer credo, qualquer denominação, ou qualquer coisa que acrescente ou retire de 
uma pontuação desta Palavra. Deus, que não é um Deus de ontem que escreveu um livro e o deu a um 
grupo de homens e permitiu que ficasse confuso e tudo o resto e depois vai julgar o mundo com esse 
livro! Mas o Deus que escreveu vive! - vive aí e confirma a Sua Palavra. (Agora ao estudar as fitas, 
quero que estudem isso com muita atenção aí - essa afirmação, vejam.)

Agora, eu começo em Génesis, vou a Apocalipse agora trazer isto que esta é a Palavra de Deus. 
Apocalipse diz que todo aquele que retirar ou acrescentar, o mesmo será tirado, a sua parte, do livro da 
vida. Vou chegar a essa Escritura… vou ler daqui a pouco. Apocalipse, no último capítulo.

44

Isso é o que o primeiro capítulo mostra agora, o quê? O que é a Palavra? - agora, é eterna. Não 
deve ser alterada, acrescentada, ou retirada, veja. Não deve ser alterada - Deus cuida disso. Não se 
deve acrescentar - nada a isso. Nada pode ser retirado daí porque é eterno, veja. Agora, agora para 
basear  isto  para  lhe  mostrar  isso,  o  que  eu  estou  a  tentar  dizer,  está  entre  estes  (Génesis  até
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Apocalipse) não se vai misturar com nada mais.

Agora, aqui está onde nós vamos fazer diferença - daqui até às cinco horas desta tarde, veja. Aqui 
está onde nós vamos fazer diferença. Quantos vão concordar que este é o livro de juízo de Deus, pelo 
qual vamos ser julgados de acordo com a Palavra de Deus? Não será acrescentado nem retirado. Então 
por que é que isto tem sido feito? Agora estamos a chegar aí. Por que é que isto tem sido feito de uma 
forma tão rude? Agora, vamos ver isso entre Génesis e Apocalipse, até ao nosso tempo, ao longo dos 
outros tempos.

45

Agora, deixe-me tornar isso bem claro para as fitas. Agora, depois de eu vos dizer porque creio na 
Palavra e o que Deus disse acerca disso e como não deve ser retirado nem acrescentado, ou retirado, 
quero entrar na parte densa disso, para o contexto deste longo texto que eu retirei e vos expliquei e 
mostrei o que aconteceu; então conseguem ver a razão por que eu creio naquilo que creio, vejam.

46

Agora, isso não pode ser misturado e não se vai hibridar com nada mais. Não será híbrido. Hoje é 
uma grande altura dos animais híbridos, o milho, o trigo - fazendo um produto com melhor aspecto, mas 
não é bom. Está podre, não tem vida nele - morre, não se consegue reproduzir; está morto porque tudo 
o que nós temos na terra hoje na sua forma original é uma Palavra falada de Deus!

47

É por isso que uma mula, um animal bastardo com um cruzamento não se consegue reproduzir 
novamente. Deus fez um cavalo e Ele fez uma mula, ou fez um burro. Você cruza-os, fica com uma mula. 
É um híbrido; porque não se consegue reproduzir novamente. (Vamos voltar a falar sobre a semente da 
serpente passado um pouco agora.) Não se consegue reproduzir novamente.

48

Agora, qual é o meu tema? - “A Palavra Falada É A Semente Original.” Agora eu quero provar isso. 
Vamos abrir agora em Mateus 24:35 só por um momento e vamos pesquisar por estas Escrituras por um 
pouco (e vou ver quanto tempo temos), e quero ler aqui uma palavra que Jesus disse. Mateus 24 e o 
versículo 35 - capítulo 24, versículo 35 - mostra como esta Palavra é eterna (aquilo de que estivemos a 
falar).

49

Em verdade…  Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas 
estas coisas aconteçam.

[34]

Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão-de passar.

Agora, consegue então misturar alguma coisa com isso? Agora, no livro de Apocalipse no capítulo 22 
e no versículo 19, gostava de ler isto. Apocalipse capítulo 22 e versículo 19 e vamos ver o que isto diz. 
Vamos começar com o versículo 18.

50

Porque eu testifico a todo aquele… 
 Porque eu testifico a todo aquele 

 que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;

[agora lembre-se de Génesis onde Ele falou a Palavra, 
veja.] [seja padre, papa, bispo, presbítero do estado ou 
seja o que for]

Então e os seus dogmas? Então e os seus credos fora da Escritura a que está a dar ouvidos? - de 
todas as denominações, nenhuma tem desculpa!

…se alguém tirar quaisquer palavras 
… tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore 

da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro.

[dizendo que não é a mesma coisa, você sabe, 
veja]

Ainda que seja um pregador (veja), ainda que seja um membro de igreja toda a sua vida, ainda que 
seja um bispo ou um papa, todo aquele que tirar uma palavra disto - só uma palavra! Já deu conta que 
foi uma palavra que Eva duvidou que provocou todo o problema? - uma palavra falada de Deus, Eva 
duvidou que fosse verdade e provocou toda a enfermidade, toda a doença, todo o bebé em sofrimento, 
fez com que todos os hospitais fossem construídos, todas as operações fossem feitas, toda a morte que 
já ocorreu - por uma pessoa crer numa… não crer numa palavra. Aí está.

51

O que é que Eva tentou fazer? - hibridar, misturar com alguma coisa. Você tem de assumir isso da 
forma que Deus falou! Não se vai misturar com nada. Não, senhor. Jesus disse uma vez, “Se tiverdes fé 
como um grão de mostarda…” Já me disseram que o grão de mostarda não dá para hibridar. Não se 
consegue misturar com nada. Você consegue misturar outros grãos, mas não consegue misturar o grão 
de mostarda, veja, porque não se vai hibridar. E se você tiver esse tipo de fé, isso é uma… ao tomar 
uma palavra de Deus… Foi aí que tantos evangelistas falharam (vamos ver isso mais tarde), como eles 
dizem, “Oh, nós cremos nisto” e vão tomar isso e crêem nessa palavra e conseguem fazer com que isso 
funcione, mas então e esse a seguir? “Bem-aventurado aquele que cumpre todos os seus mandamentos, 
veja. Ele terá direito a entrar na árvore da vida porque fora estão os feiticeiros, os cães e os que se 
prostituem,” e assim por diante.

52
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Agora, tenho uma audiência mista mas tenho muito contexto aqui que é bem explícito por isso quero 
que as irmãs compreendam; veja, tenham a certeza que compreendem.

Agora, é por isso que nós cremos nisso - que é a Palavra de Deus; por isso a Palavra falada de Deus 
é original. E tudo o que Deus criou (falou e veio à existência) é original. E não se pode tornar híbrida 
alguma da Sua criação secundariamente. Foi por isso que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua 
própria semente - porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto de um homem - não 
está na criação de Deus. Deus criou tudo e depois Ele tirou uma parte da Sua criação e fez uma 
adjutora.

53

É por isso que você pode hibridar um burro e um cavalo, mas não vai durar muito! É morte! Mas o 
original tem vida. Volta novamente! Espero que consigam ver agora. O original tem a vida; é por essa 
razão que eu penso que as seitas e as denominações e as organizações morrem! A história prova que 
todas estão mortas. Nunca mais se levantaram; nunca mais se vão levantar. Não se conseguem cruzar 
entre elas novamente. Não têm nada com que se cruzar; são estéreis. É por isso que os filhos de Eva 
morrem.

Eu estou a levar o meu tempo, para que as fitas… para dar tempo às pessoas para estudarem. Não 
quero ter pressa. Quero levar o tempo que for necessário. Não sei o que vai acontecer daqui em diante, 
mas eu quero isto para as pessoas para que mesmo que um dia Deus me leve deste mundo, se eu não 
viver para ver a Sua vinda, a mensagem vai continuar a viver. É verdade. Permaneça com a Palavra.

54

Agora lembre-se, toda a palavra falada de Deus é a semente original. Deus plantou tudo na terra 
pela Sua Palavra e enquanto você permanecer com a semente original, vai reproduzir-se novamente e 
vai reproduzir-se novamente. Se tornar híbrido; morre! E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já 
existiu.

55

Agora, eu espero que vocês não desliguem os gravadores até avançarmos e provarmos isso passado 
um pouco, vejam - mostrar porquê.

Ela foi uma pessoa que fez hibridação, uma noiva. Repare, através disso trouxe a morte - ao tentar 
pegar na Palavra de Deus e misturá-la com alguma sabedoria, veja. Você não deve fazer isso. Se tiver 
sabedoria para o explicar, diga apenas, “Deus disse assim e isso encerra o assunto” - que Deus disse 
assim e é tudo o que importa. Se não conseguir explicar, deixe isso em paz, mas apenas diga que é 
assim porque Deus disse assim, veja. Diga apenas, “Deus disse.”

56

Agora, repare. Agora, não se vai misturar. Não deve ser misturado. Deus vai punir quem fizer isso e 
isso não se vai hibridar com nada. É a Palavra de Deus só. Deus não precisa da sua palavra com a Dele. 
Nós não devemos falar a nossa própria palavra; nós devemos pregar a Sua Palavra - a Palavra de Deus.

57

Agora, por isso, a verdadeira vida só pode vir ou reproduzir-se pela sua reprodução original. Veja, a 
vida… Agora, estude isso, agora, quando estiver a estudar as fitas e estude isso agora. Vida, v-i-d-a - 
só pode ser reproduzida pela sua reprodução original, da forma que começou no princípio; então 
reproduz-se. Se não se reproduzir é um híbrido; termina. Alguns terminam na primeira geração, veja - 
acabou logo ali. Rapidamente volta a encontrar-se novamente. Não pode gerar a vida correcta porque é 
híbrido.

58

Génesis 1:11 a Bíblia disse (Deus disse), “Que toda a semente produza segundo a sua espécie.” 
Agora quando Deus disse isso, o assunto está encerrado. Está sempre encerrado. “Que toda a semente 
produza segundo a sua espécie.” Misturar produz uma super colheita. É uma super colheita de quê? Ouça 
agora. Vamos continuar. Misturar… (Estou a tentar segurá-los, um tema assim, podia pregar sobre isso. 
Mas estou a tentar não fazer isso.) Misturar vai produzir uma super colheita depois de ser provado. Mas 
que tipo de colheita? - uma colheita de falsidade, morte!

59

Torne o seu milho híbrido; vai gerar uma grande colheita, uma colheita melhor, com melhor aspecto; 
mas está morta. Volte a plantar, não se pode voltar a reproduzir. Está acabada; está terminada. Como 
Eva, veja. Ela gerou uma colheita híbrida. Olhe para nós hoje. Você pode olhar à volta e ver que é 
verdade. Claro que sim. Não era o propósito de Deus, não, senhor. Tenho de recuar por uma coisa que 
estou a pensar agora mesmo, veja.

Ao misturar gera uma colheita híbrida; e uma colheita híbrida é uma colheita morta - no que diz 
respeito à reprodução. Não se vai voltar a reproduzir; não pode porque Deus disse isso. Tem de gerar 
segundo a sua espécie e você já o misturou.

60

Agora consegue ver a igreja aí mesmo, onde vai ficar. Morre ali, porque não pode gerar segundo a 
espécie. Porquê? - está misturado! Não se pode fazer nada com aquilo. Está morta; está terminada. 
Muito bem. É por isso que cada geração tem o seu próprio reavivamento - uma hipótese na Palavra. 
Assim, a soberania de Deus, no julgamento… o grupo de John Wesley vai ressuscitar e estes Metodistas 
“duros” de hoje vão responder por isso? Lutero vai ressuscitar. Os Católicos vão ressuscitar. E atrás vem
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Ireneu, Martin, Policarpo e esses e vão ter de passar pelo julgamento por hibridar a Palavra de Deus por 
dogmas. Este grupo de Luteranos que seguiu o reavivamento de Lutero vai responder pela mesma coisa. 
O grupo de Baptistas que seguiu o reavivamento de John Smith vai responder pela mesma coisa. 
Alexander Campbell vai responder pela mesma coisa. E os Pentecostais vão responder pela mesma coisa. 
Esse reavivamento original, quando o Espírito Santo desceu, chamou um povo e Deus a tentar levar a 
Sua Palavra para lá e eles organizaram, colocaram-se aqui e denominaram-se e morreram ali mesmo!

Você diz, “Mas veja o que eles estão a fazer.”

Nós vamos chegar a isso mais tarde hoje. Vamos chegar a todos os… Eu estou apenas a colocar a 
semente agora. Depois nós vamos mostrar-lhe passado um pouco o que aconteceu.

Agora, é por isso que todos os reavivamentos têm o seu próprio reavivamento… todas as gerações 
têm o seu reavivamento. Deus levanta um homem, coloca-o com a Sua Palavra e envia-o com a 
mensagem para essa era. E quando esse homem sai de cena outra pessoa agarra nisso e torna-o híbrido 
e acaba tudo por ser um perfeito…

61

Tudo pode… Eu podia parar aqui por um minuto. Não temos pressa nenhuma. Volte atrás; foi 
exactamente o que começou lá no princípio em Génesis. Deus estabeleceu a Sua colheita da raça 
humana e Eva tornou-a híbrida. Vê o que aconteceu? Por isso aí está o juízo para Eva.

Lutero estabeleceu - tudo o resto - Cristo estabeleceu. Os apóstolos estabeleceram. Os profetas 
estabeleceram. Não foi Jesus que disse, “Todos vós, não foram os vossos pais que perseguiram os 
profetas que Deus enviou?”

62

Não foi Ele que ensinou que um rei uma vez enviou o seu servo e depois enviou outro servo e enviou 
outro servo e assim por diante, depois finalmente enviou o seu filho, veja. Cada geração a receber… 
porque repete-se já desde Adão e Eva novamente - a primeira colheita no jardim do Éden. Metade deles 
perdeu-se… a virgem sábia, a virgem adormecida. Metade delas… uma cumpriu a Palavra; a outra 
tornou-a híbrida. Sempre a acontecer exactamente, assim, foi assim ao longo da era. Nós vamos provar 
isso pela Palavra de Deus e pela história aqui. Está certo - a hibridação.

A hibridação começou primeiro no Éden, começou em Génesis. É o princípio. Foi onde… E termina 
aqui em Apocalipse, na segunda vinda de Cristo. Agora lembre-se correctamente, é por isso que cada 
geração tem o seu próprio reavivamento; tem uma hipótese na Palavra. Depois eles tornam híbrido - em 
vez de a tomarem, vão para outro lugar qualquer.

63

A minha missão, que eu creio que Deus me tem chamado a… Eu tenho de dizer algumas coisas 
pessoais hoje porque foi isso que eu vos disse que ia fazer (vejam) e dizer ao mundo. A minha missão, 
eu creio, para a terra é qual? - é preceder a Palavra que aí vem (vejam), a Palavra que aí vem que é 
Cristo. E Cristo em Si tem o milénio e tem tudo ali mesmo porque Ele é a Palavra, vejam.

64

Muito bem, Jesus disse em João 3:5 - agora se quiserem apontar, João 3:5. Todos sabemos isto, ou 
talvez eu vá abrir, alguém nas fitas pode… pode não ser capaz de abrir naquela altura e eu vou ler aqui 
em S. João capítulo 3 e no versículo 5 e nós vamos ver o que Jesus disse. Podemos começar um pouco 
antes disso… 3.

65

Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.

Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode 
tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?

Jesus respondeu: Na verdade… te digo que aquele que não nascer da água e do… 
Espírito, não pode entrar no reino de Deus.

Isso é uma semente? Toda a Palavra falada de Deus é uma semente. Está certo. Vou provar isso 
num minuto - onde Jesus disse isso. Toda a Palavra falada de Deus é uma semente. Então a não ser que 
um homem nasça de novo - por que é que ele deve nascer de novo? Ele está morto na carne em que ele 
habita. Ele é híbrido. Ele tem de nascer de novo. Porquê? Ele nasceu em pecado desde o pecado de Eva, 
formado em iniquidade, veio ao mundo a falar mentiras. Ele é um mentiroso para começar. Não importa se 
é esperto, instruído, seja o que for que ele é, ele é um mentiroso - a Bíblia diz que ele é - não importa 
se os seus pais eram santos ou qualquer coisa acerca disso, ele é um mentiroso para começar. E a única 
forma de ele poder dizer a verdade é dizer o que é a verdade pelos seus próprios lábios. É a única forma 
de a verdade poder vir. Qualquer coisa contrária a essa Palavra, ele continua a ser um mentiroso.

66

Isso é bastante directo, mas é o que Deus disse, “Seja toda a palavra do homem mentira e a minha 
verdade,” veja. Qualquer coisa que vem dos seus lábios que seja contrário, a negar esta Palavra ou a 
colocar  nalguma  outra  raça  ou  nalguma  outra  geração  ou  seja  o  que  for,  ele  é  um  mentiroso.
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Exactamente. Ele tem de nascer de novo e depois ele vê toda a palavra. A única forma de ele poder 
nascer de novo é essa vida de Deus nele para produzir essa vida.

Uma semente deve ter água para crescer. Agora, você coloca uma semente na terra, se não houver 
humidade na terra, é pó e não vai crescer no pó. Não pode. Tem de ter uma certa percentagem de 
humidade ou então não vai crescer. Está certo? A letra mata; o Espírito vivifica, veja. Agora, deve ter 
humidade para crescer.

67

A Sua Palavra é uma semente. Agora para provar isso, vamos abrir em Lucas capítulo 8, versículo 11 
e ver se é verdade ou não - se a Bíblia diz que a Sua Palavra é uma semente. Lucas capítulo 11… ou 
capítulo 8 melhor dizendo e versículo 11. E nós vamos ver o que Deus diz acerca disso - capítulo 8, 
versículo 11. Agora Ele continua e começa a dizer. Há muitas coisas a dizer sobre isso. Vamos começar 
no 4 e vamos ler.

E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse 
por… parábolas:

Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do 
caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram;

E outra caiu sobre… pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha humidade;

Humidade - Baptistas, Presbiterianos, Luteranos sem a água.68

E quando ele primeiro se converte, ele olha directamente para Cristo; ele crê. E a primeira coisa de 
que dá conta, é que a denominação prende-o num lugar e a humidade do Espírito sai dele; ele torna-se 
denominacional e está morto. Não são apenas os Baptistas, mas os Pentecostais! Não crêem nisso. Eu 
sei que muitos de vocês não crêem, mas esperem só um pouco. Vamos ver se a Bíblia afirma isso ou não.

Muito bem, por falta de humidade - a última palavra no versículo 6, do capítulo 8. A falta de 
humidade.
69

E outra caiu entre espinhos, e… crescendo com ela, a sufocaram;

Vê, o que aquilo era? Ele continua e diz logo que alguns consigam ser… Eu não vou dar socos hoje a 
nada. É apenas o que eu penso que os Homens de Negócios Cristãos e as outras organizações 
Pentecostais e estas pessoas que estão a construir todas estas coisas de largos milhões de dólares - as 
riquezas do mundo abafaram a glória e o Espírito de Deus. A morrer porque estão abafadas. O mundo, os 
cuidados do mundo, abafaram-nos.

As mulheres querem ser activas e cortar o cabelo e ter grandes penteados, usar calções e parecer 
como o resto do mundo. O pregador está no púlpito, com… pratica os seus “améns” e tem medo da 
Palavra de Deus por causa de uma senha de refeição. Se não puderem conduzir um Cadillac, nem são 
mais considerados espirituais. Está certo. Se não puderem vestir as melhores roupas e fazer tudo o 
resto, são considerados: “Eles são apóstatas. Eles são assim e assim.”

70

E um idoso ali, o Irmão Kidd, disse-me esta manhã que eles não o querem mais, porque ele é velho e 
permanece com a Palavra. Qual é o problema? - têm falta de humidade. Está certo.

E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto… dizendo ele estas coisas, 
clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

Oh, que parábola! Como podia pregar um texto sobre isso agora… um sermão. “Dizendo ele estas 
coisas…”, capítulo 8 ou versículo 8 do capítulo 8.

… outras caíram em boa terra, e, nascidas, produziram fruto, cento por um. Dizendo 
ele estas coisas, clamava [clamava, algo talvez como isto quando Ele disse, “Vai gerar cem. 
Aquele que tem ouvidos ouça.” Por outras palavras, se o vosso ouvido está afinado com 
Deus, que ouçam, vejam.]

…os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta?

E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino… 
… os 

mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, 
ouvindo, não entendam. 

[os mistérios - vê o que 
Ele está a dizer aqui? Agora veja. Quais são os mistérios do reino? Veja só um minuto.]

[Veja, mas a Palavra de Deus vai até ao juízo para os julgar - 
porque eles não viram! Estava ali!]

Esta é pois a parábola: A semente é a palavra de Deus.

O que é a semente  da  vida?  -  a  Palavra  de  Deus!  Por  isso,  para  vida,  você  não  pode  vir  por  um71
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credo, você não pode vir por uma denominação, você tem de voltar à Palavra! Agora, a semente da 
vida.

Muito bem, a Sua Palavra é a Sua semente e o Seu Espírito é a água. Agora, de volta a João 3:14 
ali tem novamente, veja. Vê? O Espírito é a água.

Agora veja, João 3:14, nós entendemos o que significa se quiserem ler.

… como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto,… assim importa que o Filho 
do homem seja levantado;

Vê? Agora se Moisés levantou a serpente de bronze, por essa mesma razão Cristo foi levantado, 
agora o que é isso? Moisés levantou a serpente de bronze para que as pessoas que estavam a perecer 
pudessem ter água para vida. E veja, Jesus… (oh, Deus!) Jesus é a Palavra de Deus. Agora nós vamos 
esclarecer isso bem esta tarde, veja, provar isso.

Jesus é a Palavra de Deus e Ele aberto, essa vida, a vida que está dentro da semente, que esta 
vida, que, é Espírito, água a jorrar… o Espírito sobre a semente de Deus vai gerar a vida da semente. E 
se gera outra coisa qualquer, há algum outro tipo de semente ali então! Amém! Entende?

72

Se o Espírito de Deus surge para regar a semente, se for a semente que está a regar, vai produzir a 
vida da semente. Está claro? Produz a vida da semente, porque é para isso que ela é dada.

Eu creio que a Bíblia é a Palavra, toda a verdade, e Jesus é a Palavra manifestada; Ele e a Sua 
Palavra são um e o mesmo. O que era Ele? Agora veja. Ele era essa semente.
73

(Agora, eu tenho de reter uma coisa para chegar aqui esta tarde, veja. É difícil.)

Ele era essa semente que Eva devia ter produzido. Entende? Ele era a semente que Eva devia 
produzir, mas ela hibridou ao deixar de crer na Palavra de Deus. Assim Ele era essa semente e a única 
forma de existir vida, na reprodução da vida, a vida tinha de vir por essa semente e essa semente tinha 
de morrer para espalhar a vida! Consegue ver? Foi por isso que a água foi dada - para regar a semente!

O Espírito Santo que estava no jardim do Éden devia regar a semente. O homem não foi feito para 
morrer; ele foi feito para viver, mas a hibridação trouxe a vida… ou melhor dizendo, trouxe a morte. Ela 
hibridou. Agora negam a semente da serpente. Então vou perguntar-vos, “De que se tratam estes 
funerais?” Ela era híbrida. Todos nós somos híbridos desde o original. É por isso que estamos 
constantemente a morrer. Mas (oh, Deus!) Há um embrião de vida que veio da semente real, que Deus 
provou que era a Sua semente, Ele ressuscitou-O novamente! Vê? Para que através dessa vida que vai 
para a semente original como foi dada a Eva sobre a Sua verdadeira igreja, está a gerar vida novamente 
através do nascimento, através do ventre, da Sua noiva, veja.

74

Oh, é rico e glorioso. Agora, dê algum tempo de estudo para que isso penetre.

Ele é essa semente. Ele é essa semente que foi produzida pela Palavra de Deus. “Seja feito comigo 
de acordo com a tua palavra.” Aí está a semente, veja. Tomando a Palavra, veja.

Agora, Jesus é a Palavra manifestada. Ele e a Palavra são um e o mesmo, e é por isso que foi tão… 
manifestado Nele de forma tão perfeita. É por isso que Deus Se manifestou de forma tão perfeita em 
Jesus: porque Ele era a Palavra semente, o embrião da própria Palavra (o embrião que está dentro da 
semente, que é a vida na semente). Entende? Veja, foi o… Ele era o embrião Palavra de Deus. O embrião 
é o Espírito; o embrião é a água e Jesus teve de ser aberto ali para que aquela semente deixasse sair a 
sua vida para regar outra semente que estava a chegar. Vê? Ele até disse, “Eu tenho outras ovelhas que 
nem são deste aprisco. Elas vão ver isso; elas vão receber essa Palavra e vão permanecer com ela. E eu 
envio o Espírito para a regar e vai produzir exactamente da mesma forma.” Vai produzir milagres, vai 
produzir o poder de Deus, vai produzir… e não vai negar nada, porque é uma semente da mesma família 
da semente. Não pode dizer, “Sr. Cardo, venha viver comigo.” Não, não, senhor; não, não. Não vai 
funcionar. Claro que não. Não se vai misturar. Não se pode misturar a morte e a vida. Não se pode estar 
morto e vivo ao mesmo tempo.

75

Assim, vê o que eu quero dizer? É o embrião que vem da semente - Ele. Ele é a Palavra de Deus 
perfeitamente manifestada. É por isso que Nele estava o quê? Foi isso que Ele era correctamente… o 
filho do primeiro Adão era o filho que foi prometido por Adão que continuaria a raça humana e Eva 
hibridou para a serpente e produziu uma geração de filhos bastardos nascidos para a morte sem vida, e 
Jesus veio e foi essa semente. Ele provou. Tudo o que Adão perdeu, Jesus era. Vê? Ele é o correcto… 
Eva teria finalmente gerado esse filho, mas ela hibridou, trouxe a serpente, ouviu a sabedoria, o 
entendimento, o conhecimento.

76

Agora espere até chegarmos à noiva com isso. Foi isso que… é por isso que eu creio naquilo que 
creio. Tem de voltar a  esta  Palavra.  É  por  isso  que  eu  digo  que  se  alguém quiser  debater  comigo,  se
77
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quiser falar comigo sobre esta Palavra, “Venha.” Certo. Eu já ofereci isso em qualquer altura. Se acha 
que o nome de Jesus Cristo não é a forma correcta de baptizar, venha falar comigo sobre isso. Se não 
crer que existe tal coisa como a semente da serpente, venha ver-me. Vamos apenas tomar a Palavra. 
Se não crer que as mulheres devem ter o cabelo comprido e que isso é a sua cobertura, venha falar 
comigo sobre isso com a Palavra. Se não crer que o fim do tempo está à mão e que estes sinais de que 
eu estou a falar são… venha falar comigo sobre isso, veja. Venha comigo. Irmão Seed, venha. Certo.

Você não pode ser uma semente e discordar com a Palavra porque a Palavra é a semente. E se você 
for a Palavra, como pode discordar dela? Você estaria a discordar de si mesmo. Você estaria a derrotar o 
seu próprio propósito. Como alguém que disse, “Por que é que você sai com essas pessoas assim?” Bem, 
se não o fizesse, eu estaria a derrotar o propósito pelo qual eu fui enviado aqui. Tem de haver uma luz.

78

Agora enquanto continuamos, vamos trazer essas coisas e mostrar como elas se colocam em ordem 
- exactamente de forma perfeita com a Palavra.

Agora, sim, senhor. Ele é… é por isso que Deus pôde operar por Ele. E o que disse Ele quando estava 
aqui na terra? - “Eu não faço nada até que o Pai Me mostre” - perfeitamente. E tudo o que Ele fez foi 
vindicado pelas Escrituras. Ele disse, “Examinais as Escrituras porque são elas que testificam de Mim e 
se eu não faço as coisas que elas disseram que faziam, então eu não sou essa semente original. Mas se 
eu faço as coisas, então porque não acreditais em Mim? (Está certo.) Se nem sequer podeis crer em 
Mim, da forma que eu sou, então crede na Palavra que eu falo, crede nas obras que eu faço, porque a 
minha semente só pode produzir aquilo que eu sou.”

79

O cardo só pode ser um cardo. Não se pode hibridar com nada mas continua a ser um cardo. Está 
certo. Vai expressar isso.
80

É por isso que um duplo é um hipócrita. É um híbrido. Um homem que afirma ser um homem de Deus 
e nega a Palavra, é um hipócrita. Uma mula que afirma ser um cavalo, não é um cavalo. Disse, “Eu sou 
um burro.” Nem isso; é um hipócrita, um bastardo, exactamente. Isso é duro, mas é o que é. Ele não 
quis fazer isso. O homem fez isso com a sua sabedoria. É aí que ele chega. É aí que toda a sabedoria do 
homem chega - ser nascidos bastardos. Muito bem.

Agora, foi por isso que Jesus foi tão perfeitamente manifestado - Deus foi tão perfeitamente 
manifestado em Jesus porque Ele era a Palavra de Deus, Ele era a Palavra de Deus. É por isso que Ele 
não pôde produzir nada - mas era exactamente Deus. E se Deus está em si, que mais você pode ser?

81

Não foi Jesus que disse dos profetas a quem vem a Palavra de Deus… A quem veio a Palavra de 
Deus? - aos profetas. Jesus não os chamou deuses? Porquê? - Deus foi manifestado neles. O que foi 
isso? - a Palavra falada manifestada, veja. É isso. Disse, “Como é que podem negar… dizem… Se 
tivessem sabedoria, entendiam.” Ele disse, “Como podem dizer que nós os chamamos… Deus mesmo 
chamou-os deuses.” E disse, “Como podem vocês dizer então que crêem neles e negam-Me quando eu 
digo que sou um Filho de Deus?” Por que é que eles não viram isto então?

Hoje é a mesma coisa: “Eu sou essa semente que devia de vir (a semente da mulher).” “Eu vou dar-
vos uma semente” - para a serpente. A serpente já a tinha corrompido. Ele disse, “Mas a tua semente 
que eu te darei ferirá a sua cabeça.” Vai levar isso novamente! Amém! Espero - espero que todos 
consigam ver. “Eu vim para conquistar e para corrigir aquilo que ela fez.” E a única forma de eu poder 
fazer isso é por uma mulher que creu na semente onde outra não creu na semente. A mulher creu na 
Palavra onde outra não creu nela. “Eu sou esse vencedor. Eu sou aquele que vem para dar vida para que 
pela minha morte, para pagar a pena daquilo que ela fez, pela minha vida ser-vos-á dado, será 
transbordado para vocês e vocês serão os filhos de Deus e as filhas de Deus,” veja, enquanto houver 
semente aí.

82

Você hibrida isso e não tem nada a não ser um filho bastardo denominacional. É tudo. Qualquer coisa 
que negue a Palavra. Desculpem-me, irmãs. Eu quero que vocês… Eu tenho de dizer isto da forma que 
diz aqui, vejam. E é assim que diz.

Todos os filhos de Deus devem ser o mesmo. Sim, senhor. Ao nascer da Palavra e do Espírito leva-
nos de volta à Palavra falada novamente como em João 3, veja. Ao nascer da água e do Espírito, o que 
é que isso faz? Então leva-o de volta novamente ao lugar em que você devia ter estado no princípio, 
veja. Essa foi a razão da morte de Cristo: levar-nos de volta a onde? - filhos de Deus.
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Se Eva tivesse gerado esse filho… Ela teria acabado por o fazer. Não foi Deus que lhe disse, 
“Multiplica-te e enche a terra”? Mas ela tinha de vir até aqui e fazer o papel de uma prostituta.

Você diz, “Isso é muito duro, Irmão Branham,” mas espere um pouco; vamos chegar a isso mais 
tarde, veja. Você diz, “Não pode ser.” Bem, vamos descobrir se a Palavra diz isso ou não, veja. Então 
está certo. Não está escondido. Se estiver, está escondido daqueles que estão perdidos. Veja, está 
certo.

84
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Agora, agora, leva-o de volta à Palavra falada. Então nós somos a Palavra de Deus manifestada, 
veja. Jesus disse a mesma coisa. “Aquele que crê em mim, as coisas que… quem eu sou, o propósito da 
minha vinda e o propósito que eu faço - para trazer um homem de volta a crer na Palavra de Deus e a 
não levar mais nada com isso, as obras que eu faço, ele as fará também.” Aí tem.

85

Por que é que isso não está a ser feito hoje? - é híbrido, filhos bastardos, misturados. É uma mula; 
não sabe aquilo em que crê. Uma mula não sabe quem é o seu papá, quem é a sua mamã. Não sabe… 
não tem pedigree; não tem nada nela. É uma criatura ilegítima.
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Qualquer pessoa que afirma que crê em Deus e não crê na Sua Palavra e toma um credo 
denominacional e une-o com a Palavra é assim. Veja, você não é Deus o suficiente; você está morto. 
Você não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Assim nem a Palavra de Deus cresce sequer. Você 
está apenas a fazer o papel de um hipócrita. Seja bispo, padre, cardeal ou seja o que for. Está certo. 
Tem de ser a Palavra ou você está morto - é apenas um filho ilegítimo. A Palavra de Deus… a parte de 
Deus não vai crescer. Você pode crescer no mesmo campo como se estivesse a receber directamente, 
mas você não está de certeza no aprisco. Não vai crescer.

Muito bem; muito bem, nós reparamos então, veja, a Palavra falada; então nós somos a Palavra de 
Deus manifestada. É assim que Deus quer a Sua igreja - é para O manifestar. Como é que Ele se pode 
manifestar a não ser que a Sua própria semente esteja nessa pessoa? Como é que você pode usar os 
seus próprios pensamentos e Deus manifestar-Se através de si? Como é que você pode tomar a sua 
própria crença e dizer, “Bem, o meu pastor ensina… O meu credo diz que isto… os dias dos milagres…” 
Como é que você vai fazer isso e depois ser um filho manifestado de Deus? Como é que você vai fazer 
isso? A morte de Jesus não foi nada para si. “Oh, eu aceito-O como meu Salvador.” Não, não aceita! 
Você diz que aceita, mas não aceita! As suas obras provam aquilo que você é. Jesus disse a mesma 
coisa. “Se achais que eu sou um filho ilegítimo…”
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Eles disseram, “Nós somos filhos de Abraão e não necessitamos que ninguém nos ensine.”

Disse, “Se fosseis filhos de Abraão, a Mim Me conheceríeis.” Disse, “Qual de vós Me condena de 
pecado (incredulidade)? Mostrai-Me uma coisa que Deus prometeu acerca de Mim que não tenha 
cumprido. Mostrai-Me uma coisa que o Pai prometeu que eu não tenha cumprido. Pecado é 
incredulidade. Vamos ver vocês a produzir isso então.” Isso tirou-lhes as defesas, veja. Claro. Disse, 
“Quem Me acusa? Quem Me pode condenar de pecado e de incredulidade?” Vê? “Se eu não creio, então 
por que é que o Pai está a fazer isto através de Mim - toda a Palavra que Ele prometeu? Agora deixem-
Me ver onde é que vocês têm isso em vós.”

Quem é filho ilegítimo então? - eram eles! Filhos ilegítimos a professar ser filhos de Deus. Jesus 
disse, “Vós sois de vosso pai, o diabo, e fazeis as obras dele.” Que tipo de obras é que o diabo fez? - 
tentou hibridar a Palavra de Deus por Eva!
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É exactamente a mesma coisa que estas grandes denominações fazem hoje. As obras do diabo, o 
pai delas, elas fazem. Estão a tentar tomar um credo e juntá-lo com a Palavra de Deus! Foi isso que 
Satanás fez no princípio - o pai, o diabo.

Deus vos abençoe, irmãos. Saiam disso! Jesus disse isso. Se tiverem um bocado de Deus em vocês, 
têm de olhar e ver isso. É híbrido! Oh, bem!

As obras que Jesus fez - se um homem tem a semente de Deus nele com o Espírito de Deus a regar 
essa semente, as mesmas obras que Jesus… foram manifestadas em Jesus, sendo Ele a semente original 
de Deus. A Sua morte trá-lo de volta à semente original de Deus. E se o mesmo Espírito que estava Nele 
está em si, então as mesmas obras serão manifestadas. Crê nisso? Muito bem, vamos abrir em S. João 
14:12.
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Você diz, “Eu sou um crente, Irmão Branham. Claro que eu sou um crente.” Muito bem, eu vou ver se 
Jesus lhe ia chamar um crente, vou ver se a Palavra de Deus lhe chama crente.

Na verdade, na verdade , vos digo que aquele que crê 
em Mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou 
para meu Pai.

[absolutamente, absolutamente]

O que é isto? - a mesma semente. Não pode manter… como é que você pode plantar trigo aqui e 
trigo aqui e dizer, “Eu vou colher pepinos e trigo aqui?” Não pode fazer isso. A única forma de você 
colher pepinos é plantar pepinos e se você hibridar, então não vai ser um pepino. Vai ser um hipócrita. 
Está certo? Vai ser um hipócrita, amigos. Tenho de dizer isso, nem é um nem é o outro. Não é pepino ou 
aquilo com que você o juntou. É um cruzado e é um produto mau e está morto em si mesmo e não se 
pode reproduzir mais. Está morto ali mesmo - de volta, não vai mais longe. Isso termina aí; é tudo. Mas 
se você quer um pepino, comece com um pepino. Se quiser uma igreja, comece com a Palavra de Deus. 
Se quiser uma vida de Deus, comece com a Palavra de Deus. Aceite a Palavra de Deus na sua plenitude,
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toda a medida. E então vamos… E se isso é a plenitude de Deus em si, então a chuva que está a cair 
vai produzir exactamente aquilo que está no seu jardim. Então agora, onde está a sua chuva serôdia a 
vir? Você vê onde é que isso vai daqui a pouco, não vê? Vai com essas parras bravas que Elias apanhou 
e pensou que eram cabaças ou que… aquela escola de profetas ali, aquela denominação que eles 
tinham. Apanharam algumas parras bravas e pensaram que eram ervilhas. Oh, bem.

Então as obras que vão ser manifestadas Nele são as mesmas, porque é a mesma semente Palavra 
de Deus. O Filho de Deus foi a Sua semente de exemplo. E o que a Sua vida foi quando o Espírito se 
derramou sobre Ele após o Seu baptismo e o Espírito Santo veio sobre Ele, a vida que Ele produziu vai 
(esse mesmo Espírito de rega do Espírito Santo) - vai gerar o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma 
coisa que Ele fez; se for a mesma semente. A semente do Filho de Deus vai gerar uma semente do Filho 
de Deus. Agora tenham vergonha, mulheres que cortam o cabelo. Tenham vergonha, pregadores que 
negam essa verdade. Dizem, “Isso está muito bem; o cabelo não tem nada que ver com isso.” Mas Deus 
disse que tinha.
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Vê onde está? Vê? É por isso que eu creio na Palavra. É uma semente. E se a chuva cai sobre a 
semente, vai gerar segundo a sua espécie. Agora qual é o problema com estes reavivamentos? O que é 
que nós fazemos? - fazemos mais um milhão em 1944 [slogan de uma campanha Baptista que pretendia 
mais um milhão de convertidos em 1944 - ver “A Era da Igreja de Tiatira” - 08/12/1960- Trad.]: 
Baptistas, Presbiterianos e seja o que for, Pentecostais. Mas onde está essa manifestação das obras de 
Jesus Cristo? “Eu não faço nada até que o Pai Me mostre primeiro.” De onde vem esse tipo de semente?
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O Espírito Santo vai regar e vai gerar essa semente. É a água para a semente. Se a semente já foi 
plantada, é exactamente para aquilo que serve a água. E se a água cair sobre si diga, “Bendito Deus, 
deixe-me dizer-lhe uma coisa, pregador. Eu sou Tal e Tal e não creio nisso.” Você é denominacional. Você 
é apenas um velho hipócrita para começar. Foi esse tipo de semente que foi plantada.

Não me interpretem mal. Eu amo-vos, meus caros. Estou a tentar fazer com que entendam isto, 
vejam. Vou parar com isso quando terminar hoje. Vou parar, mas quero que saibam por uma vez o que é 
certo e a razão por que creio naquilo em que creio. E eu creio que o diabo vos está a enganar. 
Francamente, eu sei que ele estava a enganar. De acordo com a Palavra de Deus, não pode falhar. Ele 
está a enganar-vos. Sim, senhor. É por isso que eu prego essas coisas da forma que prego: porque a 
Palavra de Deus disse isso.

93

“Oh,” dizem, “Bem, Irmão Branham, hoje é um dia diferente.” No entanto, é a mesma Palavra. Eles 
têm algum trigo fora do celeiro dali que havia no tempo de José e colocaram e plantaram aqui há alguns 
anos atrás (Viu isso na revista?) e produziu uma colheita de trigo. Continuava a ser trigo; é por essa 
razão. A única coisa que precisava era um pouco de água.

A Palavra de Deus é a mesma como quando Ele a falou lá há milhares de anos atrás. A única coisa 
que precisa é água! Por que é que nós não temos uma colheita? - porque temos o tipo de semente 
errada.
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“Quantos de vocês gostariam de mudar a vossa carta?” - duas vezes mais filho do inferno do que 
quando começou! “Quantos Metodistas gostavam de se tornar Baptistas?” “… vocês Baptistas querem 
tornar-se Pentecostais? Tragam a declaração de membro até aqui.” Oh, por amor de Deus! Não faz 
sentido! Lixo! Lixo do diabo. Não há nada aí. É híbrido, hipócrita, duas vezes morto, morto e arrancado 
pelas raízes. Não foi Jesus que disse, “Toda a planta que o meu Pai celestial não plantou será 
arrancada”? A denominação ou seja o que for, será arrancada! Só a Palavra de Deus vai permanecer! 
Certo. Foi o que Ele disse. Toda a palavra do homem é mentira, mas a minha verdade.

Então para onde é que estamos a ir? É melhor você voltar à sua razão. Mas você não consegue 
ouvir a não ser que esteja predestinado a ouvir. Nós estamos a chegar a isso. Não admira que seja como 
água em costas de pato. Ele foi feito para espalhar a água, não para a absorver.
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A arca era feita de madeira de gofer e de acácia. É a mais… Está cheia de buracos; nada ali, só 
buracos. É tudo tirado dela. Cresce dessa forma - a madeira mais leve que há, mais leve que bálsamo. 
Por que é que fizeram isso? - para que ele pudesse cobri-la de betume. Se fosse carvalho… você diz, 
“Será que carvalho não servia?” Não, senhor, não vai sugar nada; rejeita-o. É repelente e isto é um 
absorvente. E uma verdadeira semente de Deus é absorvente para o Espírito! Todo o denominacionalismo 
é tirado. Toda a incredulidade fica fora e quando o Espírito Santo entra nesse embrião de vida que está 
ali, produz outra semente, exactamente. Outro filho de Deus nasceu. Amém. Outro deus amador, filho de 
Deus.

Eu sou um Branham porque eu nasci de Charlie e Ella Branham. Isso faz de mim um Branham porque 
eu sou a semente deles. Os dois acordos deles com o esperma deles junto fez uma semente e isso fez-
me a mim.
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Quando Deus e a Sua Palavra se tornam um (Aleluia!) isso é… quando o Espírito de Deus rega a 
semente de Deus, a Palavra de Deus, produz Deus; e não é o indivíduo, é Deus! Porquê? - você está 
morto; você não é mais você mesmo. Você reconheceu que você mesmo está morto, esvaziou-se, à 
espera do embrião semente. Então o que é isto? Não é mais você, não é o homem; é Deus no homem. É 
o embrião semente como a Palavra falada do princípio. É a Palavra de Deus manifestada no homem; 
então não é o homem, é o homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo 
tempo. Ou é um filho da morte ou um filho da vida. Assim se ele é um filho da morte, entregue-o ao 
diabo e deixe-o matá-lo. Entregue-o a Deus e deixe-O matar o demónio que está em si - expulsá-lo. 
Esvazia-o. Depois deixe Deus plantar a Sua própria vida em si, depois não é mais você; é a vida de Deus 
porque é a Palavra de Deus - regada pelo Espírito Santo vai produzir a mesma coisa. Vê? Eu gostava 
muito de pregar sobre isso alguns minutos, mas com trinta ou quarenta páginas de Escrituras aqui… E eu 
ainda só passei por três até agora.

Muito bem - manifestado. As obras manifestadas da mesma forma por nós, porque é a mesma 
Palavra. Agora, se quiser fazer as obras de Cristo, faça a mesma coisa que Ele fez. “Aquele que crê em 
Mim terá as Minhas obras.” O que é isso? Crer em quê? - que Ele é o embrião semente original que veio. 
Onde está a semente? Aqui, deixe-me pegar nestes lenços. Aqui está o homem que devia estar, aqui 
mesmo. Este é o homem que devia estar. O que aconteceu? Eva hibridou - reproduziu. O que é que… 
então o que é que isso fez? - converteu-se em morte, continuou a morrer, a morrer.
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Agora veio este que saiu - agora aqui está a Palavra da mesma forma. Aqui está a Palavra aqui 
colocada da mesma forma. Agora o que aconteceu? Aqui está a Palavra. Agora a Palavra que Deus falou 
para multiplicar e povoar a terra, não conseguia encontrar lugar para pousar. Finalmente esta Palavra 
encontrou o ventre de uma virgem. (Vamos falar dos dois ventres esta tarde.) E o que aconteceu? Dele 
veio o embrião da vida - a coisa que dá, a água que dá ao grão a oportunidade de se reproduzir. O 
Espírito saiu Dele e subiu.

Aqui estamos nós. Nós viemos. O que acontece? Nós cremos; nós cremos. Agora o que é que Jesus 
diz? - “Aquele que crê em Mim [veja]… aquele que crê em Mim, as obras que eu faço - a manifestação 
de que o Espírito Santo veio na forma de uma pomba veio sobre Mim e fez isto, não foi através de 
hibridação, mas através do nascimento virgem. Não foi o curso da vida, como gerar um filho, marido para 
a esposa; não, não foi isso, não foi um híbrido, mas um nascimento virgem. Agora, através disto, eu 
estou a dar esta vida para que se tu, pela fé, aceitares o Pai, todos os profetas, toda a Palavra de 
Deus, eu derramarei esta vida sobre ti e não podes fazer mais nada a não ser produzir a mesma coisa 
que eu.” Aí tem.
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“As obras que eu faço, ele as fará também.” E o que é que Ele fez? - tal como o Pai O guiou, o que 
Ele viu. S. João 5:19 - apenas… “Eu não faço nada até que o Pai Me mostre.” O que Ele era - fez-Se um 
homem. Deus se fez carne e habitou entre nós. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. A Palavra 
falada de Deus, através de uma virgem, gerou um corpo e a esse corpo veio a água, o Espírito e lavado 
pela água da Palavra e depois entrou Nele, habitou Nele e ali veio a vida de Deus manifestando-Se 
através de Cristo. Deus estava em Cristo, o ungido.
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Cristo significa “o ungido” - um homem que foi ungido. E Deus a habitar Nele. O que foi aquilo? O 
embrião com a carne, o ungido, carne a ser ungida com o Espírito de Deus produziu a Palavra 
manifestada de Deus. “E nós O contemplamos, o unigénito do Pai, cheio de graça…”, veja. Ali estava Ele, 
veja. Ele era a Palavra de Deus manifestada. E agora Ele morreu para pagar a dívida da sua hibridação. 
Agora! Bem! Aí está. O que é isso? - para que você possa morrer para si mesmo até que você não seja 
mais você mesmo e seja cheio com a Sua Palavra, crendo na Sua Palavra e depois o Espírito Santo que 
estava Nele desce para regar essa Palavra, para a fazer crescer.
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Vê? E então o que é isto? Deus a manifestar, a continuar a obra do Seu primeiro Filho, do Seu 
unigénito, veja, que morreu pela nossa vida híbrida, para que Ele nos pudesse reconciliar de volta a 
sermos filhos e filhas de Deus para que pela igreja, possa correr essa mesma vida pela Palavra a 
continuar a obra, sendo manifestada como foi em Cristo. Cristo foi a Palavra de Deus manifestada. E Ele 
morreu, deu a Sua vida, para que Ele pudesse enviar o Espírito - tomou o Seu corpo e enviou o Espírito 
de volta para regar, para pagar o preço de redenção, se nós crermos. Aí está - se crer. “Aquele que crê 
em mim, as obras que eu faço…” Então veio o Espírito Santo sobre a mesma Palavra de Deus…

“Agora,” você diz, “por que é que lança isso sobre a Bíblia então?” A Bíblia tem de estar em si. A 
Palavra é uma semente, enquanto isso estiver aqui colocado não vai fazer nada. Mas quando vem aqui, 
quando vem ao coração, então começa a manifestar, pelo Espírito Santo, as obras de Deus. Então vêm 
visões, vem poder, vem humildade. Todo o seu “sabe tudo” desaparece. Você torna-se nada; Cristo 
torna-se vivo. Você morre; Ele vive. Aí está. Porque Ele morreu, eu vivo. Quando eu morro, Ele vive 
novamente. E quando eu morro Ele prometeu-me vida. E eu morro para mim mesmo para que eu possa 
ter a Sua vida; e como é que eu faço isso? - ao tomar a Sua Palavra, a Sua semente, ao colocar a Sua 
semente aqui pela fé e crer, e então produz exactamente o que a Bíblia disse.
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Agora, meus irmãos, procurem pelo país. Vemos muitas imitações. Vamos continuar um pouco mais.102

Muito bem, as obras são também manifestadas na Sua igreja, as mesmas que foram manifestadas 
em Cristo. Ele disse isso - S. João 14:12 - “Os céus e a terra passarão mas a Minha Palavra não 
passará.” Está certo? Muito bem, predestinado como Ele, faz a Palavra semente carne… é melhor eu 
parar aí agora. Talvez vocês entendam, mas alguém nas fitas pode não entender.

Predestinados: todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Vamos às escrituras, daqui a 
pouco eu vou ler-vos - Efésios capítulo 1, versículo 5. Muito bem, nós somos predestinados. Porquê? - 
Cristo é a semente original e esta semente original foi predestinada pela presciência de Deus, sabendo 
que viria a queda e predestinou-O a tomar o nosso lugar. Entende? Todos os filhos e filhas de Deus são 
predestinados. “Mas,” você diz então, “será que Ele ia condenar alguma coisa?” Não, senhor. Você está 
aqui em livre arbítrio, mas a razão por que Ele, sendo Deus, o infinito (como eu já vos falei), Ele sabia 
antecipadamente tudo o que iria acontecer. Ele sabia quem eles eram.
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Agora, Ele não fez com que Eva fizesse isso. Ele não fez com que ela fizesse isso, mas Ele sabia que 
ela ia fazer isso.
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Agora, não admira que eu creia no capítulo 12 de S. Lucas (creio que é). Ele disse que eu… (não 
anotem; eu tenho isso escrito um pouco mais tarde) em que Ele disse, “Têm olhos mas não vêem. Têm 
ouvidos mas não ouvem. Bem falou Isaías de vós. Isaías previu.” E ali estão eles sentados com olhos, 
ouvidos e tudo o resto, mas no entanto não conseguem ver. Porquê? - eles são um repelente para a 
Palavra de Deus. Então Jesus disse, “Oh, hipócritas. Sois filhos do diabo e fazeis as obras dele. Depois 
condenais-Me,” disse Ele - “recusais o Meu ministério. Então mostrai-Me onde é que o vosso ministério 
está a produzir a completa Palavra de Deus”, como o Dele estava, veja. Vê?

Agora, predestinado como Ele estava - agora você diz, “Como é que essa predestinação vem?” 
Deus, formal… agora se alguém não entender isto, quero que levantem a mão quando eu terminar, 
vejam.
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Deus, no princípio, comissionou Adão e Eva a multiplicar e a povoar a terra. Foi assim que o sexo foi 
dado, foi por isso. Mas o que é que a hibridação provocou? - trouxe a morte. Agora vamos chegar a isso 
esta tarde, nos dois ventres, veja.
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Agora repare. Agora nisto Deus previu e predestinou um mundo de filhos e filhas. Ele predestinou-os 
a estar aqui. E por causa da hibridação - ao não crerem na Palavra de Deus, provocou a hibridação - 
Deus está a colocá-la novamente para que você não tenha de ser mais híbrido; você pode voltar à 
Palavra original e ser um filho de Deus como devia ser no princípio, veja.

Cristo não podia fazer nada em relação àquilo que Ele era. Ele era o Filho de Deus. É isso. Vê o que 
eu quero dizer agora? Veja, se você veio por um propósito, você vê a Palavra de Deus, você crê; por 
causa de quê? - há algo novo. Porquê? Já ouviu falar de estirpe numa família? Um filho vai imitar o seu 
pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó. Isso é estirpe numa família. Já ouviu falar disso, não já? 
Bem, isso é a mesma coisa para a predestinação. Você devia estar aqui da forma correcta no princípio, 
mas já que veio da forma que veio, você está sujeito à queda. Mas já que você está predestinado você 
ouve a Palavra e isso leva-o de volta a onde você estava predestinado! Amém. Nunca vi isso antes. 
Trá-lo mesmo… O que é que o faz crer na Palavra de Deus e rejeitar todas estas coisas? É porque você 
era… há algo em si. Lá atrás você devia… ora, você devia viver aqui para sempre.
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“Agora… escritura para isso, pregador.”108

Aqui vai: “Todos os que Ele predestinou Ele chamou, todos os que Ele chamou Ele já justificou, e 
todos os que Ele já justificou, Ele já os glorificou!”

“De que serve pregar, Irmão Branham?”

Há uma colheita aí fora; a única coisa que eu estou a fazer é lançar a rede. Eu estou a lançá-la aí e 
a ver onde vai. Se os repelentes, se a gordura do lixo do mundo, se as denominações a lançam fora, eu 
não posso fazer nada; mas se houver aí alguém que a possa absorver, vai tornar-se um filho e uma filha 
de Deus de certeza absoluta. Amém! Porque está predestinado.

Foi por isso que Deus podia fazer as Suas obras através de Jesus; Ele era um Filho predestinado. Ele 
era o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo! Antes de cem mil milhões, biliões, de milhões de 
anos atrás que nós dissemos que Génesis 1:1 falava disso há pouco, Ele já estava lá predestinado a 
tomar o Seu lugar. Amém! É por isso que Ele fazia a vontade do Pai. Ele era a Palavra manifestada. E 
cada um dos seus outros filhos vai ter a mesma manifestação e esses são os que foram predestinados.
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Esse pequeno grupo em cada geração surgirá na ressurreição desde o princípio do mundo. E a razão 
por que se firmaram a isso… Até Paulo falou disso em Apocalipse… em Hebreus no capítulo 11, disse que
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eles vaguearam com peles de ovelha e peles de cabra e foram destituídos e aflitos e atormentados; de 
quem este mundo não é digno! Amém! Não tinham nada para comer e corriam e escavavam e eram 
perseguidos e serrados como Isaías foi e muitos dos outros - Paulo a falar daqueles homens. De quem é 
que ele falou, serrado? - Isaías, o profeta predestinado antes de o mundo sequer começar. Ele devia ter 
vindo pelo ventre de Eva. Mas depois ele veio pelo ventre de uma mulher; o seu espírito tinha de vir aqui 
para ser uma testemunha.

Assim Jesus também veio para ser uma testemunha da morte, sepultamento e ressurreição, que o 
homem vai morrer, mas vai viver novamente por Ele! Porque ele é a semente que tinha de vir. Amém. 
Espero que vejam.

Muito bem, predestinado como Ele, faz a Palavra semente carne em si, a Sua igreja. A Palavra de 
Deus… Você diz, “Claro Irmão Branham, toda a palavra, eu creio.” Então não recue quando coloca a sua 
tradição, vê? Permaneça com essa Palavra e fique com isso; veja o que acontece. Diga, “Oh, Senhor, eu 
creio. Envia o Espírito Santo.” Então observe. Então se Ele continua a dar testemunho, então você sabe 
que o recebeu - não por alguma sensação, os demónios fazem isso; não por algum milagre, os demónios 
fazem isso; mas pela sua crença constante na Palavra de Deus e a vida que você vive - nunca negando 
nada. Muito bem, isso faz com que a Palavra se faça carne, veja, carne e a mesma água - Espírito.
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Agora espere um minuto. Não posso passar à frente disto. Veja, Jesus era a semente de Abraão, 
falando em termos carnais. Está certo? - uma semente predestinada de Abraão. E quando o Espírito 
desceu sobre Ele, que tipo de vida é que Ele trouxe? - Ele trouxe uma vida de fé. Que tipo de vida?
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“Quer dizer que Ele vai ser um estrangeiro como Abraão?”

É aí que as pessoas ficam tão confusas hoje. Tentam pensar que um homem de Deus tem de fazer 
isto e seguir isto e fazer aquilo. Oh misericórdia, não! Qual era…? Como é que Cristo era a semente de 
Abraão? Não na Sua… não tanto no Seu corpo, por causa de Isaque, essa semente de Isaque, 
finalmente acabou por cair e morreu. Apostatou-se e hibridou também. Vamos chegar directamente a 
isso. Veja, mas a semente de fé de Abraão em que ele creu na Palavra de Deus independentemente de 
quais eram as circunstâncias. Aí tem! Uff! Sabe, parece que vou gritar! Veja, veja, a semente de fé de 
Abraão. O que era isso? - não era o corpo de Abraão, mas a fé de Abraão. A fé de Abraão em quê? - na 
Palavra de Deus. Não importa o que viesse, ele chamou a qualquer coisa contrária a isso como se nunca 
tivesse existido. Oh, bem, isso não ia desfazer estas denominações em pedaços? Hum, hum, hum, hum! 
Claro que sim.

Se até a verdade de casamento e divórcio fosse só trazida à luz aqui na Bíblia, iria desfazer todas as 
igrejas nesta cidade - em qualquer outra cidade - ao tentar voltar a isso. Ambos os lados estão errados. 
Eu consigo provar isso pela Palavra. Ambos estão errados. Muito bem. Se um homem deve fazer isto ou 
aquilo, ou a mulher isto ou aquilo, não vou dizer, porque já tenho confusão suficiente agora entre eles, 
veja. Jesus disse, “Deixai-os. Os cegos guiam os cegos.” Ora, eles iam criar confusão acerca disso; não 
iam crer nisso. Se nasceram para a vida eterna, vão crer na Palavra. Está certo. Se não, Deus vai 
manifestar-Se a eles. Se eles não crerem, ora, não vão crer; é só isso.
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Vamos a isto primeiro. Podemos chegar a isso mais tarde, mas vamos cuidar disto primeiro e ver por 
que devemos crer nestas coisas - como temos de crer nelas. Você deve crer nelas. Se não crer, está 
perdido; está.
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“Crer em quê, Irmão Branham? - em si?”

Não, senhor, não é em mim. Você crê em mim… Eu estou a dizer a Palavra. Eu não estou a colocar 
nada aqui. Eu estou apenas a dizer-lhe o que a Bíblia diz acerca de crer nesta Palavra. E é o que eu 
tenho feito, é tentar crer nessa Palavra da forma que está escrita. Eu não acrescento nada; eu só leio 
da forma que está e creio assim. E pela graça e ajuda do Deus Todo-poderoso, Ele tem confirmado e 
peço a alguém que prove o contrário. Agora, vocês nas fitas venham fazer isso. Digam-me uma vez em 
que eu vos disse alguma coisa de errado… que não acontecesse. Digam-me alguma coisa, em qualquer 
altura que Deus nunca confirmou e que funcionou exactamente de acordo com a forma como foi dito.

Muito bem. Predestinado como ele foi, faz da Palavra semente a mesma água em quê? Esta igreja 
hoje é uma noiva predestinada? Deus disse que Ele ia ter uma noiva sem mancha nem ruga? Então está 
predestinada, não está? Veja. Bem, Cristo foi predestinado. Ele era uma semente real de Abraão e o que 
é que isso fez? Quando o Espírito veio sobre Cristo, Ele deu testemunho da Palavra de Deus e quando a 
água, o Espírito, desce sobre a Palavra semente, a semente real da fé de Abraão na Palavra de Deus vai 
produzir o mesmo tipo de colheita.

115

Dizem, “Eu não creio nisso.” Muito bem, vamos descobrir. Vamos agora e veja; nós somos semente 
de Abraão? Génesis 17. Volte a Génesis e vá ao capítulo 17. Estou a deixar muitas de fora aqui, mas eu 
tenho  de  falar  de  algumas  delas  aqui  porque  um crítico  pode  vir  e  dizer,  “Eu  não  creio  nisso,”  assim
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vamos colocar um pouco aí para que o possamos impedir de dizer isso, veja. Muito bem, 17:7. Vamos 
começar no versículo 6.

E te farei frutificar grandissimamente [a semente de Abraão] e de ti farei nações [Gentios e tudo], e 
reis sairão de ti.

E estabelecerei o meu concerto [veja agora] entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas 
gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti.

O que é a semente de Abraão agora? Não é a sua carne. Paulo disse que o Judeu no exterior não é 
Judeu; é o Judeu no interior, veja. O que é a semente de Abraão? - aqueles que crêem em toda a 
Palavra de Deus independentemente da denominação ou do papá ou da mamã ou daquilo que quem quer 
que seja diga; eles crêem em toda a Palavra de Deus. Deus disse, “Eu estabelecerei o meu concerto 
agora mesmo (predestinar) este concerto contigo e com a semente em cada geração depois de ti que 
vai crer nisso.” Aí está - semente de Abraão. Agora você diz… agora observe, Deus disse, “Eu 
estabelecerei com a semente.”
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“Bem,” você diz, “Irmão Branham, isso dá a todos…” Espere agora só um minuto. Vamos a Efésios 
agora, ao livro de Efésios e vamos começar no capítulo 1 de Efésios. E depois vamos ler um pouco aqui e 
ver o que Deus tem a dizer sobre este tema. Agora, ouça. Paulo… agora, veja a forma como ele se dirige 
a isto agora. Agora todos de pé agora. Nós só temos… mantenham-se alerta. Nós só temos alguns 
minutos agora, depois vamos… cerca de quarenta e cinco minutos, algo assim, depois vamos sair para 
almoçar. Agora veja:
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Paulo, apóstolo…

O que significa apóstolo? - um enviado. “Paulo, um enviado de Jesus Cristo.” Está certo? “Pela 
vontade do Sinédrio?” Eu li isso mal, não li? “Pela vontade de Lut…” Bem, de qualquer forma…

Paulo, um enviado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos
… aos santos que estão em 

Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus:

 [Quem são? A 
todos? Não, senhor. Nem todos podem receber isso. Está certo.]

Aqueles que já estão lá. É a esses que eu espero estar a falar nesta congregação nesta manhã - 
aqueles que já estão em Cristo Jesus. Agora é aí que isto é… veja, você não fala a esses bebés aí sobre 
isto. Eles não podem comer carne; têm de beber leite. Eles são inferiores, veja. Assim lembre-se, não 
podem comer carne dura. Agora:
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… aos fiéis em Cristo Jesus:

A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. [Muito bem.]

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou 
 com todas as 

bênçãos espirituais nos lugares celestiais 
… lugares celestiais em Cristo:

[agora ele está 
a falar para a igreja agora. Isto não é para o exterior; esta é a igreja]

[como nesta manhã - aqueles que amam; estão 
apenas a comer]

Como também nos elegeu…119

Fomos nós que O escolhemos? Hum? “Oh, Irmão Branham, peço perdão, fui eu.” Não, de acordo com 
a Palavra, não foi você.“ Jesus disse, ”Vós nunca me escolhestes; eu vos escolhi a vós.“ Oh, sim. 
Quando é que Ele escolheu? Quando é que Jesus disse que escolheu a Sua igreja? - antes da fundação 
do mundo.

Como também nos elegeu nele… [No último reavivamento que o Dr. Tal e tal teve. Não, 
não. Podem ler isso no credo, num livro de textos, mas neste não.]

Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo…

Quando é que nós fomos escolhidos? No último reavivamento? Na noite em que fomos salvos? Ora, 
quando ainda não existia mundo, não existiam estrelas, não existiam átomos, não existiam moléculas - 
foi aí que nós fomos escolhidos. Amém. Oh, não me deixem começar a pregar sobre isso. Eu estou 
apenas a tentar explicar aqui uma coisa. Muito bem…

…antes da fundação do mundo, para que fôssemos
… fôssemos 

santos e irrepreensíveis diante dele em 

 … em amor;

 [o quê? - membros. “Não, nós 
devemos… oh, depois de sermos salvos nós fazemos o que queremos” - não.]

[sermos membros? Oh, não. É amor, não é? Certo. 
Muito bem. Em amor! Desculpe, estou a encurtar acho eu agora. Não devia fazer isso. Muito 
bem.]

E nos  predestinou para filhos de adopção [O quê? P-r-e-d-e-s-t-i-n-o-u] [a semente do
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… por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade.princípio, veja]

Quem fez isso? - Deus! Quando é que Ele fez isso? - antes da fundação do mundo. Então se nós 
vimos num nascimento ilegítimo através da corrupção de Eva, fazendo-nos a todos filhos dela e sujeitos 
à morte, então o Deus soberano tem de fazer um caminho para redimir os Seus filhos. “E todos os que o 
Pai Me deu virão a Mim. E ninguém pode vir a não ser que o Meu Pai o chame.” Oh, bem! Agora onde 
está a grande coisa que você fez? Você nunca fez nada. Você devia ter vergonha. É Deus, quem fez 
todas as coisas. A roda está a trabalhar bem.
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Alguém veio no outro dia e disse a alguém uma coisa má acerca de mim e acusou-me de uma coisa 
que não estava certa. Eu disse, “Oh esqueça.”

Disse, “Como pode levar isso assim? Isso envolve a sua família.”

Eu disse, “Oh, bem.” Eu disse, “Isso estava predestinado desde antes da fundação do mundo para 
me dar um teste.” Eu disse, “Bem, bem, bem. Claro, por isso está tudo bem.”

Disse, “Como é que você faz isso?”

Eu disse, “Se eu olhasse nesta direcção, estava sempre a cair.”

É isso que acontece com as pessoas hoje: “Se eu aceitar a verdade da Palavra de Deus, Irmão 
Branham, eles vão expulsar-me.” Bem, por que é que está a olhar para aqui? Olhe para aqui para o final 
do caminho. Veja, um homem que olha assim, não sabe para onde está a ir. Ele está a olhar nesta 
direcção. Mas se você olhar lá para a frente, você não se importa com o que se está a passar agora, 
você sabe para onde está a ir, veja. É isso. Veja para onde está a ir. Alinhe-se com a Palavra.
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Muito bem, predestinou-nos para a adopção. Agora, crê que fomos predestinados? Agora, Jesus foi 
predestinado? Ele era o Cordeiro de Deus já imolado antes que houvesse uma luz, antes que houvesse 
um meteoro, antes que houvesse uma molécula, um átomo ou qualquer coisa. Ele era o Filho de Deus 
imolado. Oh, a grandeza de Deus. Então estes pequenos cérebros de amendoim de alguma incubadora 
sobrenatural fabricada aqui tentam debater isso e dizer que não está certo. É uma pena.
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Quem é você? Até alguns deles a dizer que não existe inferno e vocês estão sentados numa panela 
cheia disso todos os dias - treze mil quilómetros de espessura abaixo de vocês, vulcânico e depois olham 
para cima e desafiam Deus e a Sua Palavra. Quando desafiam a Palavra, desafiam Deus. Está certo. Oh, 
bem! Quão grande és Tu, Senhor. Como devíamos estar agradecidos.

Muito bem, assim os crentes da Palavra e do Espírito devem ser um. Entende? Crentes, a Palavra e o 
Espírito são completamente um. Não faça o seu próprio raciocínio; não use a sua própria mente. Não é 
maravilhoso? A mente que estava em Cristo está em si, veja. A mente estava em Cristo e você vai 
tomar a Palavra como Ele tomou porque Ele era a Palavra. E se a mente de Cristo está em si, você é a 
Palavra. Você é a Palavra viva de Deus, representantes Dele aqui na terra - está certo - continuando a 
obra. A igreja deve ser assim dessa forma.
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E quando é assim, a Bíblia é novamente manifestada como nos primeiros dias dos discípulos, tal 
como os discípulos. A Bíblia está a viver novamente em si.

Agora vamos ver, eu tenho de tentar chegar a mais ou menos quinze páginas aqui rapidamente e eu 
não gosto de fazer isso, mas eu vou ter de passar à frente disso porque se não o fizer, então vou fazê-
lo esta tarde e eu tenho uma reunião amanhã e tenho de me apressar agora. Muito bem, agora vamos 
tentar fazer isso só um pouco mais rápido se pudermos; passar rapidamente por isso. Estão a crer? 
Muito bem.
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E quando é assim, a Bíblia é manifestada novamente como nos primeiros dias de Cristo. Veja, porque 
você é uma semente predestinada tal como Cristo era; e quando a chuva cai sobre a semente, a vida 
produz-se. Quando o Espírito Santo - desce… quando desceu sobre aquelas sementes que Jesus disse 
que os escolheu, quando? - antes da fundação do mundo. Então eles eram uma semente predestinada. 
Está certo? Então aqui eles deslocaram-se ao aposento alto, estas sementes, a Palavra, e a Palavra 
estava ali colocada sem vida nela. De repente veio um som do céu quando as águas começaram a jorrar. 
E na verdade encheu toda a casa em que eles estavam. E as sementes começaram a crescer. Eles 
começaram a manifestar-se - a Palavra de Deus sendo manifestada.

125

Muito bem, por que é que então os fogos do reavivamento acalmaram? Agora, eu tenho cerca de 
dez Escrituras aqui (se conseguir reparar aqui) que eu devia dizer, mas tenho de avançar muitas delas, 
estou apenas… para que vejam o essencial.
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Muito bem, por que é que os fogos do reavivamento acalmaram? Agora, eu vou ter de dizer nomes. 
Não vou fazer isso depois disto, a não ser que Deus me diga para o fazer. Mas tenho de dizer nomes. 
Tenho de dizer coisas que não quero dizer, para tornar isto claro… Você consegue ver agora aonde é que
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eu estou a chegar, a razão por que tenho feito aquilo que tenho feito. Eu creio que esta é a Palavra. E 
eu creio que Cristo tem uma igreja e a igreja é a seara (vamos chegar a isso daqui a pouco) e você tem 
de ter a palavra no campo antes de o Espírito poder fazer alguma coisa, veja.

Por que é que os fogos do reavivamento acalmaram? Não se ouve mais falar muito de Billy Graham, 
como grandes evangelistas. Oral Roberts não está a pôr o país em fogo como ele costumava fazer. Nem 
se ouve falar das minhas reuniões. Só há três. Qual é o problema? Agora vamos chegar a um 
ensinamento bem profundo. Eu vou ter de usar isso agora e se esta fita cair nas mãos de Billy Graham, 
Oral Roberts, quero que saibam, meus irmãos, que eu não vos estou a menosprezar; eu estou a colocar-
me, se repararem, aí como vosso irmão no evangelho. E eu penso que depois disto vão entender melhor, 
irmãos, por que é que eu tenho feito aquilo que tenho feito. E espero achar graça aos olhos de Deus e 
aos vossos olhos, ao ser honesto e verdadeiro para vos dizer a razão.
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Billy Graham - o mundo estava em fogo aqui há pouco tempo atrás com Billy Graham. É raro ouvir 
falar disso agora. Ele continua a ir, mas qual é o problema? Oral Roberts - ora, colocou a terra em fogo; 
está a esmorecer. Tommy Osborn - todos eles são bons homens santos. O que está a acontecer? Crendo 
que Deus me chamou para um ministério, o que aconteceu com o meu? Agora aqui isto vai responder a 
algumas perguntas. O que aconteceu?
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Você diz, “Irmão Branham, o seu é o que está mais morto entre todos eles.” É verdade. Está certo. 
Billy Graham é mais ouvido do que eu, e Billy é mais ouvido do que Oral. Oral é mais ouvido num dia do 
que eu em seis meses. Tommy Osborn, Tommy Hicks, qualquer um desses homens santos, eles são mais 
ouvidos. No que a isso diz respeito, o meu está mais longe do que todos eles. O que aconteceu? “Irmão 
Branham, você está a dizer que… que nos está a dizer aqui agora que na verdade você creu na Palavra 
e tudo, bem o que aconteceu consigo então? O que aconteceu?” É isso que nós queremos saber. É isso 
que nós queremos saber.

Agora tire isso da sua mente agora. Feche o guarda-chuva e sacuda a chuva e abra o seu coração 
um minuto e ouça. Lembre-se que a Bíblia disse em Génesis no capítulo um, lemos a base para o nosso 
pensamento para hoje, é toda a semente segundo a sua espécie. Vai ter de gerar segundo a sua 
espécie. Está certo. Toda a semente vai ter de gerar… Lembre-se, a terra está cheia de semente e a 
chuva faz com que ela gere segundo a sua espécie.
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Eu creio que o tempo da colheita está próximo. Vocês não crêem? Todos concordam com isso. 
Estamos perto do tempo da colheita. Agora, as sementes já foram plantadas. É isso que se passa 
connosco. As sementes já foram plantadas. Oh, Deus, gostava que pudessem ver o que passou perante 
mim. As sementes já foram plantadas. Lembre-se que há um tempo de plantação, depois um tempo de 
colheita. Eles sabem que eles disseram isso.

Muito bem. Agora, houve três tipos de sementes plantadas. Uma denominacional - Billy Graham; ele 
foi o principal plantador. Oral Roberts para a Pentecostal. A semente Pentecostal já foi plantada. (Estou 
a falar da organização agora.) E depois a Palavra já foi plantada. Agora vão ter de entender, amigos. 
Não vou mais dizer isto a não ser que Deus me diga. Eu quero que entendam isto muito bem. Já foram 
plantadas três sementes. É por isso que a plantação está prestes a terminar, veja. Tudo terminado. As 
sementes devem ser plantadas antes que a chuva caia (está certo?) ou seja, o Espírito. Agora vocês 
vão discordar aí, mas esperem só um minuto. As sementes devem ser plantadas e depois a chuva cai 
para regar a semente. Está certo? Agora, eu quero… Há aqui alguém que entenda Hebraico? Que 
conheça palavras Hebraicas? Muito bem, pesquisem se quiserem.
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Agora ouvimos tanto e tantas organizações e tudo o resto a falar que estamos na “chuva serôdia.” 
Não faz sentido. Não existe tal coisa. Agora, oh, eu… algo está a acontecer. Consigo ver a passar à 
minha frente. Apanhou o Espírito, veja. Amém. Eu sei que isto é verdade; é o “Assim diz o Senhor.” Como 
as visões, veja, a mover-se e a chegar. Mal consigo olhar para aqui. Sempre que eu olho, vejo isso a 
mover-se à minha frente assim e a aparecer e mover-se nesta direcção e a olhar nesta direcção. Eu 
tenho estado a tentar olhar para algumas pessoas sentadas por aqui. Desvio e olho e para onde quer 
que olhe, parece que está lá, veja.
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Muito bem, vamos voltar atrás e tentar mais uma vez agora, para ter a certeza que coloco isso ali. 
Não sei exactamente o que aconteceu aí.

Veja. Eu creio que o tempo da colheita está próximo. As sementes já foram plantadas. As sementes 
denominacionais das igrejas como as Evangélicas, como a Baptista e a Presbiteriana, a Luterana, e as 
sementes Pentecostais já foram plantadas na organização Pentecostal, por grandes homens como Oral 
Roberts, Tommy Hicks e Tommy Osborn, grandes homens de Deus, veja. E eu creio que a Palavra de 
Deus não adulterada foi plantada longe de qualquer uma dessas organizações. É esse o problema, veja.

132

A semente deve ter… A plantação da semente deve ter água antes de poder crescer. Deve ter água 
a cair antes da semente que foi plantada poder crescer.
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Agora, “Bem,” diz você, “Irmão Branham, houve…” Eu sei, está certo. Estou a receber os vossos 
pensamentos agora, vejam; não conseguem esconder agora. Muito bem, então tenham cuidado com 
aquilo que pensam.

Agora, a semente deve ser plantada e depois deve ter água para crescer. Agora, você diz, “Bem, 
Irmão Branham (vou expressar os vossos pensamentos aí), nós já tivemos a água.” Assim seja. Está 
correcto. Vocês já tiveram a água. Já plantaram couves ou qualquer coisa ou sementes ou algo assim, 
normalmente… não têm água ali, só colocam um pouco sobre ela.
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Muito bem, mas agora espere, o que é que tivemos nesse tempo de plantação? - a chuva temporã. 
“Oh,” diz você, “Irmão Branham, não faz sentido.” Agora espere um minuto. Pegue na palavra “temporã” 
em Joel 2 e pesquise e veja se a palavra em Hebraico… vão ao Hebraico e vejam se não… Se quiserem 
apontar, m-o-u-r-e-h, moureh, e vejam a palavra Hebraica e a interpretação e vejam o que significa 
moureh - ensino. A chuva de ensino já veio. A chuva do ensinamento denominacional já veio. “Mais um 
milhão em 1944” - Baptista. Tal e tal, Tal e tal - membros na igreja. Oral Roberts e os outros irmãos com 
o movimento Pentecostal o económico… ou o grande movimento Pentecostal e chegou a milhões, veja, 
está certo. E a semente já veio, a Palavra, para a minoria - o grupo.

Agora veja. Agora lembre-se da palavra, m-o-u-r-e-h, moureh, significa ensino, a chuva temporã. 
Diz aí a chuva temporã, a chuva do ensinamento. A chuva do ensinamento veio.
134

Billy Graham atingiu o mundo. Os Pentecostais atingiram o mundo e a Palavra atingiu o mundo. 
Agora, qual é o problema agora? Ela está agora à espera da chuva serôdia. É aí que ela produz os seus 
frutos. Oh, espero que entendam.

Então o tipo de semente que plantou no seu campo será o tipo de colheita que vai colher. Se as 
denominações querem mais membros, é isso que vai receber. É isso que têm recebido. Os Pentecostais 
querem mais Pentecostais, é isso que eles vão receber. Certo. Mas a Palavra vai produzir filhos e filhas 
de Deus. Isso também vem. Veja, olhe para essa grande chuva serôdia que devia ter sido feita - como 
eles iam subir o muro, saltar e como seriam um exército em marcha. Espere um minuto. O tipo de 
colheita que vai receber é o tipo de semente que colocar no seu campo.
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Muito bem, os dois tipos denominacionais… entendem? Os dois tipos denominacionais vão unir-se 
para ir a Sodoma. Mas a Palavra vai permanecer com o eleito, com a semente real. Amém. Jesus disse, 
“Como foi nos dias de Sodoma assim será na vinda do Filho do homem.” Dois anjos desceram, dois 
ministros ungidos, desceram a Sodoma para tentar tirar um homem que estava apostatado (tinha uma 
pequena porção de Deus nele) e a sua esposa, a sua noiva - vocês sabem o que lhe aconteceu; ela 
caiu em desgraça. E olhe para as filhas deles e veja o que aconteceu depois de ele sair. Há sempre uma 
“pedra no sapato.” Vocês sabem que é assim. Desculpem essa expressão, mas vocês sabem, uma coisa 
que provoca repulsa, assim isso é… foi sempre assim; nós sabemos isso. Agora vocês não podem negar a 
Palavra de Deus!

136

Mas houve um que permaneceu com Abraão que lhe deu um sinal. Está certo?137

Muito bem, muito bem, um ficou atrás… Como era chamado Abraão e o seu grupo? - a semente 
eleita que nunca desceu. Eles eram peregrinos. Eles viajaram aqui; eles viajaram ali. Eles viajaram aqui, 
eles viajaram ali - interdenominacional. Mas a denominação desceu e fez-se uma cidade e Ló tornou-se 
o sacerdote, ou o bispo, ou o… você sabe, fosse o que aquilo fosse ali, o grande homem, sentava-se na 
cidade e fazia o juízo, quem dizia (o bispo o presbítero estatal), “Não, nós não vamos ter esse homem 
no nosso meio; não, senhor! Ele discorda da nossa teologia. Não o podemos ter.” Aí está o velho Ló. Aí 
está ele. “Se ele não apresentar credenciais do nosso grupo, não o vamos ter.” Quem te fez juiz sobre a 
casa de Deus, seu híbrido? A Palavra de Deus será pregada de qualquer forma!

S. Martin foi a um grupo assim e esse homem nem sequer se levantava para lhe dar respeito depois 
de ele ter quebrado as portas. Deus até queimou a túnica dele, nas costas dele; fê-lo subir e saudar 
aquele profeta de Deus que entrou na cidade. Está certo. O seu assento pegou fogo onde ele estava 
sentado, o trono onde ele estava. Está certo. Vocês já leram a história da igreja. Sim, senhor. Ele foi lá 
com a verdadeira Palavra, operou milagres e sinais e provou na Palavra em que ele estava. Eles tinham o 
seu próprio bispado e tinham o que eles queriam e era isso que eles queriam; mas Deus vai ver isso… 
podia haver alguns filhos eleitos ali, Ele tinha de ir até eles. Está certo.

138

Assim lembre-se, o que foi isso? Agora vamos parar aqui só um minuto. Ló uma vez teve a escolha 
de ser interdenominacional. Está certo? Ele teve uma vez a escolha de viajar com Abraão, mas o amor 
do mundo abafou-o. Foi isso que foi feito hoje. E lembre-se, esses lá em Sodoma nunca viram um desses 
milagres sobrenaturais. Eles tinham cegueira; e a pregação da Palavra cega os olhos do incrédulo. Foi o 
que Billy Graham e os outros fizeram - cegou os olhos daqueles incrédulos ali. Está certo. Agora você 
não pode negar que Jesus disse, “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda…” E aqui está na 
Bíblia. Será a mesma coisa na vinda do Filho do homem.

139
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Agora observe, mas houve um que era a Palavra. Ele era a Palavra e onde é que Ele ficou? - com o 
prometido, o eleito. A Palavra permaneceu com o eleito. E a Palavra de Deus hoje vai permanecer com 
os eleitos; a semente real de Abraão pela promessa.
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Que tipo de obras é que fez? Quando foi manifestado cerca de oitocentos anos mais tarde na forma 
de Jesus Cristo, operou as mesmas obras que esse fez ali, que a Palavra fez, à porta da tenda de 
Abraão, sentado com as Suas costas voltadas para a tenda, disse a Abraão que o seu nome era Abraão, 
não Abrão, que sempre tinha sido (o seu nome…), mas o seu nome era Abraão porque Deus se tinha 
encontrado com ele alguns dias antes disso e disse-lhe que o nome dele era Abraão. Disse, “Onde está a 
tua esposa…” não S-a-r-a-i, S-a-r-a. “Onde está a tua esposa Sara?” como se Ele não soubesse.

Disse, “Ela está na tenda atrás de Ti.”

Ele disse, “Eu te visitarei…” Eu, pronome pessoal. “Eu te visitarei de acordo com o tempo da vida 
(Oh!), e vais ter esse bebé que tens esperado. A chuva serôdia está prestes a cair. Tu já seguraste 
essa semente aí por bastante tempo agora, ao crer, e estás à espera de um Filho vindouro e Ele está a 
vir!” Essa é a verdadeira igreja hoje, veja, essa semente eleita. “Tu tens estado à espera Dele e eu vou 
enviá-Lo a ti.” Amém. Quem disse isso? - a Palavra.

“Oh,” diz você, “não era a Palavra.” Peço perdão. Abraão chamou-O “Elohim” - que é o Todo-
poderoso que existe por si mesmo. Ele era a Palavra - Elohim. A quem é que Ele veio? - à semente de 
Abraão.
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Agora, lembre-se, Ele não tinha nada que ver com essas denominações. Ele permaneceu com o 
eleito e pregou (está certo) e mostrou o sinal. E Jesus disse… Agora espere só um pouco.

Então Sara, para ela mesma… veja essa poluição, veja. Agora, na verdade ao não crer nisso, Deus 
matá-la-ia ali mesmo. Sabia disso? E ela saiu e negou Abraão. Ela riu consigo mesma, por outras 
palavras, para si mesma. Agora ela pode nem ter esboçado um sorriso mas lá no coração dela ela riu um 
pouco. “Eu, uma mulher velha, cem anos de idade, cinquenta anos desde a menopausa, o tempo da 
vida, vivo com ele todos estes anos. Ora, nós não vivemos como marido e esposa há vinte e cinco anos, 
talvez trinta, veja, e quer dizer que eu vou ter prazer com o meu senhor!” - Abraão, o marido dela. É 
esse tipo de esposas que todas têm de ser, deviam ser. Paulo disse a mesma coisa. Amai assim tanto os 
vossos maridos. Não hibridem alguma coisa aqui, vejam. Lembrem-se dos vossos pensamentos. Vamos 
chegar a isso nesta tarde no pensamento sobre o ventre.
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Assim agora, mas nisso, ela amava tanto Abraão que o chamava senhor. “O meu senhor sendo velho, 
também, e eu velha, e eu a ter prazer com ele novamente?” E ela… [O Irmão Branham imita Sara a 
conter o riso.] E o anjo mostrou a Abraão quem Ele era, que Ele era a Palavra! Ele disse, “Por que riu 
Sara?” Assim ele chamou-a e ela disse, “Nunca.”
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Ele disse, “Mas riste!” O quê? Isso é graça. Veja, ali mesmo Deus matá-la-ia, ali mesmo, mas Ele não 
pôde! Vê a nossa estupidez? Ele mataria cada um de nós, mas não pode. Para matar Sara, Ele tinha de 
tomar Abraão porque Sara fazia parte de Abraão. Eles eram um em união! E para tomar a igreja e a 
destruir, Ele não o pode fazer, porque faz parte de Si mesmo! Cristo, parte Dele mesmo, a Palavra sendo 
feita carne. “Graça sublime, quão doce o som.” Não pôde fazer isso. Entende? Ele não a podia matar. Ele 
não lhe podia tirar a vida, porque ela fazia parte de Abraão. Veja, ela era carne da carne dele e osso do 
osso dele.

Nos nossos erros… Não diga, “Bem, eu cometi um erro.” Não, isso não faz um… Abraão cometeu 
erros também, veja. Mas Ele não pode tomar a igreja. Ele não pode matar o eleito. Ele não pode tirar a 
sua vida, porque você faz parte Dele. Você está na Palavra. A Palavra está em si. Está a manifestar-se, 
a provar-se - amor, alegria, paz, longanimidade. Todas as palavras de Deus, você crê em todas elas - a 
operar, Deus a operar através de si. Veja, você faz parte da Palavra que é Cristo. E foi-nos ensinado que 
Ele é a Palavra e nós somos carne da Sua carne e osso do Seu osso. Aí está. Agora estamos a chegar a 
alguma coisa.
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Moureh, moureh - a chuva, a chuva temporã, a chuva a afirmar, surgiu. Agora, o que ia acontecer? 
A chuva temporã estava a ser plantada. A chuva serôdia caiu. O que aconteceu? - Sodoma e os 
Sodomitas queimados! Abraão recebeu o filho prometido.

145

Jesus disse, “Deixai-os crescer juntos. O joio será atado, em fardos, e queimado. O trigo vai para o 
celeiro,” veja. A chuva serôdia está à mão. Nós vamos chegar… não quero esperar muito tempo aí porque 
tenho uma coisa mesmo boa aqui atrás nisso, eu sei, veja.

As duas denominações vão unir-se. A Pentecostal e estas outras vão unir-se, mas a Palavra vai 
permanecer com a semente prometida de Abraão como foi naquela altura. Jesus disse, “Como foi naquela 
altura…” Vocês têm ouvidos para ouvir? Olhos para ver? Entendimento para entender? Jesus disse, 
“Como foi. Não está escrito?” diria Ele se estivesse aqui nesta manhã. Ele não iria dizer isto: “Não está
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escrito que como nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.”? Não vê as duas 
colheitas a chegar aqui? A receber a última chuva. Elas chegaram a essa última chuva, veja. Depois o 
que acontece? Os anjos e o Senhor desapareceram. Depois veio a chuva.

Muito bem, agora observe com muita atenção agora. Agora, eu creio que estava neste tema aqui; 
sim, sobre a chuva, para a chuva serôdia. Todos os sinais estão a apontar para o final agora. Todos os 
que crêem na Palavra de Deus sabem isso. Até…
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Deixe-me parar noutro aqui mesmo. Vou ter de dizer nomes. Não quero ser rude mas tenho… eu 
disse a Deus que não ia atacar nada. Eu viria aqui e iria expressar exactamente o que eu soube toda a 
minha vida e depois há algumas coisas aqui no final que eu vou ter de reter, eu sei, mas vou expressar-
vos conforme Ele me permitir. A Sra. Wood sabe que depois de eu receber isto e muitas mais páginas 
para além desta, o Espírito Santo disse, “Não faças isso.” Eu chamei-a, Sra. Wood, e disse que Ele me 
disse para não fazer isso? Assim eu voltei e orei e naquela noite Ele veio a mim numa visão e disse, “Vai 
fazer isto. Pega nisto e coloca ali porque eles não vão entender isto. Ainda não é tempo para isto, 
coloca isto aqui,” e eu fiz. Está certo. “Obediência é melhor do que o sacrifício,” veja.

Muito bem - obedecer.

Agora, agora veja, mostra-lhe que estamos no tempo do fim, até a parábola da virgem sábia e da 
virgem néscia está connosco. Agora veja, a versão néscia - virgem, (desculpe), a virgem néscia vai ser 
a híbrida. Veja, ela tinha a semente sem o azeite, a humidade para a fazer crescer. Agora e o que é que 
ela está a fazer? Os dois grupos, o grupo Pentecostal e o denominacional do mundo, os grupos 
evangélicos emergiram juntos, veja. Para quê? - indo para Sodoma (agora repare) para colher esta 
colheita.
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Repare, a virgem néscia. Já reparou que… até um dos meus maiores amigos, um verdadeiro 
estudioso, um homem que é esperto, inteligente, um homem Pentecostal brilhante. E eu reparei que os 
meus irmãos nos Homens de Negócios Cristãos estão a dar glórias a Deus porque lá eles têm os 
pregadores Anglicanos, os padres Católicos. Pergunto-me se esses homens estão mesmo a dormir. 
Entende… Eles dizem, “Oh, é a melhor coisa que já ouviu, Irmão Branham. Ora, este povo Anglicano, vêm 
aqui e dizem que têm o Espírito Santo. Falam em línguas; eles fizeram estas coisas. Glória a Deus! Estou 
a dizer-lhe, eles são… ora, a igreja deles tem sido revolucionada.” Oh bem, irmãos, não sabe o que isso 
é? É um sinal.
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Quando a virgem sábia quer azeite… ou a virgem néscia, melhor dizendo, quer azeite, e enquanto ela 
está a comprá-lo, esse é o tempo em que o noivo vem! Oh, vocês Pentecostais, qual é o problema? 
Bem, vocês não conseguem ver a não ser que Deus vos mostre; isso é de certeza. Se vocês não 
nasceram lá, predestinados para isso, vão perder isso. Bem-aventurados os ouvidos que podem ouvir; 
bem-aventurados os corações que podem entender, porque o tempo está à mão. Todo o sinal aponta 
para isso, veja.
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Veja que tipo de reavivamento é que eles estão a ter. Grandes reavivamentos, tiveram. Parece bom, 
não parece? Você diz, “Bem, Irmão Branham, agora estamos encurralados.” Era aí que eu vos queria. 
Como é que vão saber o que é certo e errado? Dêem-lhe o teste da Palavra. Essa é a forma de dizer se 
é certo ou errado. É isso; dêem-lhe o teste da Palavra. Vejam o que diz acerca da Palavra. Qualquer 
espírito, vejam o que diz acerca da Palavra. Se negar a Palavra, não é Deus, vejam. Não importa o que 
é, se negar a Palavra não é Deus. Vejam, dêem-lhe o teste da Palavra e vejam o que acontece. Jesus 
avisou-nos acerca destas coisas - Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Quero referir-me a isso porque… 
por causa das fitas.
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Só um momento. Agora, só temos mais vinte minutos até nos despedirmos, e tenho a certeza que 
nem vamos chegar a um terço do caminho, mas eu tenho de ler isto de qualquer forma, veja. Mateus 
24:35.
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Agora ouça com muita atenção o que Jesus disse. Agora, como Ele nos disse que os dois espíritos 
estariam tão próximos, enganaria o próprio eleito. Vocês sabem disso, não sabem? Agora, isso vai ser 
verdade? Sim, senhor. Mateus 24:35 diz:

Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão-de passar.

Agora que os dois espíritos estão tão próximos… Agora tem de ser dessa forma. Tem de ser dessa 
forma. A denominação Pentecostal tem de actuar de forma tão parecida com a verdadeira que Jesus até 
disse que só o eleito não seria enganado. Isso quase que dá cabo de mim. Mas meus irmãos 
denominacionais, não conseguem ver por que é que eu tenho feito aquilo que tenho feito? Tão parecido 
que enganaria o eleito se possível fora. Mas o eleito que é eleito para a vida eterna… Agora você fala de 
atingir isto, nós vamos atingir isto daqui a pouco, atingir mesmo, veja. Veja, lembre-se que o eleito é o 
único tipo que vai captar isto.
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“Bem,” diz você, “como é que você sabe que não é você que está errado?” Então teste-me pela 
Palavra. Venha testar a sua denominação por esta Palavra. Vamos ver quem está certo. “Provai todas as 
coisas,” diz a Bíblia. Você diz, “Isso não faz diferença nenhuma; ser baptizado desta forma ou daquela…” 
Faz diferença! Isso foi o que Satanás disse a Eva.
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Uma pessoa já estava baptizada em Actos 19. Um bom homem Cristão baptizou-os, também, João 
Baptista. Paulo disse, “Recebestes já o Espírito Santo desde que crestes?”

Ele disse, “Nós nem sabemos que haja Espírito Santo.”

Disse, “Então como é que fostes baptizados? Se o recebestes então saberíeis,” veja. Disse, “Como é 
que vocês… como é que fostes baptizados?”

Ele disse, “Em João - o grande homem que baptizou Jesus.”

Paulo disse, “Isso não vai funcionar agora.” Porque João nunca baptizou, apenas para o 
arrependimento, não para a remissão dos pecados; o sacrifício não fora oferecido. E quando eles 
ouviram isso, foram rebaptizados no nome de Jesus Cristo.

E se Moisés dissesse… Deus disse, “Tira os teus sapatos, Moisés”?154

Ele disse, “Sabes, eu apertei-os bem esta manhã, Senhor. Eu vou mostrar mais respeito; vou tirar o 
meu chapéu.” Isso não ia funcionar. Ele nunca disse chapéu; Ele disse sapatos! E isso é o diabo que 
tenta enganar como ele fez com a mãe Eva. Toda a palavra é verdade da forma que Deus a colocou aí 
escrita. É dessa forma que eu creio.

Agora, você pode ir em frente se disser, “Bem, nós temos a verdade.” Bem vá em frente então. Está 
tudo bem. Se for assim tão cego, vá em frente tropeçando na escuridão. Esta é a Palavra que o vai 
julgar, irmão, não é o seu credo. Oh, parece bom. Sim, senhor, parece bom.

E você diz, “Bem, Irmão Branham, espere um minuto. Bendito Deus, eu já o vi a sair aí e a curar os 
enfermos.” Oh claro; eu também já vi. “Oh, eu já os vi a falar em línguas.” Sim, senhor. Eu também. E 
nunca cri e não há ninguém que possa provar isso pela Palavra de Deus, que a evidência inicial do 
Espírito Santo é falar em línguas. Eu quero que o homem venha fazer isso. Eu já os desafio há muito 
tempo. Eu creio em falar em línguas. Sim, senhor; mas eu já vi demónios falar em línguas, bruxos e 
feiticeiros falar em línguas e interpretá-las, negando que exista tal coisa como Jesus Cristo. Eu já vi 
homens falar em línguas e viviam com a mulher de outro homem. De pé e a olhar para mim na cara numa 
visão perante ele - chamei-o de parte e fiz dele uma testemunha disso. E chama a isso Espírito Santo?
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“Oh, sim.” Você diz, “Bem, Irmão Branham, não crê que o Espírito Santo fala em línguas?” Sim, 
senhor, mas dê o teste da Palavra! Veja, Janes e Jambres operaram milagres. Está certo, não está? Sim, 
senhor - Janes e Jambres. Quando Moisés desceu ao Egipto, tudo o que Moisés fez em forma de sinal, 
Janes e Jambres, esses dois bruxos, conseguiram produzir a mesma coisa - dois demónios. Moisés dizia, 
“Pulgas!”
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Eles diziam, “Pulgas!”

Moisés dizia, “Um pau no chão!”

Eles diziam, “Um pau no chão!”

“Uma serpente!”

“Uma serpente!”

Está certo! Eles conseguiam operar milagres. A Bíblia disse que nos últimos dias os demónios se 
levantariam a operar milagres e enganariam as pessoas. É muito difícil, irmão, mas você deve conhecer a 
verdade.

Jesus disse, “Muitos virão a mim naquele dia e dirão, «Senhor, Senhor, não fiz isto e aquilo e aquilo e 
assim por diante, em Teu nome?»”
157

Ele dirá, “Apartai-vos de Mim, vós que praticais iniquidade.” O que é iniquidade? - algo que você 
sabe que está errado e faz de qualquer forma; e você sabe que a Palavra de Deus está certa! Por que é 
que faz o papel de hipócrita? - por causa da sua organização e pega um pouco aqui e não vai tomar o 
resto. “Vós que praticais iniquidade,” disse Ele, “apartai-vos de Mim; nunca vos conheci.” Agora, isso é… 
ou você passa pelo inferno aqui ou depois…

Agora, lembre-se, é verdade; foi o que Jesus disse, Janes e Jambres resistiram a Moisés; lembre-se, 
e a Bíblia diz, “Como eles resistiram a Moisés, nos últimos dias eles reapareceriam [esses espíritos] 
novamente.” O quê? - antes da libertação do povo. Aleluia! O tempo da libertação está aqui! Jesus disse
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em Mateus 24 ali que eles enganariam o eleito se possível fora. Só o eleito, vai captar isso, um aqui e 
um ali. O eleito se possível. “Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes homens de mente 
réproba resistem em relação à Palavra” - em relação à verdade e a Palavra é a verdade. Está certo? 
Agora, isto não é leite desnatado, amigos.

Veja, a Bíblia disse, Jesus disse que seriam tão parecidos que enganariam o eleito, se possível fora; 
mas não é possível. Essa semente vai cair ali porque foi predestinada a cair ali. As sementes surgiram. 
As denominações estão semeadas; a Palavra foi semeada, veja. E Janes e Jambres, essas pessoas… A 
Bíblia disse que estes demónios surgiriam nos últimos dias e enganariam as pessoas por estes milagres e 
sinais que podiam operar. Como é que você vai saber qual é a diferença? - a Palavra!
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Até o Velho Testamento disse, “Se não falarem de acordo com a lei e os profetas, não há vida neles” 
- se negarem uma coisa. Então mostrem-me uma pessoa que já foi baptizada usando o título, o nome do 
Pai, Filho, e Espírito Santo. Por que é que fazem isso então? - um credo, híbrido, filhos mortos, filhos 
bastardos, duas vezes mortos, arrancados pelas raízes. “E toda a raiz que o meu… toda a planta que o 
Meu Pai celestial não tenha plantado será arrancada.” “Tanto os céus como a terra passarão, mas a 
Minha Palavra não passará,” disse Jesus. Agora vê por que é que eu me tenho levantado da forma que 
tenho.
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Mostrem-me um lugar, se não é uma maldição para uma mulher cortar o seu cabelo. Aí tem. Depois 
disputam comigo. Depois as pessoas dizem, “O Irmão Branham é um profeta. Oh você crê nele enquanto 
ele está a falar com as pessoas, a dizer quais são os seus pecados e coisas assim, mas quando ele vai 
ensinar, não creia nisso.” Bem, seu pobre hipócrita. Você não sabe nada! A Bíblia não diz que a Palavra 
do Senhor veio aos profetas? Eu não me chamo um profeta, eu não sou um profeta. Mas vocês dizem 
que eu sou; eu estou a dizer o que vocês disseram. E depois viram-se e dizem uma coisa dessas. Não 
digam que não disseram. Eu até tenho isso gravado onde vocês disseram. Não sabiam disso, pois não? 
Só quero que digam uma vez que não disseram; só quero que digam isso. Eu vou deixar que a vossa 
própria voz fale convosco.
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Como Janes e Jambres resistiram a Moisés - operadores de milagres, mas onde estava a Palavra, a 
verdadeira Palavra? Havia homens a operar milagres. Havia homens que podiam fazer tudo o que era 
milagre que… mas havia dois profetas ungidos ali, ou um profeta e o seu ajudante. Havia um profeta 
ungido chamado Moisés, estava ali e tinha o “Assim diz o Senhor.” E no final, foi tudo manifestado - 
antes da libertação. Está certo? Os assim chamados operadores de milagres morreram.
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Agora, o que eles estão a tentar fazer, eles estão a tentar fabricar uma chuva serôdia. Não faz 
sentido! Ora, a chuva serôdia vai varrer o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã a semear a Palavra. 
Está certo. Agora você vai ver o que a chuva serôdia produz. Você vai ver que haverá uma afiliação. Os 
Pentecostais e todos os grupos vão unir-se e vão fechar as portas desses homens que não vão ouvir 
isso e nem sequer vos vai ser permitido abrir a boca. Certo! Isso é quando Ele vier. É quando Ele vai 
mostrar. É quando vocês vão ver a chuva. Oh, bem, fiquem parados; fiquem quietos; deixem isso.
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Oh, mas a Palavra estava com esse profeta ungido porque a Palavra do Senhor veio ao profeta. 
Agora, Deus não muda o Seu sistema. Não, não. Ele nunca mudou o Seu sistema. Agora, qual era? Ali 
estavam três mais uma vez. Lá foram Janes e Jambres a operar milagres, como foram a Sodoma, fizeram 
um pequeno milagre - cegos, veja. Ali estava Abraão, o ungido, com Deus e a sua adjutora, Sara. Está 
certo? Aqui estavam Janes e Jambres a operar milagres - qualquer coisa que Moisés pudesse fazer como 
milagre, sinais - e ali estava a Palavra ungida, o profeta, com o seu ajudante - o seu assistente. Oh, 
gostava de poder pregar sobre isso agora, por umas boas duas horas.
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Muito bem. Em Génesis um, lembre-se, toda a semente segundo a sua espécie. Deve ser assim para 
sempre. Aí estão todos esses tipos. Um homem que diria, que podia crer, que a igreja vai passar pelo 
período da tribulação, pergunto-me onde é que vai buscar uma semente para isso? Quando até… “Bem,” 
diz você, “eu creio que diz isto que eles vão fazer…” Está tudo bem. Já reparou ali onde as chuvas 
caíram da outra altura? Onde é que caíram? Noé estava na arca antes de o juízo chegar. Sodoma - Ló 
estava fora de Sodoma antes de acontecer. Claro, nós não vamos passar por nenhum período de 
tribulação; vocês vão no rapto um dia destes. Claro. O que é que nós… por que é que vocês têm de ser 
julgados? Ele passou pela minha tribulação - Jesus Cristo. Foi aí que a minha tribulação aconteceu, aí 
mesmo, sim. Eu aceitei-O e estou livre - “Quando eu vir o sangue passarei sobre vós.” Está certo. 
Moisés estava protegido em segurança com Israel enquanto a tribulação caía. Está certo.

165

Muito bem toda a semente deve vir segundo a sua espécie. Deus fez o homem à Sua imagem 
segundo a Sua espécie que seria a Sua Palavra na terra. Ele expressou-a em Jesus Cristo. O que foi 
isso? - Deus estava em Cristo. Esse é um homem segundo a Sua espécie, veja. Quando Deus, que é a 
Palavra… Quantos sabem que Ele é a Palavra? Quando a Palavra estava em Cristo, um homem, homem 
humano, a expressar-se por Ele; esse era Deus, a Palavra, em Cristo a expressar-se; e Deus no princípio 
fez  o  homem  à  Sua  própria  imagem  e  é  esse  tipo  de  homem  que  Deus  faz  hoje.  O  seminário  e  a
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chocadeira incubadora acabam por formar um bando de híbridos. Veja, as escolas. Mas quando Deus 
chama um homem, ele é à Sua própria imagem - a Palavra viva nele. Está certo. Aí está ele; esse é o 
homem de Deus. Homem à Sua própria imagem, segundo a Sua semelhança. E Jesus disse que “ele vai 
fazer as obras que eu faço.” Assim Deus fez o homem à Sua própria imagem segundo a Sua espécie.

A Sua espécie - qual é a Sua espécie? - a Palavra. Ele é a Palavra. Então se um homem nega a 
Palavra de Deus, como é que ele pode estar à imagem de Deus? Coloque essa questão. Pergunte a si 
mesmo. Como é que ele pode estar à imagem de Deus e nega a Palavra de Deus, quando a Palavra é a 
imagem expressa Dele? “Oh,” diz ele, “não significa isso.” Imagem expressa de Deus, a dizer, “Oh, eu 
disse isso, mas não queria dizer bem isso. Eu estava errado aí. Eu retracto-me. Isso era para outra 
altura. Eu não quis dizer isso.” Oh misericórdia, lixo, resíduo do diabo com que ele alimentou Eva. Não o 
deixe tentar enfiar isso pela garganta do eleito. Não, senhor. Eles não vão crer nisso. “Venha juntar-se 
ao nosso gangue.” Não se junte a nada, você tem de nascer; não tem de se juntar! Uma nova criatura.
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Sim, à Sua própria imagem da Sua espécie para ser a Sua Palavra expressada na terra. Agora Jesus 
foi a Palavra expressada de Deus. Crê nisso? Então o que é que nós devemos ser? - filhos de Deus, 
também, com a Palavra expressada na igreja, a continuar (esse é o corpo místico de Cristo), a continuar 
com as mesmas obras que Jesus fez quando Ele esteve aqui na terra, veja. Essa é a espécie segundo a 
Sua espécie.
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Agora você pode ter a espécie Luterana segundo a Luterana; a espécie Metodista segundo a 
Metodista; a espécie Católica segundo a Católica; a espécie Pentecostal segundo a sua espécie; a 
Unitária segundo a sua; a Trindade segundo a sua, mas se você é da espécie de Deus, é diferente. Veja, 
você é a imagem expressada da Palavra a manifestar-se. Oh, bem! Ora, tem de ser. Se a água cai sobre 
isso, tem de fazer isso.

Então dê-lhe um nascimento, um tipo e depois… Deus fez o homem à Sua própria imagem. Eu penso 
que não tenho tempo para esta próxima expressão; é elegante, mas não quero… Todas as palavras de 
Deus são elegantes, veja. E olhe aqui, onde eu devia estar na hora do almoço, estou a esta distância 
disso, veja. A cerca de um sexto disso. Muito bem, posso… Vamos deixar por aqui. O que dizem? Depois 
nós… Quantos podem voltar esta tarde? Levantem a mão. Bom. Não quero manter-vos por muito tempo. 
Agora eu vou apenas… eu não quero cansar-vos. Agora, vocês, rapazes das fitas, deixem as fitas a 
gravar um minuto e eu vou cortar isto dentro de um minuto. Muito bem, senhor.
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Agora, o nosso último pensamento aqui foi que Deus fez o homem à Sua própria imagem segundo a 
Sua espécie. Deus fez um homem segundo a Sua espécie. Entende? Um homem segundo a Sua espécie. 
Bem, que tipo de homem é que Ele era? Se olhar atrás e vir o que Ele era quando Ele se fez carne, esse 
é o tipo de homem que Ele faz. Está certo? Um homem segundo a Sua espécie. Amém. Está certo, não 
está? É esse o Seu tipo de homem.
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Ele disse outra vez, uma vez a um homem: “Tu és segundo o Meu próprio coração.” Um homem 
segundo o Seu próprio coração - David. Lembra-se disso? O Espírito de Deus em David. David, um rei 
rejeitado. O ungido é sempre rejeitado. David, o rei rejeitado, subiu a colina quando o seu próprio povo… 
Eu vou pregar sobre isto nos próximos três minutos. Quando devia ser o próprio povo de David, a sua 
própria espécie o destronou, o seu próprio filho, e expulsou-o do trono. David foi por ali e até um deles 
veio ali cuspir nele - o rei ungido. Este pequeno homem veio ali, aleijado na sua doutrina (a Bíblia disse 
que ele era aleijado, você sabe), e ele veio a cuspir naquele rei. Veja Cristo. A cuspir nele! Esse 
mensageiro ao seu lado, um anjo a representá-lo, puxou uma espada e disse, “Será que a cabeça desse 
cão deve ficar… a cuspir no rei?” O anjo disse, “Eu vou feri-lo de morte!”

David disse, “Embainha a tua espada. Eu tenho de fazer isto.” Subiu ao topo da colina de Jerusalém, 
olhou para baixo (um rei rejeitado) e chorou. Oitocentos anos mais tarde o Filho de David, o Espírito que 
estava em David numa porção, esteve na mesma colina, um rei rejeitado, sendo cuspido e a fazerem 
troça. Está certo? Consigo imaginar que Deus disse, a esse anjo que estava a andar ali com Ele quando 
Ele subiu ao Calvário assim: “Será que a cabeça desse cão deve permanecer nele?”

171

“Deixa-o.” Oh, bem, vem aí um tempo.

Mas então e David, quando ele voltou? A história mudou. David veio a cavalgar em triunfo. Este 
homem correu a gritar por misericórdia. Claro, deixa-o. Ele um dia chegará ao poder. Então o riso vai 
virar-se para outro lado. Está certo, deixai-os.

Mas, Deus disse, “David, tu és um homem segundo o Meu próprio coração.” Quando Deus cria um 
homem, ele é da Sua espécie. David disse, “A Tua Palavra tenho escondido no meu coração para não 
pecar contra Ti Senhor.” A única coisa que ele precisou foi a chuva. David teria estado bem se pudesse 
ter apenas essa chuva, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Ele tinha a Palavra e a Palavra 
estava nele e ele conseguia saber isso; ele disse, “Escondi-a no meu coração, Senhor. Não vai 
desabrochar e agir como se devesse mas eu escondi-a ali Senhor. Eu escondi-a ali.” Mas quando  Jesus
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veio, que era a Palavra manifestada, tomou o embrião da vida dali e trouxe de volta à Palavra, agora. E 
se o cálice de David verteu, como é que deve ser com o nosso? Certo. Sem o Espírito. Amém. Ele não é 
maravilhoso? Você ama-O?

Não é Ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso?
Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso?
Olhos viram, ouvidos ouviram,
O que está gravado na Palavra de Deus;
Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso?

Não é? Quantos O amam? Quantos O amam? Oh, maravilhoso.

Agora, é duro, amigos. É muito duro. Eu não queria ser assim, eu mesmo. Eu espero que entendam 
isso, vejam. Mas hoje eu estou a expressar o porquê das coisas que tenho feito.
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Agora, para uma pequena análise antes de nos despedirmos para o almoço é isto: eu quero que 
saibam que eu tenho… este tem sido o meu motivo e o meu objectivo, é a Palavra de Deus. O meu 
motivo é agradar-Lhe. E eu não posso ouvir tudo e crer na Palavra de Deus; nem posso ouvir tudo e 
agradar a Deus. O meu motivo é conhecer a Sua Palavra e agradar a Deus ao servi-Lo pela Sua Palavra. 
Não que eu tenha alguma coisa contra… Agora todos aqui que nasceram do Espírito de Deus que estão 
no grupo eleito já foram talvez Metodistas, Baptistas, Presbiterianos, Pentecostais, ou algo ou algures. 
Agora, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Assim então vêem que quando dizem, “Vá a eles,” isso é 
o que vocês têm de fazer. Há alguém ali que se semearem a semente haverá uma colheita um dia. Vai 
cair… Alguns deles vão continuar e vão dizer, “Ah, ele não passa de um… Ele é um enganador.” Não 
disseram a mesma coisa do nosso Senhor? “Não há nada aí.” Bem então, por que é que não vêm 
confirmar comigo? “Ele não passa de um enganador.” Então confirmem com a Palavra. Vejam, se não é a 
Palavra, então está a enganar, veja. Agora, se a sua teologia é diferente da Palavra, então não está 
certo.

Agora, os outros vão passar e dizer, “Bem, sabe que mais, creio que vou tentar por um pouco.” Ele 
vai abafar. Está certo. Mas quando você realmente esvaziar; diga, “Senhor Jesus, que não seja mais eu, 
mas Tu a partir de agora.” Então vai produzir a cem. Crê nisso? Eu creio, também. Com liberdade e 
justiça para todos. Está certo. Sim, senhor. Eu prometo fidelidade ao meu Senhor, veja, para pregar a 
Sua Palavra e permanecer na Sua verdade se me custar a vida. Eu vou continuar da mesma forma.
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Porque eu ia… seria uma grande coisa para mim, não querer fazer isso, mas se tivesse de o fazer, vai 
misturar o meu sangue nesta terra como aqueles que misturaram o sangue deles pela mesma coisa - 
como aqueles que morreram nas covas dos leões; como aqueles que morreram nas cruzes; aqueles que 
foram serrados - que foram expulsos das suas organizações e vaguearam vestidos de peles de ovelhas e 
de cabras e foram destituídos. Seria um grande privilégio como os discípulos de Cristo voltaram e tinham 
isso como alegria por serem capazes de suportar a repreensão que foi trazida sobre o Seu nome. Eles 
podiam sofrer aquilo por Ele, o pequeno sofrimento deles. Eu não quero sofrer; ninguém quer sofrer. Eu 
gostava de dar as mãos a todas as denominações e dizer, “Irmãos, vamos.” Eu gostava de fazer isso. Se 
o fizesse, eu tiraria a minha mão Dele. Longe de mim fazer isso. Se eu estiver sozinho, eu estou com Ele 
e com a Sua Palavra.

Como Eddie Perronet disse, “Em Cristo a rocha firme eu estou; todos os outros solos são areia 
movediça.” E Cristo é a Palavra. “No princípio…” E o que é isto? Toda a palavra produz… toda a semente 
produza segundo a sua espécie. A semente denominacional vai produzir segundo a sua espécie. A 
organização Pentecostal vai produzir segundo a sua espécie. Os Baptistas vão produzir segundo a sua 
espécie. O que é isto? - organização, constantemente, constantemente.
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Vamos mostrar esta tarde, Deus permitindo, como começaram e o que provocou isso e onde é que a 
Bíblia disse que terminariam e como terminariam - exactamente o que vai ser no final.

Deus vos abençoe a todos nos carros. Muitos de vocês que estão nos carros que não puderam 
entrar, que estão a ouvir por este microfone. E Deus vos abençoe aos que estão de pé à volta destas 
paredes e aos que estão aqui sentados nesta manhã. E eu confio que pela graça de Deus, não tenho 
trazido nenhuma ofensa. Mas estou a fazer-me claro.
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Agora, se crêem na mesma coisa que eu disse esta manhã, não se iam firmar da mesma forma? Claro 
que sim. Vamos inclinar as nossas cabeças por um momento.

Bondoso Pai celestial, não estamos a tentar encerrar a reunião mas apenas fazer uma pausa para 
um pequeno descanso por alguns momentos. E agora possam estas sementes que foram semeadas esta 
manhã, possam ter caído em boa terra fértil. Possam produzir abundância, Senhor, abundância de vida 
eterna. Agora oramos, Pai, para que estas sementes que foram semeadas estejam à espera que a chuva 
serôdia caia. À espera - aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Deus, possamos não
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correr adiante da Palavra; permanecer com a Palavra. Concede, Senhor.

Abençoa-nos agora e a esses que vão sair para comer, eu oro para que Tu lhes dês os seus almoços 
e abençoes a comida deles e lhes dês força e os tragas de volta esta tarde bem cedo. Senhor possam 
estar sentados aqui no templo à espera. E possas Tu ajudar-me enquanto vou orar e voltar. Eu oro para 
que Tu me unjas novamente esta tarde. Concede, Senhor, para que eu possa trazer o que eu creio que 
é a Tua Palavra para as pessoas. Concede, Pai.

Eu oro para que Tu abençoes o nosso amado pastor, o Irmão Neville, o nosso precioso irmão - a 
apenas alguns minutos de entrar na água aqui com um grupo de pessoas para entrar no baptismo. E, 
Pai, se houver aqui alguém nesta manhã que tenha sido baptizado de forma diferente do baptismo 
Cristão que o Teu grande servo, Paulo - e ele disse que ele tinha a Palavra de Deus dentro dele - e ele 
disse, “Se um homem ou um anjo (até um anjo que desça do céu, como Satanás estava na forma de um 
anjo) desça e diga alguma coisa diferente daquilo que Ele disse, seja anátema.” Pai, nós sabemos que 
isso está escrito nas Escrituras, e eu oro, Pai, para que isso penetre nos seus corações que Paulo foi 
aquele que fez com que as pessoas que não tinham sido baptizadas no nome de Jesus Cristo para a 
remissão dos seus pecados, foi ele que as comissionou a serem baptizadas novamente. Possa isso 
chegar às pessoas, Pai. Possam dar conta que este serviço baptismal que se aproxima - possam dar 
conta de que isso é a verdade, sabendo que não podem produzir uma palavra na Escritura para suportar 
a ideia trinitariana deles de três deuses. Pai, claro que nós cremos que Tu és uma trindade de ofícios - 
do Pai, Filho, e Espírito Santo. Com certeza que cremos nisso, Senhor, mas não Te fazemos três deuses; 
fazemos-Te um Deus que cumpriu três ofícios - tanto Pai, Filho e Espírito Santo, e o nome desse Deus 
foi chamado Jesus Cristo. Agora esse é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
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Pai, que as pessoas possam ver e ser obedientes ao baptismo na água para a remissão dos seus 
pecados. E possam estas poucas palavras para o baptismo cair profundamente no coração de todos, 
porque não sabemos quanto tempo temos mais, Pai. Está a aproximar-se bastante. O inimigo, como 
esperamos falar esta tarde, está a crescer mais profundamente, está cada vez mais atrevido. Desde que 
eles tomaram o trono; eles estão a continuar com isso. Senhor, nós vemos de cada lado. Não é o 
comunismo, Senhor. Que as pessoas sejam capazes de entender que é o Romanismo, a velha mãe 
prostituta e as suas filhas prostitutas; e nós vemo-los, Senhor, a chegar a uma imagem à besta e aqui 
estamos nós.
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Deus Pai, sê misericordioso agora, e deixa-nos a todos chegar à segurança, à arca e estar 
preparados para a chuva serôdia. Pedimos no nome de Jesus. Amém.

Agora para vocês que estão aqui no edifício, agora se quiserem sair devagar e ir buscar alguma 
coisa para comer, muito bem. E se quiserem - depois voltar, entrar aqui rapidamente depois do serviço. 
Agora, vamos ficar de pé só um momento. Vamos ficar todos de pé. Quantos crêem na Palavra do 
Senhor, levantem as mãos. Amém. Oh, graças ao Senhor. Oh como eu amo Jesus.
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Oh, como eu amo Jesus; oh, como eu amo Jesus;

[O Irmão Branham ora sobre os lenços.]

Senhor Jesus, abençoa estes lenços. Dá-lhes, Senhor, a unção do Espírito sobre eles. Senhor, nós 
cremos no Nome de Jesus...?...

Oh, como eu amo Jesus porque Ele primeiro me amou.

[O serviço da tarde começa aqui após um curto intervalo de aproximadamente uma hora e trinta 
minutos] Oh, está bem, irmão...?... Ele quer dizer uma coisa acerca da sua cura. [Um irmão dá um 
testemunho] É isso. Irmão Ed, é o que isso é. Oh, não é maravilhoso? Eu gosto de um velho test...?...
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Agora, o rádio do carro está ligado, é para isso que esta coisa aqui está - por aqui. [Espaço em 
branco na fita]

Sentem-se todos bem agora? Bem agora, vamos começar já até à meia-noite e depois vamos… 
Estamos muito contentes por o Senhor nos ter ajudado e abençoado.

Agora, antes de começarmos novamente, vamos ter uma pequena palavra de oração para Aquele 
com quem estamos a falar.

Bondoso Pai celestial, Tu ouviste o testemunho deste homem pio, santo. Ao longo da era, ele e a 
sua esposa, a trabalhar juntos, e como é que ela teve de se firmar a Ti e Te pediu que fizesses do 
marido dela um pregador e aqui está ele. E depois quando ele estava ali deitado a morrer, os melhores 
médicos do país a dizer que ele estava acabado, “Ele só pode viver mais umas horas. Está acabado; o 
seu corpo está comido de cancro; ele nunca mais pode dar um passo - a infecção nos seus tornozelos e 
assim por diante já o tomou.” E aqui está ele, anos depois, continua. Estamos tão agradecidos, Pai. 
Prova que quando a Palavra é plantada, depois regada, vai gerar a colheita.
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Agora nós oramos, Pai, para que Tu nos permitas trazer as palavras nesta tarde da Tua Palavra. É a 
Tua Palavra, e depois queremos colocá-la da forma correcta e depois Tu regas, Senhor, com o Espírito. 
Nós pedimos, enquanto nos entregamos com a mensagem a Ti, para que Tu nos uses no Nome de Jesus. 
Amém.

Agora para me apressar. A minha esposa estava a falar-me esta manhã sobre como é difícil as 
pessoas… você sabe e as suas pernas com cãibras e assim - as senhoras, e mais pessoas como eu a 
ficarem mais velhas e têm de ficar de pé assim. Eu aprecio isso - a vossa lealdade. E agora, vamos 
entrar directamente na mensagem e continuar. Eu não quero estar com muita pressa e no entanto quero 
apressar-me para tentar terminar esta tarde se for possível. Depois, mal esteja terminado, vamos 
directamente para Tifton, Geórgia, não é para uma reunião continuada; estamos no auditório da escola 
secundária ali só por uma noite. Que é amanhã à noite e… só a pregar um serviço; e eu vou ter um 
texto normal ou algo assim que eu preguei aqui porque é apenas para visitar as pessoas ali. Elas não têm 
uma reunião regular nem nada.
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Assim nós… e agora saímos esta manhã a falar sobre o nosso texto que se encontra em Génesis no 
capítulo 1, no versículo 11, principalmente: “A Palavra Falada é a Semente Original.” E agora o meu 
propósito esta manhã e hoje é tentar explicar às pessoas - tentar explicar às pessoas os meus actos 
agora, por que é que eu tenho feito aquilo que tenho feito. E dando conta que estas fitas estão a ser 
gravadas e vão ser distribuídas; muitas pessoas vão provavelmente ouvi-las depois de eu sair daqui, se 
Jesus tardar; mas eu quero dizer que eu creio na Palavra de Deus, que… que é a verdade.
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Agora nós saímos onde isso… dos últimos dias. O que tem acontecido com o ministério dos 
evangelistas que há alguns anos atrás estavam a colocar o país em fogo e parece que todos eles têm 
parado. Agora, eu não estou a querer dizer que eles estão fora do campo. Eles continuam a ir, mas não 
há resultados, parece. Eles não estão a chegar a lado nenhum, veja. Qual é o problema? - o campo já 
está semeado, veja. Agora lembre-se, não se esqueça…
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Uma pessoa pediu-me para repetir aquela palavra Hebraica novamente. Em Joel no capítulo 2 (Joel 
2:28) onde ele está a falar da vinda da chuva temporã e serôdia, a palavra “temporã” é a palavra 
Hebraica m-o-u-r-e-h, moureh, que significa ensino. Por outras palavras, será uma chuva de ensino e 
uma chuva de colheita. Agora nós já tivemos a chuva de ensino e estamos prontos agora para a chuva 
de colheita. Você sabe que a primeira chuva é quando se planta a semente. Isso inicia o crescimento da 
sua colheita. Então antes de chegar à maturação, vem outra colheita. É o que eles chamam a chuva da 
colheita. Nós sabemos quando é que isso acontece - as chuvas da Primavera e depois as chuvas de 
Junho, fazem a sua colheita.
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Agora, a chuva que nós vimos era o Espírito. E agora saímos onde eu dei os meus pensamentos 
sobre o que será isso tudo. Isto é, eu creio que a chuva já foi trazida - a chuva. É por isso que estamos 
a acalmar, porque o solo já está semeado. Mal se consegue encontrar um lugar que não esteja semeado. 
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E foi pelo rádio, pela televisão, pelas fitas, por palavra, tudo; está semeado pelo país. São sementes 
plantadas. Agora as sementes que foram plantadas, não se consegue ter mais nada senão as sementes 
que foram plantadas. Consegue entender agora? Será a semente que foi plantada. Agora, o Espírito vai 
descer, mas vai trazer uma colheita da semente em que vai cair. Agora, lembre-se.

Muito bem, eu predigo que os dois grupos denominacionais, os grupos Pentecostal e Evangélico, vão 
operar juntos numa denominação, vão unir-se e vão tornar-se um membro (todos eles) da Federação do 
Concílio de Igrejas ou do Concílio de Igrejas. Eles já pertencem a isso - todos eles. E virá através deles 
uma força ou um boicote, que vai parar tudo menos o que pertencer a essa união de igrejas. É isso que 
um… A Bíblia disse que haveria um boicote, de tal forma que faria com que as pessoas não comprassem 
nem vendessem a não ser que tivessem recebido isto, a marca da besta, que é o Romanismo, e a 
imagem à besta, que é o Protestantismo, que é a imagem… a besta tinha poder, autoridade para fazer 
com que a imagem falasse, e conseguiu. E isso é a Confederação de Igrejas, quando eles confederarem.
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Agora há muitos jovens aqui. Eu não sei, Jesus pode vir esta tarde; Ele pode vir no próximo ano. Eu 
não sei quando é que Ele virá. Mas lembrem-se, se eu não viver para ver esse dia da Sua vinda - que 
espero que veja, e de certa forma creio que vou - agora se eu não o vir, não deixem que esta Palavra se 
afaste dos vossos ouvidos e do vosso coração. Lembrem-se, eu falo no nome do Senhor. Agora, eu creio 
de todo o meu coração, é assim que isso vai terminar. Haverá uma união, um boicote. Todos os lugares 
como este aqui vão ser fechados. E vocês não vão ser capazes de falar a não ser que tenham 
permissão ou uma licença desta federação de igrejas para ter um serviço.
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É quase… mostra que até faz isso agora na denominação. Mostra onde isso está. Sim, senhor, você 
tem de ter isso. E é aí que isso vai terminar. Essa é a minha predição, como servo de Cristo pelo 
entendimento que tenho da Palavra e da inspiração; é aí que vai chegar. Todos os sinais estão a apontar 
para o final. Eu tenho de falar sobre isso.
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E é até para a virgem néscia… está a começar a clamar  por  azeite.  Agora  lembre-se,  ela  era  uma
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virgem, e se ela é uma virgem, ela é uma igreja. Veja, nós vamos chegar a isso esta tarde em Apocalipse 
17. Se ela é uma virgem, ela é uma igreja, porque a igreja é uma virgem. Paulo disse, “Vos tenho 
preparado para vos apresentar a Cristo como uma virgem pura.” A prostituta de Apocalipse 17 era uma 
igreja. João admirou-se dela porque era bela, o que ela era; ela era uma coisa bela, mas no entanto foi 
encontrado nela o sangue de todos os santos de Jesus Cristo - tinham sido mortos por ela. Está certo.

Creio que são sessenta e oito milhões no martirólogo que a Igreja Católica Romana mandou matar 
desde S. Agostinho de Hippo. Sessenta e oito milhões de Protestantes foram mortos e gravados no 
registo do martirólogo pela igreja Católica por discordarem da doutrina dela. Não admira que a Bíblia diga, 
“Nela foi encontrado o sangue de todos os mártires.”
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Agora, agora Jesus não disse que viria um tempo que eles vos matariam, pensando que estariam a 
fazer um serviço a Deus? E são sinceros nisso. Eles não são hipócritas. Eles crêem nisso; são ensinados 
a fazer isso. E quando essa Palavra é plantada ali, tem de produzir uma colheita. Claro que tem. Lembre-
se, nós estamos a permanecer com a semente. Esse é o nosso tema - a nossa semente. A Palavra 
falada de Deus é uma semente, veja. Tem de voltar a esta Palavra e essa Palavra vai produzir aquilo que 
diz.

É por essa razão que eu creio em cura divina; é por essa razão que eu creio em visões; é por essa 
razão que eu creio em anjos; é por essa razão que eu creio nesta mensagem, é porque vem da Palavra 
de Deus. E qualquer coisa fora da Palavra de Deus, eu não creio. Podia ser assim, mas no entanto eu 
vou permanecer com o que Deus disse e então tenho a certeza que estou bem. Agora Deus pode fazer 
aquilo que Ele quiser; Ele é Deus. Mas enquanto eu permanecer com a Sua Palavra, então eu sei que 
está tudo bem. Eu creio nisso.
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Agora, esta virgem néscia é uma mulher, ela é uma igreja, mas é néscia, veja. Ela tem-se atrasado. 
E no entanto chama-se a si mesma a noiva. E lembre-se que tudo está em três para perfeição. Três é o 
número da perfeição. Os ofícios de Deus - Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, o Pai, era um Deus que vivia 
na coluna de fogo. Ele estava a tentar atrair Israel a Ele. Eles não vinham. Deus, o Pai, viveu no Filho, 
que fez Dele Deus o Filho - o mesmo Deus, a imagem expressa de Deus, a semente de Deus 
manifestada, a tentar atrair o povo até Ele - eles crucificaram-No. O Espírito Santo é o mesmo Deus que 
estava no princípio no Filho de Deus e agora aqui no outro ofício de Deus nos últimos dias, vivendo na 
igreja, tentando trazer a Palavra (a Palavra falada como os outros dois ofícios fizeram) para as pessoas 
e elas rejeitaram. É a mesma coisa. São três ofícios ou manifestações de um Deus em acção. E Deus no 
Seu povo hoje em acção é Deus em acção, veja. É Deus nas pessoas.
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Se o Senhor permitir, eu quero falar sobre isso amanhã à noite - Deus no Seu universo, Deus no Seu 
Filho, Deus no Seu povo e assim por diante. Agora, eu já falei sobre isso aqui antes, creio eu.
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Agora então, esta virgem néscia, quando ela foi comprar azeite - ela foi enviada a comprar azeite. 
Quando ela foi, ela descobriu que já ia demasiado tarde. Porquê? Porquê, amigos? - as sementes já 
foram plantadas. Houve três no tempo de Sodoma. Houve sempre um número três. Há três vindas de 
Cristo. Ele veio uma vez para redimir a Sua noiva. Ele vem a seguir no rapto para arrebatar a Sua noiva. 
Ele vem novamente no milénio com a Sua noiva. Tudo é em três. Três é um número perfeito. Cinco é o 
número da graça. Sete - completo; doze - adoração; vinte e quatro… ou quarenta - tentação; e 
cinquenta é o jubileu. A própria palavra “Pentecostes” significa jubileu - cinquenta, veja.
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Agora, e agora Deus nos Seus números, Ele é perfeito nos Seus números; Ele é perfeito na Sua 
Palavra; Ele é perfeito na Sua acção; Ele é perfeito em tudo porque Ele é um Deus perfeito. E nós vemos 
que nestas virgens - agora veja, aí é chamada de prostituta na Bíblia. (Agora, eu quero que as minhas 
irmãs me perdoem. Isso é o que a Bíblia diz. Hoje eu estou a falar bem claro.) Chama-a de prostituta e 
mãe das prostitutas, que é a mesma coisa.
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Agora, se reparar, há uma prostituta falada na Bíblia, que é uma igreja, uma filha prostituta falada na 
Bíblia, que é uma igreja, e uma noiva falada na Bíblia e que é uma igreja. Aí estão três. Eu vou falar delas 
daqui a pouco enquanto mostro que noivas é que elas são e como é que foram rejeitadas e tudo isso se 
o Senhor permitir.

Agora, em primeiro lugar… quero dizer isto antes que me esqueça. Não tenham medo do comunismo. 
O comunismo está apenas a operar nas mãos de Deus. É uma parte ímpia tal como o Rei Nabucodonosor 
era, mas Ele enviou-o ali e cortou Israel por causa da desobediência deles. Quando o profeta lhes disse 
que isso estava a vir e ele lhes disse para ficar na terra e se lembrarem de Deus, eles não o fizeram; 
foram na mesma e o rei veio e apanhou-os de qualquer forma, porque ele disse que ele ia fazer isso. O 
comunismo é uma coisa que é… A razão por que o comunismo surgiu foi por causa da ilegitimidade da 
igreja Católica na Rússia. Eles tiraram todo o dinheiro e tinham tudo entesourado e foi só isso. Foi 
exactamente isso que fez o comunismo.
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Quando aquele rapazinho foi ressuscitado  lá  na  Finlândia,  aqueles  grandes  soldados  comunistas  ali198
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com uma saudação quando eu passei e as lágrimas a correr pelas suas faces diziam, “Nós vamos receber 
um Deus assim” - claro, um Deus que pode ressuscitar os mortos e cumprir a Sua Palavra, claro, veja. 
Mas quando se trata apenas de ir à igreja e viver como o diabo e tudo o resto, como o resto do mundo, 
sem fazer nada, então eles não crêem nisso. E para ser honesto, eu também não. Certo. Certo. Não há 
Escritura que diga que o comunismo vai governar o mundo, mas há uma Escritura e toda a Escritura diz 
que o Romanismo vai fazer isso. Por isso tenham atenção a isso.

Olhe esta noite; veja o que aconteceu ontem à noite - este senador de Kentucky falou sobre ter um 
Republicano no lugar ali agora a representar o estado de Kentucky e disse, “Ele é um Protestante e fala 
francamente” - ele sendo um Católico. Eles estão a ficar muito atrevidos. E lembre-se, há outras coisas 
que acompanham isso. O tempo das virgens néscias - nós vemos isso. Coisas que nunca aconteceram - 
que nenhum dos homens, nenhum dos doutores ao longo da era pôde dizer estas coisas como nós 
podemos agora, porque elas estão aqui.
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Agora, a virgem néscia e os Pentecostais híbridos (é a mesma coisa - híbrido com as coisas do 
mundo)… agora lembre-se, eu sou Pentecostal, mas não Pentecostal por denominação. Eu sinto-me mal 
com isso. Eu sou Pentecostal por experiência. Nós devemos ter o… os Metodistas são Pentecostais; os 
Baptistas são Pentecostais; os Católicos são Pentecostais se tiverem a experiência Pentecostal. Você 
não pode organizar o Pentecostes, porque é uma experiência, e é Deus e Deus não pode ser organizado.
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Agora. Agora, Jesus disse-nos que estas coisas viriam, agora… falou-nos acerca daquilo que ia 
acontecer - a virgem néscia se levantaria e as coisas que ela faria e como é que as pessoas iriam 
clamar no dia delas e queriam azeite, mas seria tarde demais, veja. Agora observe essas três igrejas. Aí 
está a prostituta; ela não veio em vão. Agora ela está centrada nela mesma. Ali estava a virgem néscia, 
que é a igreja Protestante. E ali estava a noiva, vê? Agora, aí estão as três fases da igreja nos últimos 
dias. Agora veja, nós vamos trazê-las directamente e desde Génesis e levá-las aqui e colocá-las em 
Apocalipse no rapto, se o Senhor permitir.
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Todas estas coisas parecem verdadeiras. O Pentecostes parece verdadeiro. Pense, “Ora, eu 
pertenço a uma organização Pentecostal.” Isso não é mais do que se você vivesse numa pocilga! Não 
faria diferença nenhuma. É apenas um metal que soa e um sino que tine. Não importa onde você 
pertence, se não nasceu do Espírito de Deus nem recebeu o Espírito Santo - e a razão - se ainda não 
nasceu - não crê em toda a Palavra de Deus, você ainda não recebeu o Espírito Santo. Certo. 
Exactamente. O Espírito Santo… Quando você ouve a verdade e o Espírito Santo não o guia até aí, 
então há outro espírito ali a afastá-lo disso. Assim o espírito que está em si não é o Espírito Santo.
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Muito bem, agora vemos que como… continuou, disse, como Janes e Jambres resistiram a Moisés (já 
falamos sobre isso), como é que estas coisas seriam nos últimos dias. Agora, e a última citação que 
tivemos foi que Deus fez toda a semente segundo a sua espécie; essa é a Sua… veja. Então quando Ele 
fez o Seu homem à Sua imagem - foi a semente da Sua Palavra. E quando Jesus se fez carne, Ele era a 
carne da Palavra de Deus. E quando nós recebemos a Palavra de Deus, então tornamo-nos a Palavra de 
Deus na nossa carne, vê? A igreja devia estar nessa condição.
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Agora, depois de Ele fazer o homem à Sua própria imagem… “à imagem de Deus o criou…” Agora 
depois de Ele fazer isto (agora não perca isto), depois que Deus fez o Seu homem à Sua própria imagem 
pela Sua própria palavra falada - agora esse foi o homem perfeito, mas onde veio a queda, foi quando 
Ele tomou do homem um subproduto e fez uma noiva para ele. É aí que está o problema agora. Se você 
fosse espiritual, já teria captado isso veja, veja. Não foi Adão que se meteu em problemas. Não foi Adão 
que duvidou da Palavra; foi a sua noiva que duvidou da Palavra. E não é Jesus que está a duvidar da 
Palavra, porque Ele era a Palavra; é a Sua noiva.
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Foi aí que a hibridação veio - não veio por Adão. Os que não vêem isso, tenham vergonha! Não é 
culpa de Adão. Ele não teve nada que ver com isso. Se a morte veio por Adão, então veio por Deus. A 
morte veio pelo cruzamento. A morte não veio pela Palavra de Deus. A morte veio pelo cruzamento com 
a denominação e o credo. Em vez de Cristo, dogma - em vez da Palavra. Não vem pela Palavra. A 
Palavra é vida. Jesus disse, “As minhas palavras são vida,” e o Espírito vivifica essa Palavra e dá-lhe 
vida. Ao cruzá-la, é daí que vem a morte. E se Adão, sendo a Palavra de Deus, a Sua Palavra falada, a 
Sua semente original (porque Ele foi o primeiro, pela criação), então o Seu segundo Adão foi também 
pela criação (a Palavra falada). Acompanharam? Agora Adão não foi enganado, mas a sua noiva foi 
enganada. Cristo hoje não está enganado. A Palavra não está a enganar. É a noiva que está a enganar 
pela Palavra. Vê?
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Agora, Ele deu-lhe uma noiva - um tipo do segundo Adão. Ele deu uma noiva ao primeiro Adão; ela 
caiu. Ele deu uma noiva ao segundo Adão, a Cristo; ela caiu. Exactamente. Porquê? - ela não está no 
original; ela é um subproduto. A noiva hoje é um subproduto. Veja, ela chama-se a si mesma noiva. Mas 
o que ela é, ela é feita do material da organização, não da Palavra - uma porção da Palavra para a fazer 
uma espécie de subproduto para a fazer hipócrita. Eva creu na maioria da Palavra, mas ela duvidou  de
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uma parte. Hoje ela nem sequer recebe Actos 28… ou Mateus 28:19 com Actos 2:38, veja. Confunde-a. 
Esse é apenas um pequeno lugar de centenas de outros.

Agora, a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão. Agora, a noiva de Adão - a noiva de 
Adão não pôde esperar. Deus tinha dito a Adão e a Eva: “Multiplicai-vos e enchei a terra.” Era uma coisa 
vindoura - uma promessa. Ela ainda não era esposa dele porque ele nunca tinha vivido com ela. A noiva 
de Cristo ainda não é esposa Dele; a ceia das bodas ainda vai acontecer. Entende? Repare, oh isto é 
rico! Ela apressou-se e o que é que ela fez? - ela cruzou a semente dela. Ela misturou-a com a semente 
da serpente; e quando ela fez isso, ela trouxe uma… O que é que ela trouxe? Ela trouxe um filho da 
morte, um filho que… ela perverteu todos os filhos depois disso. E quando a igreja de Jesus Cristo foi 
pervertida no tempo de Roma, depois do seu nascimento virgem e foi dada a Cristo no Pentecostes. O 
que é que ela fez? Ela cruzou-se com o dogma Romano. E a igreja Protestante fez a mesma coisa. Ela 
não consegue esperar.
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Uma mulher comprometida com um homem bom, jovem, limpo e antes de se unirem, o que é que ela 
fez? Ela foi achada grávida de outra pessoa. Então a sua própria semente que está comprometida, o seu 
próprio corpo que está comprometido para o seu namorado, o seu marido comprometido, é achado cheio 
de semente de outro homem. Que vergonha! Foi exactamente o que Adão encontrou.
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Foi isso que Cristo encontrou. Não pôde esperar. É esse o problema das pessoas hoje. Não podem 
esperar que o verdadeiro Espírito Santo coloque a igreja em posição. Têm de fabricar alguma coisa, 
inventar alguma coisa - a evidência inicial, falar em línguas - para ter mais membros na igreja, todo este 
tipo de coisas sem sentido em vez de esperar no Senhor para a verdadeira manifestação da ressurreição 
de Cristo dando-Se a conhecer entre as pessoas. Ela não pode esperar.

O que é que ela fez? Ela saiu e ficou grávida do denominacionalismo. Primeiro foram as Assembleias 
de Deus; depois vieram os Unitários, depois veio seja o que for depois disso. Agora a assim chamada 
noiva está grávida de todos os tipos de coisas sem sentido, que vergonha. As mulheres não prestam 
mais atenção ao que a Palavra de Deus diz por nada deste mundo, nem os homens, ou nem os 
pregadores. Depois chamam a isso uma noiva!
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O que é isto? Ela está grávida. A noiva de Cristo ficou grávida do mundo - vestindo como o mundo, 
agindo como o mundo, grandes igrejas, bons… Mostra o que ela é. Ela é do diabo! Foi isso que Satanás 
fez em primeiro lugar, estava a tentar construir um grande reino belo nos céus e foi expulso por isso - 
excomungado do céu. E é isso que a noiva moderna de Cristo é, ela é expulsa, porque ela está 
excomungada de Deus, porque ela é uma prostituta e não uma virgem. É profundo, mas eu espero que 
entendam.

A noiva de Adão não pôde esperar, mas ela misturou a semente dela ilegalmente, ilegalmente. Nós 
devemos crer na Palavra de Deus e só nela!
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Agora irmãos, aqui e na fita, vêem por que é que eu estou a contender por essa Palavra, palavra por 
palavra. E disse-vos que creio que essa é a verdade de Deus. Deus protegeu essa Bíblia. Ele tem de 
julgar o mundo por alguma coisa… por Jesus Cristo que é a Palavra. E esta Palavra foi feita carne para 
se tornar Jesus Cristo. Eu estou apenas a deixar que isso penetre. Lembre-se, a Palavra. E agora Ele 
encontra-a toda alterada. Acha que Ele se ia casar com uma coisa dessas? Nunca. Ele é santo.

Ela não pôde esperar. Ilegal, foi o que Adão encontrou.

Agora irmãos, irmã, olhe para trás. Se olhar para uma sombra de alguma coisa, é a expressão da 
verdadeira imagem que está a vir. Assim você vê que Adão teve de encontrar a esposa grávida. E ela 
disse, “A serpente me enganou.”
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Agora, eu vou levar isso em ambos os sentidos por alguns momentos, se o Senhor permitir, veja, vou 
mostrar-lhe que é impossível ser outra coisa qualquer.

Agora, a noiva de Adão não pôde esperar, mas ela avançou primeiro. Hoje é assim, a noiva hoje. Ela 
quer fabricar alguma coisa. “Glória a Deus!” - ela tem de inventar na plataforma. Ela tem de ter tudo, 
veja. O que ela está a fazer - a fabricar alguma coisa.
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Veja onde é que isso está a ir. Consegue ver que não existe nada aí; é falso. Exactamente. Se não 
fosse, este mundo estaria em fogo com o poder de Deus; a igreja estaria em fogo; oh, os mortos 
ressuscitariam e todo o tipo de coisas aconteceriam. Mas com o que é que ela ficou cheia antes de 
Cristo chegar até ela, antes de Ele plantar nela a Sua própria semente? O que é que ela tinha? - 
sementes de ervas daninhas, o mundo, as sementes denominacionais. É por isso que ela está a colher a 
sua colheita agora mesmo. Espero que isto não vos transtorne, mas eu espero que chegue a um lugar 
em que eu vou confiar que Deus vos tem dado, veja.

Agora, ela misturou a sua semente ilegalmente, ilegal para com a Palavra. O que é que ela estava a213
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tentar encontrar? (Agora ouça com atenção.) O que é que ela estava à procura? - sabedoria! 
Sabedoria! E é isso que ela tem feito hoje. Ela enviou os seus pregadores para as escolas, incubou-os 
numa máquina, a psicologia, todo o tipo de coisas que nem sequer estão na Bíblia. E ela está a incubar 
os seus ovos. E quando ela terminou, ela gerou um produto de um bando de pessoas que vão ceder em 
tudo e recusar a própria mensagem de Deus, não sabendo o que ela está a fazer.

Ela não sabe isso. Ela não crê - ela não acha que está errada. Nem Eva achou que estava errada. 
Eva pensou que estava certa. E se esse foi um tipo e isto é o antitipo, vai ter de funcionar da mesma 
forma que o tipo. Agora isso é apenas… para mim isso é dois vezes dois igual a quatro.

Agora repare, o que aconteceu com os filhos de Eva? O que nasceu primeiro - agora se Deus disse, 
“Multiplicai-vos [à sua noiva, à noiva de Adão] e enchei - multiplicai-vos e enchei a terra,” essa foi a 
comissão de Deus; e ela devia ter feito isso, e ele teria, misturando-se. Mas o que aconteceu? Quando 
Adão se preparou para ir até ela, ela já era mãe. Vê o que eu quero dizer?
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Agora aconteceu a mesma coisa com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. Agora vamos voltar 
mais atrás do que isso num minuto. Repare, nesta noiva, o que é que ela fez naquela altura? O primeiro 
filho foi gerado, foi um filho bastardo e ele estava cheio de morte e provocou a morte. E todos a partir 
daí estão mortos! Agora você vê que tinha de ser sexo. Por que é que vocês estão a morrer se não 
fosse sexo? Quando Deus dá uma comissão que não pode perecer! A Palavra de Deus é eterna! Não 
pode falhar! Quando Ele disse, “Multiplicai-vos e enchei a terra” - esse era o propósito eterno de Deus. 
Ao cumprir isso você não pode morrer, porque é a Sua Palavra. Você tem de viver. E se esse filho tivesse 
sido gerado da forma correcta, não haveria morte; mas ela não pôde esperar.

Esse é o problema hoje. Você quer uma espécie de invenção falsa com gritos, saltos, falar em 
línguas, ou alguma coisa, em vez de esperar que a verdadeira Palavra de Deus seja manifestada através 
da noiva. Esse tipo de pessoas que tomam a Palavra é a verdadeira noiva, gerando filhos. Não podem 
morrer. Um filho, uma noiva que gera na Palavra não pode morrer porque é a Palavra. Amém. Entendeu? 
Ela não pode morrer porque ela é… Esse filho não pode morrer porque ele é um filho da Palavra; ele é um 
filho da semente; ele é um filho eterno. Aleluia!
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Foi exactamente o que Jesus Cristo foi - um filho eterno falado. Não tinha de morrer, mas Ele fez 
isso para pagar a dívida. É a única forma de poder ser pago. Mais ninguém o podia fazer; todos 
nasceram por sexo segundo o diabo, segundo o seu plano. Entende agora? Vê?

Mas todo o homem, não importa se ele é o papa, o padre, o bispo, seja o que ele for, ele morre 
porque é um híbrido. Exactamente! Ele nasceu entre Satanás e Eva. Chame-lhe o que quiser, foi Satanás 
e Eva. A Palavra original não tem nada que ver com isso. A Palavra original era vida. Ele hibridou e 
trouxe a morte! E quando a igreja hoje que se chama Pentecostal, que se chama Baptista, seja o que 
for que eles se queiram chamar, quando hibridam esta Palavra com o dogma, produz um filho morto. E ela 
não pode ter vida nela! Ela está morta e o filho dela está morto!
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Deus disse, “Eu a lançarei numa cama de mundanismo e matarei os seus filhos.” Deus disse isso em 
Apocalipse. Quantos sabem que isso é verdade? Ia colocá-la numa cama de mundanismo (é aí que ela 
está) e matar os seus filhos, com fogo. Nós vemos onde… O que acontece ao joio que está no meio do 
trigo? - é queimado. Oh, não se consegue fazer com que a Palavra minta. É a verdade. Por vezes 
podemos colocar escrúpulos e fazê-la errada, mas se você a mantiver em ordem, vai passar um-dois, 
um-dois, um-dois, sempre. Lançou-a numa cama de mundanismo. Ela não pode gerar nada a não ser 
filhos mortos.

Então se uma denominação só consegue gerar um filho híbrido, por que é que você quer pertencer a 
isso? Agora irmãos, essa é a razão por que eu estou contra isso. Ela é uma prostituta para começar. A 
Bíblia disse que ela era - uma filha prostituta. Isso são palavras duras, mas eu disse-vos que ia falar 
claro hoje. É isso que ela é. Ela comete fornicações espirituais ao tomar o dogma e o credo em vez da 
Palavra, ensinando os seus filhos a fazer a mesma coisa.
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Agora, os filhos dela vêm do útero já mortos. Ela tem de morrer. Exactamente. Tal como qualquer 
homem… Ouça, tal como qualquer pessoa mortal que sai do ventre de uma mulher vai morrer, assim 
também cada pessoa que nasce por elas vai morrer, porque ela é híbrida, ilegítima e os seus filhos são 
ilegítimos. Correcto. Espero que entendam.

Agora, Jeová teve uma noiva uma vez. Adão teve uma noiva, Jesus teve uma noiva, Jeová teve uma 
noiva. Sabia disso? Ele teve de a repudiar. Ela tornou-se uma prostituta, por isso Ele repudiou-a. Foi 
exactamente o que Ele disse. Ela tornou-se uma meretriz, prostituta. O que é que a levou a fazer isso? 
(Gostava de ter tempo para ler isso. Talvez leia alguma coisa disso daqui a pouco.) Agora mesmo, foi no 
tempo de Samuel quando Israel tinha um rei, um Deus, e ela era uma virgem. Ela ia produzir alguma 
coisa. E o que aconteceu? Ela começou a olhar à volta e a ver que as outras nações tinham reis, por 
isso ela queria ser como as outras.

218
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Vocês, Pentecostais duros, foi exactamente o que vocês fizeram. Quando este velho pregador aqui 
sentado, com quase cem anos de idade hoje, quando o Pentecostes irrompeu por ali, você nem podia 
falar-lhes de organização. Eles nem ouviam isso. Eles diziam que essas coisas eram do diabo e aqueles 
homens estavam certos! Mas o que é vocês fizeram? Tinham de agir como o resto das igrejas. Tinham 
de se organizar. Então, como ele disse, vocês criaram barreiras entre vocês. Foram ensinar isto e ensinar 
isto. (Glória a Deus! Aleluia!) desta forma e saltar para cima e para baixo e falar em línguas, dizem, 
“Coloque-o como membro; ele recebeu.” Ele não está baptizado da forma correcta - nem com a água 
nem com o Espírito. Ele está errado e os seus frutos provam isso. Ele tem o tipo errado de semente para 
crescer. “Bendito Deus, irmão, nós vamos impor as mãos sobre si aqui e vamos fazer de si ancião! Digo-
lhe mais, nós vamos construir esta organização aqui que até vai ser mais do que as Assembleias!” Foi 
por esse caminho que isso foi. Leia a história Pentecostal e veja se não é assim, ou com qualquer uma 
das igrejas.
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Os Baptistas querem fazer mais que os Metodistas. Os Metodistas querem fazer mais que os 
Luteranos. Os Luteranos querem fazer mais que os Católicos. Todos querem fazer mais, fazer mais do 
que alguém. Veja, esse é o espírito da organização. Jesus disse, “Mas poucos haverá que se salvarão. 
Estreita é a porta e apertado o caminho mas poucos há que o encontrarão.” Só alguns. Se Ele disse 
alguns (essa é a Palavra de Deus, essa é a semente), haverá alguns. Não será dezenas de milhares de 
milhões e milhares de milhões. Serão apenas alguns que o vão encontrar. Aqueles que estão 
predestinados, eles vão ouvir. A chuva temporã já surgiu agora.
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Agora, Jeová tinha uma noiva que Ele amava, mas ela foi prostituir-se. O que é que ela fez? - 
segundo os outros poderes do mundo. E que é que Ele fez com este velho profeta santo, ungido? Já que 
a Palavra de Deus vem ao profeta. Ele levou esse velho profeta, Samuel, avançou até ele; ele disse, 
“Filhos, ajuntai-vos à minha volta um minuto, eu quero falar com vocês, com todos vocês. Para que é 
que querem um rei? Jeová é o vosso Rei. Para que é que querem um credo? A Bíblia é o vosso credo. A 
Bíblia é a verdade. Os credos são mentiras. Estão mortos, são criados pelo homem.” Credo dos 
Apóstolos, mostre-me isso na Bíblia. Quem é que já ouviu falar de tal coisa? “Eu creio na comunhão dos 
santos.” Qualquer pessoa que creia na comunhão dos santos é espírita. Comunhão com os mortos. Só há 
um intercessor entre Deus e o homem, que é Cristo e Ele não está morto, mas está vivo para todo o 
sempre, ressuscitado dos mortos. Os Protestantes engolem isso com um colarinho dobrado e não sei 
mais o quê, como todo o catecismo das igrejas, engolem na mesma. Eles gostam muito disso, claro, 
como o resto do mundo.
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“Oh, sabe, nós costumávamos ser Pentecostais. Ficávamos na esquina com um tamborim na mão e 
orávamos; e as mulheres ali de pé, e o cabelo comprido solto, e a adorar a Deus e coisas assim.” Oh meu 
Deus, vocês não caem nessa. Eles riam na sua cara, um verdadeiro Cristão ria-se. Ali de pé com o 
cabelo cortado até cima assim e uma grande quantidade de pinturas assim e um vestido que parecia 
uma salsicha sem pele e indo assim, e a chamar-se ali uma santa de Deus? Vocês não caem nessa! Tal 
como o mundo não cai nessa. Tenham vergonha. É melhor sair da esquina, se não conseguirem fazer 
melhor do que isso. Eu não estou a criticar, não estou fora de mim. Eu estou a dizer-vos a verdade e 
vocês vão ver nos dias futuros que… Mas é como sempre foi e sempre continuará e não vão ver até que 
seja tarde de mais. Sempre fizeram isso. Fizeram, fizeram.
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A noiva de Jeová queria fazer o papel de prostituta perante as outras pessoas, como os outros. Foi 
o que a noiva de Jesus quis fazer. O velho Samuel, a quem veio a Palavra… a quem é que veio a Palavra? 
- aos profetas. O que é que aquele velho profeta que subiu lá e disse, “Agora esperem um minuto, filhos. 
O que é que vão lá fora buscar?” Disse, “Já vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não 
acontecesse?” Lembram-se disso? Quantos é que já leram isso? Claro que já leram. “Já vos disse alguma 
coisa no nome do Senhor que não acontecesse? E outra coisa, será que eu saí para ter grandes 
campanhas, ou assim por diante, e tirei-vos todo o vosso dinheiro? Fui?” disse, “Será que eu alguma vez 
vos pedi alguma…” Eu estou a falar de Samuel agora. Uma pessoa a quem veio a Palavra do Senhor. Ele 
disse, “Será que eu já vos pedi para tirarem… para pôr um tanto e fazer assim e assim?”
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“Não,” disseram eles, “não, nunca fizeste isso. Tu nunca nos disseste nada a não ser aquilo que era 
certo.”

Ele disse, “Então o que é que querem ir lá fora buscar?”

Eles disseram, “Samuel, tu estás certo, mas nós queremos de qualquer forma.”

Foi exactamente o que a igreja Pentecostal fez. Foi por isso que eu não me juntei a eles. Claro, eu 
quero permanecer virgem perante Deus e a Sua Palavra. Se eles… eu não tenho de ter grandes 
espectáculos e coisas assim. Eu recusei isso. Eu não quis ficar preso. Essa não era a minha sabedoria; 
essa era a sabedoria de Deus. Se eu tivesse de sair para que eu pudesse… tinha de andar à volta das 
pessoas e do diabo e dizer-lhes, “Sim, eu tenho de ter tanto para um programa de televisão, e tenho de 
ter  tanto  disto;  você  tem de  pagar  por  isso,”  eu  teria  de  exercer  influência  assim,  também.  Mas  eu
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nunca vos disse nada no nome do Senhor a não ser o que aconteceu. Eu nunca vos disse nada a não 
ser a Palavra. Julguem vocês mesmos. Já alguma vez vos pedi alguma coisa? Não, senhor. Não, Deus 
tomou conta disso. Eu não tenho grandes programas para suportar. Eu prefiro nem ter um. Todos os que 
pertencem a Deus vão ouvir Deus! Apenas sinto-me guiado pelo Espírito para onde ir e o que fazer e 
faço. É tudo o que é necessário. Fiquem com isto, não é um grande programa para angariar dinheiro com 
milhões de dólares ali - milhões e milhões e milhões e alguns deles agora a construir milhões e milhares 
de milhões de dólares neles.

Eu não me sinto mal a criticar. Merece ser criticado. Eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, 
mas eu preferia ferir os sentimentos de um homem do que ferir os sentimentos de Deus. Se Ele o 
comissionou e o enviou aqui para fazer estas coisas e provou no meio das pessoas, então você tem de 
ouvir. Eu estou a dizer-vos a verdade. Deus está a provar que é verdade. Só por… Não apenas sinais, 
mas Ele está a provar pela Sua Palavra que é verdade. Exactamente.
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Assim a noiva de Jeová foi fazer o papel de prostituta e o que é que ela fez? - ela gerou um bando 
de ilegítimos novamente. Está certo? Nós sabemos que é a verdade. Até tiveram de ser levados pelo Rei 
Nabucodonosor e assim por diante. A noiva de Cristo tem feito o mesmo. Qual é o problema? - não 
consegue esperar. Oh, não. Hum-hum - não consegue esperar.
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Tiveram de fabricar alguma coisa. Eles não conseguem esperar que o Espírito Santo venha e entre 
na igreja. Veja, tiveram de entrar mais na denominação. Se tivessem permanecido da forma que estavam 
lá há cem anos atrás, ou cinquenta anos atrás, quando o Pentecostes começou neste último dia, 
quando a Palavra começou a ser pregada, se tivessem permanecido assim, ela provavelmente não teria 
mais de cinquenta membros hoje. Está certo. Mas eles estariam limpos pelo sangue! Eles teriam o poder 
de Deus neles! O mundo seria agitado debaixo do impacto tremendo da Palavra em carne sendo falada 
palavra por palavra. Mas hoje, ora, é um metal que soa e um sino que tine. Está certo. Torna-se sem 
sentido, um grupo de riso, uma vergonha para o mundo, vergonha para Deus.

Eu fui a um lugar, três irmãos… Eu e dois irmãos entramos num lugar de Springfield, Missouri no outro 
dia de manhã para tomar o pequeno-almoço vindo do Arizona. E uma senhora ali a que o Irmão Wood 
chamou a minha atenção que parecia como a nossa Irmã Collins - loira, com muito cabelo nas costas. E 
ele disse, “Não parece a esposa do Irmão Willard Collins?”
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Eu disse, “Parece.” Aqui vem uma senhora a sair e eu disse, “Imagino que seja a mãe dela. Olhe para 
o cabelo tão grande.” Eu disse, “Isso é aqui mesmo pela igreja Assembleia de Deus, a sede da 
Assembleia de Deus; é onde… é por isso que são assim.” E um grupo de irmãzinhas sentadas ali com o 
cabelo penteado assim; eram estudantes. Um pequeno Ricky e todos eles ali fora, você sabe, a fazer 
barulho; todos a levar as Bíblias debaixo do braço.

Assim, nós ficamos a vê-los até que eles saíram - a rir em voz alta, a fazer barulho como o 
moderno… Essa é a colheita do Pentecostes que vem amanhã - se houver uma. Ora! Ora! Ora! - porque 
essa é a semente que foi semeada. Exactamente.
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Quando ela saiu, todos eles saíram, esta senhora voltou e disse, “Será que eu posso fazer alguma 
coisa por vocês?”

Eu disse, “Gostava de lhe perguntar uma coisa.”

“Sim, senhor?”

Eu disse (como, como um desconhecido, eu pensei que ela nos pudesse conhecer) - e eu disse, 
“Não está ali uma escola Bíblica?”

Ela disse, “Sim, senhor, está.”

Eu disse, “Suponho que tenham muita actividade ali.” (Agora esse foi o Irmão Fred Sothmann 
sentado ali e o Irmão Banks Wood, dois dos administradores da igreja.) E eu disse…

Ela disse, “Sim, é.”

Eu disse, “Suponho que pertença ali?”

Ela disse, “Não,” disse, “peço desculpa, mas não.”

E eu disse, “A razão por que pensei isso foi por causa desse belo cabelo comprido que você tem. E 
suponho que essa seja a sua mãe?”

Ela disse, “Não, senhor”; disse, “ela trabalha aqui apenas.” Ela disse, “Não, eu não…” Disse, “Eu 
gosto de cabelo comprido. Eu tenho uma menina e eu faço-a ter o cabelo comprido, também,” e disse, 
“o meu marido gosta de cabelo comprido.”
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Eu disse, “Deus o abençoe.”

E assim ela disse, “Bem,” ela disse… eu disse, “Bem, é estranho. Aquelas eram as estudantes, 
aquelas meninas com os cabelos levantados assim, como a primeira-dama?”
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“Sim.”

Eu disse, “Obrigado”; saí. Eu disse, “Deus coloca essa mulher ali para repreensão para esse bando 
de meninos bastardos do outro lado da rua!”

Está certo, ilegítimos, segundo as coisas do mundo. Quantas mulheres depois de Jezabel, a primeira-
dama daquela terra, quantas é que acha que estão no céu esta noite, hoje? Vê? As coisas do mundo… 
Se ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem sequer está em si. O que é isso? - a nata 
da colheita de amanhã no Pentecostes - o maior movimento do país. Aí tem. Essa é a noiva. Eu não 
entendo.

Muito bem, o que é que ela está a tentar fazer? Oh, ela fabrica um pequeno salto na plataforma - 
não é para fazer troça disso; está tudo bem. Ela fabrica outra coisa qualquer. Porquê? - para ter 
membros na igreja. Qual é o problema? Ela não consegue esperar, veja. Ela não consegue esperar por 
Deus para fazer isso. Eles têm de ter membros ali de qualquer forma. Assim eles dizem-lhes, “Você tem 
de fazer isso,” e lá vão eles. Veja, aí está a semente a surgir. Você tem de fazer isso.
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Eu sou um missionário. Eu já vi Africanos tirar o sangue de um animal e derramá-lo sobre si mesmos 
assim (completamente nus, homens e mulheres), pintam a cara - é daí que isso vem; a pintura veio de 
uma pintura pagã, não é dos seres humanos, dos Cristãos, dos crentes; nunca foi. Não foi só uma 
mulher em toda a Bíblia que se pintou, que era Jezabel, um demónio?
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Assim então eles pintam a cara, grandes coisas longas nas orelhas como blocos de madeira (Zulus 
[tribo nativa do sul de África - Trad.]) - é um bloco de madeira, faz com que a carne da orelha fique 
solta até aí abaixo. Às vezes dividem os lábios e afastam-nos muito (pensam que fica bonito), colocam 
no peito e em baixo à volta das pernas e assim, sangue, e depois fazem riscas como uma zebra e gritam, 
dançam no espírito e falam em línguas e adoram demónios: a evidência do Espírito Santo!

Eu já estive lá na Índia quando eles tinham aqueles que andavam sobre o fogo e tudo o resto e sei 
que é verdade. Um grande ídolo ali com rubis nas orelhas a fazer de brincos e coisas assim e fazem 
torturas e espetam coisas pela carne e batem-se e cosem os seus lábios por terem mentido e fazem 
penitência e passam um sabre pelos seus lábios aqui ou pelo queixo acima pelo nariz e espetam-no 
assim; pegam em grandes anzóis, como bolas de árvore de Natal, iam e enchiam-nas de água e prendiam 
milhares delas pelo corpo, mesmo na carne e andavam ali e dançavam à volta deste ídolo assim e 
matavam uma cabra e faziam a adoração assim e passavam pelo fogo em brasa sem uma queimadura. 
Alguns de vocês, Pentecostais, tentam isso!
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Mas foi feito - os filhos Hebreus. Mas eles nunca tentam ao Senhor teu Deus; eles foram apenas 
lançados nisso. Eles não tentaram fabricar nada. É esse o problema dos Pentecostais hoje. Eles estão a 
fabricar alguma coisa! Não conseguem esperar! Oh, Deus, eles não conseguem esperar, por isso 
cometem adultério. Amém. Tentam fabricar alguma coisa e o que é que isso produz? - como da primeira 
vez, a primeira noiva que não conseguiu esperar.
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Ela trouxe a morte através de um filho bastardo do qual nós todos somos filhos. Mas Deus veio em 
carne para nos dar outro nascimento para nos levar de volta a ser filhos e filhas originais de Deus, veja. 
Aí está. O embrião da vida de Eva nunca aconteceu. Nunca. Porquê? Ela misturou-o, afastou-o. Em vez 
de Adão vir até ela como noiva quando o tempo definido chegasse - como Cristo viria ao grupo, Cristo 
viria à Sua igreja; Ele prometeu fazer isso. Deus prometeu multiplicar, mas eles tinham de esperar até ao 
tempo de Deus.

É esse o problema hoje. Eles não querem esperar pelo tempo de Deus. Eles querem arranjar outra 
coisa qualquer e assim o diabo tem a sabedoria logo ali para lhes dar. Fazem uma organização; para ser 
grande como os outros.
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Agora vê por que é que eu estou contra isso? Claro, eu estou contra isso como tudo o que está em 
mim. Enquanto a Palavra estiver ali, vai ser sempre contra aquilo. Deus está contra aquilo. Deus disse 
que estava. Está certo. Não puderam esperar.

Assim o esperma de Eva nunca aconteceu. Híbrido para a mentira de Satanás, a sua bela noiva ficou 
poluída. E assim foi com a noiva de Cristo. A noiva - o que é que a fez ficar poluída? (A noiva de Adão 
agora) - porque ela nunca permaneceu com a Palavra de Deus. Está certo? Eu pergunto - agora, se não 
é assim, não diga; mas se for assim, diga. A razão por que Deus está… A razão por que a noiva de 
Adão… Aí estão os três: Adão, Cristo, Deus. A razão por que a noiva de Adão nunca gerou 
correctamente  o  filho  da  vida  foi  porque  ela  não  creu  na  Palavra  de  Deus.  Se  estiver  correcto,  diga
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“Amém.” A razão por que a esposa de Jeová foi repudiada, ou a Sua noiva, foi porque ela rejeitou a 
Palavra de Deus, o profeta. Está certo? A razão por que a noiva de Cristo é repudiada em divórcio é 
porque ela rejeitou a Palavra de Deus, como Eva rejeitou, como os outros rejeitaram; exactamente, tudo 
prostitutas, tudo poluído. O marido delas não se conseguia chegar a elas. Elas já estavam grávidas 
antes de o marido delas se chegar a elas.

Oh, Deus, se essa não é uma visão miserável! Pense num jovem a chegar a uma mulher e a 
encontrá-la com semente de outro homem nela. Que coisa! Foi isso que aconteceu com Deus. Foi isso 
que aconteceu com Adão. Foi isso que aconteceu com Cristo. Oh!

Sim, nunca permaneceram com a Palavra e provocaram uma condição híbrida. Foi isso que Israel fez. 
Vê onde é que ela está? Foi isso que a noiva de Cristo fez. Vê onde é que ela está? - de volta com os 
outros. A noiva Pentecostal de Cristo fez o mesmo.
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Ela não pode gerar filhos espirituais da Palavra, porque ela é híbrida. Como é que ela pode fazer isso 
quando ela é híbrida com as denominações? Juntou-se com elas e tudo da mesma forma como eles são. 
Com o concílio de igrejas e tudo o resto, híbrida como os outros são. Como é que ela pode fazer isso? 
Não pode.

Agora, eu tenho tanto para dizer e tenho de me apressar nestes. Eu quero pregar sobre cada um 
deles, veja.
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Agora veja, a verdadeira noiva. Aleluia! Vai haver uma! Porquê? Ela está predestinada. Ela não se vai 
denominar, porque ela está predestinada. Ela não tem de se preocupar com nenhuma denominação, ela 
já está predestinada para assumir o lugar.
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Vejam, como Maria… Eu quero que entendam isto agora e não o percam. Estão prontos? Digam, 
“Amém.” Quando Cristo vem para a Sua noiva, ela será uma virgem como Maria era, porque Deus não vai 
gerar Cristo pelo ventre de uma prostituta nem vai gerar a noiva. Ele não pode gerar a Sua Palavra por 
uma prostituta da Sua Palavra. Essas são palavras horríveis, mas foi o que a Bíblia disse. Eu estou a 
dizer o que diz porque isto tem de ser entendido.

A verdadeira noiva, como Maria, terá um ventre virgem para a noiva da Palavra, que é Cristo. 
Quando Cristo, a Palavra, vier à noiva, ela será o mesmo que Ele é - uma virgem pela Palavra. Eu espero 
que esteja a entender, Irmão Neville, veja. Espero que entenda. O que é que Ele era? - Palavra! - A 
Palavra de Deus. “Sobre a Sua veste tinha um nome escrito, «A Palavra de Deus.»” “No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus… E o Verbo… se fez carne e habitou entre nós.” 
Ele é Deus, e Deus é a Palavra. E quando a Sua noiva vem, ela será o mesmo produto que Ele - virgem!
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Será que Cristo pertencia a uma denominação? Será que Jeová pertencia? Nem a Sua noiva 
pertence! Ela faz parte Dele. Ela não precisa de nenhum dogma; ela não vai ter nenhum. Ela será 
completamente virgem. Como? - pela Palavra. Amém. Ela vai pontuar toda a palavra que Deus diz com 
um “Amém. Amém. Oh, «seja feito para comigo de acordo com a tua Palavra.» Amém.” Oh, bem! Aí tem. 
Pontua a Palavra de Deus.
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Tendo um ventre virgem. De onde é que ela virá? - de um ventre virgem, a Palavra. De onde é que 
Jesus saiu? - de um ventre virgem, veja.

Quando Adão chegou à sua esposa ela estava grávida. Ela tinha feito alguma coisa. Ela estava 
misturada. Ela estava… hibridou o filho, e morreu. Mas quando José chegou à sua esposa, ela estava 
grávida, mas com vida. A esposa de Adão, ou a noiva de Adão, quando Adão - antes de eles se 
juntarem - como José e Maria, como Cristo e a igreja agora (não vê? Veja) - e antes de eles se juntarem 
(Adão e Eva), ela estava grávida com a semente corrupta da serpente; e quando Adão chegou à sua 
esposa ele encontrou-a grávida para morte, veja. Morte! Como? - espiritualmente, fisicamente morta; 
mas quando José, o humano, chegou à sua esposa (glória! Mal consegue pegar nela!), ela estava 
grávida de vida, a Palavra de Deus em carne entre vós!
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Traga de volta a Palavra falada! Traga de volta essa Palavra de Deus que era a Palavra aqui - veio 
por um ventre humano. Amém! Deus vai fazer isso de qualquer forma. Ele falou e tem de acontecer 
assim. Amém! Esse é o nosso Deus. Oh, isso é rico, irmãos. Se o puderem dissolver - vocês conseguem 
chegar lá. Foi aí que Ele a encontrou.
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Quando Adão chegou à sua esposa, ela estava grávida com a semente errada. Essa semente 
morreu! Quando José chegou à sua esposa, ela estava grávida. Agora o que provocou a gravidez 
diferente? Porque a esposa de Adão duvidou da Palavra. Está certo? A noiva de José creu na Palavra. 
Essa é a diferença. Então o que é isso? É a Palavra! Oh, essa Palavra preciosa! O mundo foi formado 
pela Palavra de Deus! Aleluia! É aí mesmo que eu fico. Que todas as denominações e tudo o resto caia, 
que façam o que vão fazer. Eu fico na Palavra.
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É por isso que eu tenho feito aquilo que tenho feito. É por isso que eu rejeitei as denominações. 
Dizem, “Bem ele é apenas um… divide igrejas.” Eles disseram a mesma coisa acerca do nosso Senhor. 
Dizem sempre isso, veja.

Agora encontramo-la. Cristo vem à Sua noiva. Onde é que Ele a encontra? - a mesma coisa. 
Porquê? Quando ela começou… (Agora ouça, não quero que perca isto.) Quando ela começou, ela era 
uma virgem. Ela ia estar muito bem. Ela continuou nessa igreja primitiva. Costumava ser maravilhoso. 
Deus deu-lhe uma noiva e o que é que ela fez? Se conhecer a história, em 606 ela foi lá e engravidou 
com o dogma Romano, ou a organização. E a partir daí, essa velha mãe prostituta na Bíblia deu à luz 
igrejas e eram filhas prostitutas, que são prostitutas - são os Protestantes - porque todas nasceram a 
partir dela e todos tomaram a sua própria coisa - a organização. Agora vê por que é que eu estou 
contra isso? Muito bem.
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Agora, porque o nascimento da Palavra é Cristo. Não poluído com denominações. A igreja primitiva - 
não havia denominações, apenas a Palavra e o Espírito irrigava. Irmão, Deus colocou a Palavra assim e o 
Espírito Santo irriga e aí vai ela. Ela gerou um filho, certamente, mas esta igreja não consegue fazer 
isso. Ela está demasiado denominada. Veja, ela não pode fazer isso. Ela tem o mundo misturado com 
isso. Veja o que eles fizeram.
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Agora, agora veja, Deus confirmou a Sua Palavra através do Seu corpo. Está certo? Então ela foi 
fazer o papel de prostituta como a esposa de Adão fez no Éden e a esposa de Jeová fez nos dias de 
Samuel, que tomou um rei, divorciou-se de Deus (o seu marido tomado em casamento) e a Sua Palavra 
e o Seu profeta (a Sua boca para a Sua Palavra) e foi fazer o papel de prostituta como as outras 
nações; e Deus divorciou-se dela! Hoje Ele fez a mesma coisa. O mesmo acto.
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Filhos da noiva, cometem adultério (veja) com a noiva, o Filho de Deus - a Sua noiva do 
Pentecostes, virgem com a Palavra, foi fazer-se de prostituta e cometeu adultério tal como a esposa de 
Adão fez, tal como a esposa de Jeová fez; e aqui está a esposa do Filho - ela vai fazer-se de 
prostituta, cometendo adultério com os deuses Romanos (plural), deuses, e por causa dos seus 
amantes, os deuses Romanos, tentou pegar no seu próprio marido e dividi-lo em três - para agradar aos 
seus amantes! Que Deus tenha misericórdia disso! Claro, eles têm centenas de deuses, oh claro - 
Astarte, o deus sol, e Balaão, o deus sol e a rainha do céu e tudo isso aí. Assim a noiva, para agradar 
aos seus amantes de má fama - não foi Deus que falou aí nos Cantares de Salomão e falou de como a 
sua esposa não passava de uma prostituta e se sentava aberta a toda a hora e tomava todos os 
amantes que passavam? Eu estou a falar duro, mas foi isso que a Bíblia disse. Todo o homem que 
quisesse andar com ela, podia andar com ela. Isso é a mesma coisa que a noiva de Cristo fez - abriu-se 
a todo o hábito sujo, imundo de toda a organização que eles já tiveram. Fazendo a mesma coisa.
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Eu vou ser criticado por isto. Está tudo bem, eu vou ser abençoado por isso também, porque vai ser 
a verdade. É a verdade de Deus porque Ele quer que seja dito e aqui - eu estou a dar o meu melhor para 
o dizer, veja.
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Ela tentou agradar aos seus muitos amantes. Ao fazer isso ela hibridou, tentou hibridar-se com os 
seus amantes, a Palavra de Deus; por isso não ia funcionar, assim ela disse, “Denuncia isso” e fez a sua 
própria palavra. Agora ela afirma que ela mesma é a Palavra. Mas não deixe os Católicos - ou 
Protestantes chamar Católicos, porque eles fazem a mesma coisa no concílio das suas próprias igrejas - 
prostituição. Não admira que sejam chamadas filhas prostitutas! Isso é duro, não é? Isso faz tremer a 
pele das suas costas, mas é o que é necessário para o fazer acordar, por vezes.
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Foi exactamente isso que ela fez. Ela abandonou Jesus, o marido-Palavra. E como Samuel - eles 
deixaram Samuel e tomaram Saul, deixaram o profeta ungido com a Palavra e tomaram um rei com um 
ceptro; quando ela finalmente viria ao Rei, o ceptro, no milénio, mas agora ela está rejeitada. Ele foi 
para os Gentios para ter uma noiva. Está certo? É a Palavra.
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Agora, ela deixou Jesus, a Palavra, Jesus, a Palavra, e casou com outro homem chamado papa com 
dogma. Agora ela não tem Jesus; ela tem um papa. Agora nós não temos… Os Protestantes não têm 
Jesus; têm uma denominação, a mesma coisa - uma imagem à besta.

Assim ela não pode dar à luz os seus filhos da Palavra, nenhum deles. Ela é uma prostituta. A Bíblia 
disse que era. Ela tinha um cálice na sua mão e estava a dar a sua doutrina às pessoas que era uma 
abominação das imundícias da sua fornicação. O que é fornicação? - é vida impura. E a doutrina que ela 
tem dado às pessoas é a imundícia da sua fornicação. E os reis da terra e todos se embriagaram com o 
vinho da sua fornicação. Exactamente, olhe para eles. Bem, eles cortavam-lhe a garganta num minuto 
por causa disso. Não apenas os Católicos, mas os Protestantes.
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Ouçam, Metodistas. Quem é que matou Joseph Smith? Agora fazem barulho. Apesar de eu não crer 
na doutrina dele, nem creio na vossa. Isso não está ali fora, está aqui. É por essa razão. Joseph Smith 
tinha tanto direito a pregar a sua religião aqui neste país como vocês, mas mataram-no aqui em Illinois;
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dispararam sobre ele sem razão, porque ele tinha algo um pouco diferente. Depois gritam por causa da 
igreja Católica. Saiam dessa coisa sem sentido vocês Metodistas que estão ordenados para a vida 
eterna! John Wesley ia revolver-se no túmulo, agindo assim. Claro que sim. John Wesley nunca 
estabeleceu uma igreja assim. Um bando de Rickys e de Elvis fizeram isso depois da morte de John. Está 
certo. Não foi John Wesley. Não foram esses velhos Pentecostais iniciais que tiveram um resultado 
destes. É o mesmo grupo depois da sua morte. Está certo. Jesus Cristo não ia estabelecer algo como 
nós temos hoje chamado Pentecostes; nem o Espírito Santo ia, mas é algo que têm aqui em vez disso; 
mas o Espírito Santo é algo que eles não podem matar agora. Vai tomar uma noiva independentemente 
disso. Vai tomar uma independentemente disso. Ele disse que ia predestiná-la.

Ela abandonou Jesus, o seu marido-Palavra para se casar com um papa, para que ela pudesse dar à 
luz, dar à luz espiritualmente. Ela pode ter um parto denominacional agora; ela tem muita semente disso. 
Ela não pode dar à luz espiritualmente porque ela era uma prostituta. A única coisa que ela pode dar é 
uma vida denominacional e muito barulho. A igreja Católica é feita sobre algumas superstições do 
Cristianismo e muito Romanismo e a igreja Pentecostal é tão má como ela - um bando de saltos e gritos 
e falar em línguas e coisas assim. Quando chega a - temperamento para lutar com uma serra circular e 
expulsá-lo da congregação deles. Se Deus vier ali e ressuscitar os mortos, se você não concordar com 
eles, eles expulsam-no, se você não pertencer à organização deles.
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Agora, esta velha mãe prostituta (vou voltar a ela por um minuto), ela afirma ter poder para perdoar 
os pecados, mas você não é julgado pelas suas afirmações; você não é conhecido pelas suas 
afirmações. Você é conhecido pelas suas obras. Como é que ela pode perdoar pecados? Olhe para ela. 
Quando Jesus fez a mesma coisa, eles… disse, “Condenai-Me; mostrai-Me onde é que eu não cri na 
Palavra.” Ela afirma ter poder para perdoar os pecados, mas isso só vem pela Palavra. Está certo. Só 
Deus pode perdoar pecados. Está certo? Não foram aqueles Fariseus que disseram isso? Qual foi o 
problema com o grupo cego de hipócritas? Porquê? - porque eles não viram que era a Palavra ali com 
eles! Ele é a Palavra! Glória a Deus! É por isso que Ele podia perdoar pecados. Ele era Deus! Ele era a 
Palavra manifestada.
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Agora a igreja Católica diz que Jesus lhes deu poder. Ele deu. Ele dá poder à igreja. Está certo. Nós 
cremos nisso. Todas as suas filhas são prostitutas. Todas as suas filhas, as suas filhas denominacionais, 
são prostitutas. “Irmão Branham, essa palavra é muito forte.” Não é a minha palavra; é a Palavra Dele. 
Exactamente. Não é a minha, é a Dele.
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Muito bem, como? Você diz, “Como é que são elas? Como é que elas se tornaram prostitutas? Ora, 
são boas pessoas. Assim é…” Eu não digo nada sobre isso. Eu não estou a dizer o que eles são. Eu não 
estou a dizer que os Católicos não são boas pessoas… são bons como outros quaisquer. São seres 
humanos como nós. Mas quando se chega a essa velha igreja, ela está errada. Os Protestantes são tão 
bons como ela - os Metodistas são tão bons como os Baptistas ou como os Pentecostais, ou como 
qualquer outra coisa. São todos a mesma coisa.

Mas a coisa é, como é que ela pode então ser uma prostituta? Porquê? Dê-lhe o teste da Palavra. É 
assim que você sabe. Teste-a na Palavra uma vez e veja o que ela diz. “Oh, claro, nós somos ensinados 
no seminário que aqueles dias… Costumava ser assim, mas (ah-ah) isso foi lá nos dias dos apóstolos. 
Isso foi apenas para os apóstolos.” Vocês assim chamados de igreja de Cristo - “fala onde a Bíblia fala e 
calam onde…” Eu gostava de vos ouvir a falar agora. Não, calam-se. A Palavra de Deus cala tudo, irmão. 
Ninguém se consegue gabar. Está certo.
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Todas as suas filhas são prostitutas. Como? - pelo mesmo que a mamã delas - ao cometer 
fornicações espirituais contra a Palavra. Foi assim que a igreja Católica se tornou uma prostituta. Foi 
assim que as suas filhas se tornaram prostitutas. A mesma coisa, fornicação espiritual contra a Palavra. 
Ela e as suas filhas têm um ventre prostituído. Só a morte pode vir dali. Deus não pode trazer vida 
através da morte e qualquer coisa que nasce morta não está viva. E como Jó disse, “É possível trazer 
uma coisa limpa de uma imunda… nem uma.” Certo. Bem, como é que ela pode dar à luz quando ela 
mesma está morta? Como é que ela pode ser virgem quando ela é uma prostituta? Veja, aí tem. Essa é a 
coisa toda.
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Oh, bem, agora vamos chegar a uma coisa muito rica, cheia de vitaminas de Génesis a Apocalipse. 
Repare, e ela e as suas filhas têm um ventre prostituído. Só a morte pode sair de lá. Se você quer 
juntar-se à organização, pensa que está bem, veja onde vai aterrar. Você está a aterrar mesmo no meio 
da morte. Exactamente. Se não conseguir ver isso agora, você está espiritualmente cego, veja.
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Agora, vamos voltar atrás agora e pegar novamente e voltar por uma coisa. Lembra-se qual foi o 
serviço de Domingo passado? - “A Porta Para A Alma.” Lembra-se? Agora, há um ventre para o físico; há 
um ventre para o espírito. Crê nisso? Há um ventre espiritual e um ventre físico. E a mente é o ventre 
para o espírito. Porquê? Agora lembre-se, eu disse-vos no Domingo passado e desenhei aqui para vocês, 
que  há  cinco  sentidos  que  entram na  semente  do  exterior:  visão,  paladar,  tacto,  olfacto  e  audição;
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cinco no interior: consciência e assim por diante, do interior - cinco. Agora no lado da vida só há um. Ou 
seja, você está na base do livre arbítrio para aceitar, tomar, ou largar, veja.

É assim que o adultério é cometido espiritualmente. Quando você, tem sabedoria pela Palavra de 
Deus, pela relação da mente, toma uma mentira do diabo contra a Palavra de Deus. Foi exactamente o 
que Eva fez. Com uma relação espiritual primeiro que vem por crer na mentira de Satanás no ventre da 
sua mente, que poluiu a alma dela, colocou a morte na alma; então o acto natural acontece. E é a única 
forma de uma mulher poder cometer adultério contra o seu marido, é primeiro permitir que um homem a 
induza a fazer isso e depois receber outro homem que não é o seu marido. Então ela cometeu adultério. 
E quando a noiva de Jesus Cristo permite que os credos e os dogmas feitos pelo homem assumam o 
lugar da Palavra de Deus, ela está a cometer adultério.
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Não foi Jesus que disse, “Todo aquele que olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela no 
seu coração… que olhar para uma mulher para a desejar já cometeu adultério com ela”? Porquê? Ele 
permite que isso venha à sua mente. Esse é o ventre; vai começar a fazer as coisas mexer. Satanás 
vem - nós fomos semeados com a Palavra.
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“Um dia eu vou gerar vida na terra e encher a terra.” O que Eva não conseguiu fazer, Maria fez. Ela 
tomou a Palavra. Eva tomou a mentira de Satanás. Maria tomou a Palavra de Deus. E pela semente de 
Maria enche a terra novamente pela Sua noiva, pela Palavra, e vai produzir o milénio. Por aí surge a 
Palavra e a Palavra é plantada em cada coração predestinado e o Espírito desce e rega e eles não 
podem morrer. “Eu o ressuscitarei nos últimos dias.” Oh, irmão, irmã, isso é verdadeiro.

O que é isto? - a mente é o ventre para o espírito. O quê? - pegar ou largar. É assim que eles 
cometem adultério, é ao tomar… ao permitir que um espírito demoníaco de Satanás coloque neles algo 
contra a Palavra de Deus; então ela está a cometer adultério. Eva recebeu (ouça isto) semente palavra 
errada, a mentira de Satanás, contra a Palavra de Jeová. Os resultados foram morte.
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Agora, vamos sair deste tema dentro de alguns minutos, mas eu quero que isso seja bem visto até 
ao lugar em que eu tenho de parar. Eu vou saltar uma página aqui agora - num minuto.
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Agora, veja. Eva, o quê? O que é que ela fez? Ela recebeu a semente errada. Como é que ela fez 
isso? - ao crer na mentira de Satanás. Quantos é que dizem que isso está certo? Ora, claro que está 
certo, claro. Ela recebeu a mentira de Satanás. O que é que ela gerou ao fazer isso? Satanás disse, “Tu 
sabes que isto é glorioso. Esta é uma coisa maravilhosa. Sabes que foste feita para isso? Ora, na 
verdade foste feita por este propósito.”
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“Oh, fui?”

“Oh, é agradável à vista. É bom. Devias experimentar.”

“Mas o Senhor Deus disse, «Não - não - não, ainda não.» Não devemos fazer isso! Não, não!”

“Mas, sabes…”

“Oh, se fizermos…”

“Oh, certamente não morrerás.” Esse diabo de língua eficaz. Ele não tem cascos nem uma cauda em 
tridente, não, como tentam fazer com que você acredite. Ele é eficaz atrás do púlpito. Está certo. Ou 
um Ricky com o cabelo penteado para baixo como um pato, sentado para trás aí para ferir a filha de 
alguma mãe. É esse homem - vem com um belo… Oh, vou deixar isso.

Agora, o ventre - Eva, recebeu a semente palavra errada. Agora, ouça com muita atenção agora. 
Nós vamos continuar com isto, se o Senhor permitir. Ela recebeu a palavra errada. O que é que isso fez? 
- foi a mentira de Satanás, disse que ela teria sabedoria; ora, ela podia pertencer à grande igreja, ela 
teria boa reputação na cidade; ora, ela seria como as outras pessoas. Claro, foi exactamente nisso que 
a noiva de Jeová acreditou. Exactamente. É exactamente o que Satanás teria tentado dizer quando a 
Palavra veio a Maria, mas ela afastou-o.
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Disse, “Como é que isto pode acontecer?”

Disse, “O Espírito Santo fará sombra sobre ti. É a Palavra de Deus.”

Disse, “Seja feito comigo de acordo com a Tua Palavra.” Isso trouxe a vida. Aí tem.

Bem, sabe o que Satanás disse? “Eles vão rir-se de ti.”

Aquela menina de face rosada não prestou atenção a isso. Ela foi logo para a Judeia… “Você sabe, 
eu vou ter um bebé”; antes de ela sentir alguma coisa, porque a Palavra já tinha sido colocada ali. Foi 
só isso. Ela não teve de passar pela fila de oração pela segunda vez. Não. Sim, senhor; ela creu. Ela não 
tinha nenhum sinal de vida; ela nunca teve nenhum sinal de gravidez; ela nunca sentiu nada; tudo tinha
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acontecido como sempre, mas ela foi dizer a todos, “Eu vou ter um bebé.” Porquê? - Deus disse isso. O 
que é isso? - a semente real de Abraão.

“Vais ter um bebé, Abraão, por essa mulher?” “Deus disse isso.”266

“Bem, tu disseste-me isso há vinte e cinco anos atrás.”

“Eu sei, mas Deus disse isso.” É isso. Aí tem. É a mesma coisa.

O que é que vocês dizem hoje? “Bem, você sabe que as denominações o vão expulsar.”

“Mas Deus disse isso; Deus disse isso.”

“Bem, você sabe, se for baptizado assim…”

“Deus disse isso. É isso. É isso.”

Aí está a sua virgem; aí está ela. Não só para o baptismo, mas para qualquer outra coisa - o resto 
da Palavra, veja. Assim, veja.

Isto foi tanto físico como espiritual com Eva. Primeiro e em qualquer altura… Agora, eu já vos disse e 
pedi-vos esta manhã, irmãs, para me perdoarem por eu poder falar isso - sempre que uma mulher dá o 
passo errado - eu estou a falar de Cristo e da noiva agora - mas sempre que uma mulher dá o passo 
errado, ela tem de primeiro receber isso na sua mente. Está certo. Algum esperto tem de a persuadir e 
ela dá ouvidos a isso contra o seu entendimento. Então o acto é cometido. Assim primeiro, atingiu 
Satanás - atingiu a mente de Eva e no ventre da sua mente ela duvidou da Palavra de Deus, depois veio 
o acto propriamente dito.
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E a única forma de nós podermos nascer de novo é primeiro no ventre da mente receber a Palavra e 
depois o Espírito vem a seguir a isso e trá-lo. Aí tem. É isso que faz. Esse é o verdadeiro ensinamento do 
evangelho, Irmão. Eu creio que se S. Paulo estivesse aqui hoje ele ensinaria a mesma coisa nesta hora. 
Muito bem.
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Quais foram os resultados com ela? - morte física e espiritual. Quais são os resultados daqueles que 
aceitam da outra forma, que vão para esta brincadeira que têm hoje? - morte, tanto física como 
espiritual. Tanto o corpo como o espírito serão aniquilados, não vão mais existir. Exactamente.

Repare, o ventre de Maria - o ventre de Maria, a mente física, veja, era um ventre virgem. Porquê? 
Ela creu na Palavra de Deus. Não importa quanto alguém a criticasse, quantas coisas alguém dissesse, 
isso não tinha nada que ver com isso; ela creu na Palavra de Deus independentemente disso.
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Oh, gostava de terminar isso. Estão a entender? Veja, primeiro, foi a mente dela. Antes de o acto 
acontecer no ventre literal dela, o acto teve de acontecer primeiro para que o Espírito viesse, para fazer 
o resto da obra. Oh, glória! Antes de o verdadeiro nascimento espiritual poder acontecer, a Palavra tem 
de se encontrar na sua mente; creia. “Aquele que ouve as Minhas palavras e crê Naquele que Me 
enviou, já tem a vida eterna e nunca entrará em juízo (ou pelo período de tribulação), mas já passou da 
morte para a vida.” É isso.

Oh, bem! Agora repare: ventre virgem, a mente dela, a mente virgem para crer na Palavra de Deus. 
Você diz, “Agora olhe aqui. Oh,” diz, “Irmão Branham, não podia ser dessa forma; é impossível. John 
Wesley teria visto isso; Tal e tal teria visto isso.”

270

Claro, o diabo podia ter dito a mesma coisa a Maria: “Quem és tu? Ora, tu és a mais pobre da 
cidade. Tu não passas de uma menina, dezasseis anos de idade - dezoito - aqui a tirar água desta 
fonte; o teu pai morreu e a tua mãe é uma cega idosa ali. Agora, como é que o mundo te vai… [Ana era 
mãe dela, é-nos dito] como é que é possível tu fazeres isso?”

“Ouve, a minha mãe é uma mulher cega, mas ela é uma mulher santa. Pelos lábios dela, ela já 
plantou uma semente no meu coração. Eu já li na Palavra de Deus que Deus disse em Isaías 9:6: «Uma 
virgem conceberá.»”

Aleluia! Consegue ver, a Palavra torna-se carne. Aí tem. Deus vai ter uma igreja. Vai nascer da 
Palavra de Deus porque é a Palavra viva de Deus. Vê?
271

“Como é que tu sabes?”

“Ora, vai…”

“Sabes como é que vais ser chamada daqui em diante? Vais ser chamada…”

“Eu não quero saber como é que me vão chamar, isso não tem nada que ver com isto. Seja feito 
comigo de acordo com a Palavra do Senhor.”
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Oh, será que toda a gente conseguia dizer isso hoje? Oh, se as pessoas pudessem realmente do seu 
coração, todos nós, se pudéssemos dizer isso, veja: “Seja feito comigo de acordo com a Tua Palavra, 
Senhor.” Bem! Dizer isso com sinceridade. Um ou dois ou algures por aí vão pegar nalgum predestinado 
que realmente diz isso com sinceridade e, irmão, você vai ver as faíscas a voar, logo ali. Está certo. 
Quando você realmente tem isso ali para se encontrar com isso, aquilo que vem, quando essa irrigação 
começa a cair sobre essa Palavra. Sim, senhor.

Agora, o que foi isso? - a mente virgem, o ventre, o ventre virgem para o bebé. Resultados? - vida 
eterna. Eva, uma boa mulher como ela; virgem como ela era, mas primeiro ela permitiu que a dúvida 
viesse pela palavra, uma mentira do diabo. O que é que isso fez? - levou-a em contacto da forma 
errada. Qual foi o filho dela? - a morte.
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Maria: mente virgem, ventre virgem. Quando o diabo a tentou, e ele veio - e o anjo veio a ela 
depois e disse, “Tu vais ter um bebé.” Satanás disse, “Agora, é melhor investigares isso.” O anjo disse, “É 
um acto de Deus.” Então ela sem dúvida que pensou em Isaías 9:6; ela disse, “Eis a serva do Senhor.” 
Quais foram os resultados? - nascimento virgem; Palavra eterna nela e ela gerou vida eterna.

Muito bem, a noiva de Jeová, misturada… a noiva de Jeová, semente misturada. “Como diz agora, 
Irmão Branham? Esta manhã você disse que a noiva de Jeová cometeu adultério.”
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Não vou deixar isso assim. Agora vamos observar com muita atenção agora. Agora, temos cerca de 
uma hora, acho eu. Depois eu tenho alguma coisa aqui, vou ter de saltar algumas coisas, depois 
começar a ler dentro de alguns minutos, vejam. Vou ler o mais depressa possível para sair. Agora dentro 
de outra hora eu creio que vamos sair se tiverem paciência comigo e orarem comigo, vejam.

Agora, onde é que a noiva de Jeová errou? Muito bem. O que é que Jeová enviou à Sua noiva no 
Egipto? Ele tinha prometido a Abraão que a Sua noiva, a semente, seria estrangeira no Egipto durante 
quatrocentos anos. Está certo? Chegou o tempo de a Palavra ser cumprida. Estamos no tempo de a 
Palavra ser cumprida? - para libertação, tirados para fora. Muito bem, como é que eles receberam a 
Palavra? Será que eles formaram uma organização, um grupo de homens unidos e os sacerdotes e 
diziam, “Agora, irmãos, vamos ter uma votação aqui, e passou unanimemente que vamos ter uma 
organização chamada «Fariseus» e é por aí que Deus vai operar”? Deus nunca fez uma coisa dessas, 
nunca.
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O que é que Ele lhes enviou? - um profeta. E a Palavra do Senhor veio ao profeta, levantou-o no 
meio deles, um profeta, e ungiu-o e vindicou-o no meio de todos os outros demónios que operavam, com 
milagres e tudo o resto - porque Moisés permaneceu com a Palavra.
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Pegou naquele grupo de pessoas; multidões misturadas começaram com ele. Quando eles 
atravessaram em direcção à terra prometida, antes de lá chegarem, a Sua preciosa noiva cometeu 
adultério com Moabe. Diga-me que ela não cometeu, agora. Como é que ela fez isso? Um profeta 
mentiroso contra a Palavra de Deus, no entanto ele tinha todos os sinais e tudo… ritualista. Ele era tão 
espiritual como Moisés ou tão bom como ele.

Veja! Ouça! Ouça com atenção agora. Aqui estava Israel num acampamento, interdenominacional. 
Está certo. O que foi isso? Eles tinham um profeta ungido com eles. Ele tinha uma coluna de fogo, uma 
rocha de onde saía água para os regar. Eles estavam muito bem. E veja, eles tinham sete altares; isso é 
perfeito. Sobre esses sete altares ficavam sete animais limpos - cordeiros, e um cordeiro representa a 
vinda de Cristo.
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Moabe… O que aconteceu? Quando Balaão desceu ali, ele construiu sete altares exactamente como 
eles tinham. Não fale com eles sobre os fundamentos porque é melhor saber do que está a falar. Jesus 
disse, “Quase que engaria o eleito.” É revelado espiritualmente. Você recebe isso, então é a Palavra e 
você vê a Palavra manifestada.
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Veja, aqui estavam eles; aqui estava Moabe. Sem dúvida que ele era um bispo, claro, um grande 
homem, e ele construiu sete altares. Ele colocou sete cordeiros sobre eles - dizendo que ele cria que 
viria um Messias. Irmão, se se tratar de fundamentalismo, Deus tinha de os reconhecer aos dois.

Quando Caim construiu um altar ao Senhor (o filho de Satanás, construiu um altar ao Senhor), ele 
construiu o mesmo tipo de altar que Abel construiu. Ambos adoraram; ambos iam à igreja; ambos 
pagaram o que deviam. Ambos ofertaram; eles foram lá e adoraram o mesmo Deus - e um foi recebido e 
o outro foi perdido. O que se passou?

Jesus disse, “Sobre esta rocha edificarei a Minha igreja.” A igreja Católica diz, “Há uma rocha ali, a 
igreja está construída sobre ela; ou o… e Pedro foi essa rocha.” E a igreja Católica diz que Pedro foi lá 
sepultado. Isso é uma mentira, mas… Pelo que eu vejo no tempo em que eles disseram que Pedro foi 
sepultado lá, a Bíblia disse que ele estava aqui em Jerusalém. Ele nunca esteve na Pal… ali. Mas de 
qualquer forma, eles dizem que ele esteve ali. Na verdade não há nenhum registo de Paulo ter estado ali

278



43A Palavra Falada É A Semente Original

na história. Mas eles dizem que Pedro… deixe-o estar sepultado ali, se foi, que diferença é que isso faz? 
Não era disso que Jesus estava a falar. Veja, como eles misturaram a coisa material.

Bem, os Protestantes dizem, “Não! Jesus disse que Ele era essa rocha.”279

Agora, Ele nunca disse isso. Ele disse, “Bem-aventurado és tu, Simão, o filho de Jonas; carne e 
sangue não to revelaram…” “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” “Carne e sangue…” Ele nunca aprendeu 
isso num seminário. “Nenhuma denominação te ensinou isto, mas Meu Pai que está no céu to revelou, e 
sobre esta pedra (a verdade espiritual revelada da Palavra de Deus) edificarei a Minha igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela.”

Moabe fez a mesma coisa. Ele desceu ali e ensinou os filhos de Israel; disse, “Agora, olhem aqui, 
amigos [agora, essa é a mesma coisa que eles fizeram no Pentecostes, agora, veja], agora olhem aqui, 
nós não somos todos o mesmo? Não cremos no mesmo Deus? Somos todos o mesmo.” Os filhos de 
Moabe foi a filha de Ló. Vê que aquele grupo escapou para ali? Continuam a ser uma “pedra no sapato,” 
veja. Aí estão eles, repulsa. Veja, eles estavam ali e tinham… “Ora,” disse ela, “agora, olhem aqui, vocês 
sabem que nós somos todos o mesmo.” (Quantos sabem que esses eram os filhos de Ló? Claro, do seu 
próprio pai - adultério.) E disse, “Agora, nós somos todos o mesmo. Vocês sabem, vocês Metodistas, e 
vocês Baptistas, nós Presbiterianos e tudo; ora claro, nós queremos algum do vosso azeite. Nós somos 
todos o mesmo.” E o que é que eles fizeram? Casaram-se com eles! E foi isso que o Pentecostes fez com 
os Protestantes. Ela casou-se numa Federação de Igrejas; ela denominou-se, e onde é que ela está? 
Exactamente como Israel estava: repudiada por fornicação espiritual e por fornicação literal. Deus 
recusou-a dali em diante. Até aqueles filhos que se tornaram Samaritanos foram amaldiçoados. Está 
certo? Claro que sim. Jeová repudiou-a.
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A noiva de Cristo fez o mesmo - misturou a sua semente denominacional e afastou Cristo, o seu 
marido desposado. Vocês Pentecostais duros; qual é o vosso problema? Apocalipse capítulo 3 e versículo 
20, vemos na profecia, Jesus Cristo de fora da Sua própria igreja nesta era de Laodicéia, a bater à porta 
a tentar voltar - a imagem mais lamentável na Bíblia. O que é que ela fez? Ela assumiu a prostituição. 
Quando Jesus vier, por que é que Ele está a bater à porta? Jesus volta para receber a Sua noiva; e 
quando Ele voltou para bater à porta, Ele foi colocado fora.
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“Ora, você não pode vir aqui; você não pode ter um reavivamento. Deixe-me ver os seus 
documentos da ordenação” - um homem cheio do Espírito de Deus, o verdadeiro… A Palavra de Deus 
manifestada no Seu ministério. Não se pode apontar uma única coisa contra Ele, imoralmente nem nada. 
Quem O pode acusar disso? Chega-se a uma denominação: “Ora, ele não é Unitário; ele não é da 
Assembleia; ele é da Trindade. Ele não é da Trindade, ele é Assembleia.”
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Pobre bando de ilegítimos; tenham vergonha! Deus do lado de fora; mas o que é que João disse 
(esse último mensageiro aí antes da Sua vinda)? “Ele é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão. 
Não venham dizer, «nós pertencemos a isto e nós pertencemos àquilo.» Deus pode… destas pedras 
suscitar filhos a Abraão.”

Muito bem, enquanto continuamos agora. Oh, como eu gosto disto! A noiva de Cristo, tal como a 
noiva de Adão e as outras, misturou a semente e colocou Cristo fora da sua denominação. Claro que ela 
fez isso. Claro que sim. Ela recusou Deus (o seu futuro marido) como Eva, aceitou as ervas daninhas da 
mentira de morte de Satanás com resultados: uma igreja morta, formal nasceu dela. Agora você diz que 
isso é uma mentira!
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Onde é que estão os vossos Pentecostais? - mais formais que os Baptistas. Claro, sabe que mais? 
Parece uma má imagem agora, não parece? Mas o que é que Joel diz em Joel 2:28? “Mas eu restituirei, 
diz o Senhor.”

Como Adão encontrou a sua esposa grávida com a semente de morte da mentira de Satanás que ela 
tinha aceitado, José encontrou a sua esposa grávida com a semente de Deus, com a Palavra que ela 
tinha aceitado.
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De que se trata isto tudo? O que é que eu estou a tentar dizer? Agora, para as pessoas que estão a 
ouvir a transmissão, para vocês que estão no carro, para vocês no tabernáculo, vêem por que é que eu 
tenho permanecido da forma que tenho tentado permanecer aqui e a denunciar isso? Não é que eu 
tenha alguma coisa contra aqueles homens, contra aquelas mulheres; eu não tenho nada contra eles, 
mas não posso continuar a andar por aí. Não posso fazer isso, porque é errado.

Como… Eu tenho uma escritura aqui que gostava de tomar sobre Jesus, nas Suas tentações; 
quando ele tentou apanhá-Lo, disse, “Eu vou dar-Te todos estes reinos do mundo. Eles são meus,” veja. 
A mesma coisa quando ele foi ter com Eva primeiro (veja), ao transformar o pão… sobre comer, assim por 
diante, veja. “Dar-te-ei tudo isto se me adorares.” “Se te juntares ao nosso grupo.”
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Jesus disse, “Está escrito, «nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da
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boca de Deus.»”

O que é isto? Alguns de vocês, pregadores, agora, que têm demasiado medo de tomar essa posição; 
têm medo que eles nem vos deixem entrar na organização deles: “O que é que vão fazer então? - eles 
vão expulsá-lo!” Tenho pena de vocês. Em primeiro lugar, pela vossa fraqueza. Está certo. Onde está a 
vossa fé em Deus? Eles disseram-me a mesma coisa. Claro. Eu trabalhei durante dezassete anos, até 
que Deus me tirou de lá e me colocou por aqui e depois eu pensei, “Agora, Satanás, anda agora.” Veja 
onde é que está. Quando você dá conta que Deus lhe revelou a verdade da coisa, não há nada no 
mundo que o vá derrotar nisso. É só isso. Você é invencível; não é você, mas Deus que está em si. Não 
é Cristo, mas… não é o corpo, mas a Palavra que estava Nele. Não foi Maria, mas a Palavra que nasceu 
dela.
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Agora, assim o homem tenta viver de quê? - não é da sua senha de refeição, mas pela Palavra de 
Deus; não é pela sua organização que lhe mobila um lugar. “Bem, deixe-me mostrar as suas credenciais. 
Você está em boa condição? Tenho um cheque para isso. Bem, sim, você tem a categoria a cem por 
cento. Bem, nós podemos recebê-lo por alguns dias para um reavivamento, fazemos-lhe um teste e 
vemos o que você vai fazer.” Oh-oh-oh-oh-oh bem! Como é que Deus pode operar num grupo assim? - 
duplamente mortos, arrancados pelas raízes, arrancados, podres e tudo o resto. Oh, bem. Aí está outro.
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Oh, povo, Deus vos abençoe. Ouvi-me! Eu não posso crer em nada a não ser na Palavra de Deus e 
eu espero que isso seja a minha vida, tudo aquilo que eu sou. Eu quero que vocês façam o mesmo. 
Deixem os vossos caminhos, as vossas conversas, os vossos gestos, tudo o que vocês fazem, estejam 
na Palavra de Deus. Deixem que a mente de Cristo venha até vocês e isso vai engravidá-lo com a 
Palavra. Se você não… Se você permite que a mente da denominação venha, você vai ser engravidado 
com a denominação. Se você permite que a mente de Cristo venha a si, Ele não pode negar a Sua 
própria Palavra porque Ele é Deus. Você vai ficar grávido com a Palavra e vai crer nela. Não me interessa 
se eles o expulsam, se correm consigo, se o deixam de fora e se todas as portas estão fechadas, você 
vai na mesma! Amém! (Uff!) Tenho de me apressar.
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Bem! Cristo está agora a tomar para Si uma noiva para ficar grávida com a Sua própria semente-
Palavra no seu ventre (no ventre espiritual) na sua mente, e não se vai misturar com nenhum lixo 
denominacional com isso. Ela é uma virgem para Ele.
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Oh, eu lembro-me de estar aí no escritório, três dias ali a orar e a esperar no Senhor e a jejuar. 
Quando isso me atingiu eu pensei, “Oh, Deus o que é isto? Aqui estou eu numa imagem, aqui estou eu! 
Se eu trouxer isto à igreja, onde é que eu vou ficar? Eu vou encurralá-los, que posso fazer? Eu já vi a 
igreja como todo o tipo e sombra e tudo o resto - mostra que ela está perdida. O que é que eu vou 
fazer?”

E então, eu pensei nessa Palavra, “Eu restituirei, diz o Senhor; eu restituirei.” Lembre-se, o velho 
pinheiro; quando o fogo o atinge e ele cai, ele larga a semente. Essa semente traz um novo. Está certo. 
As árvores velhas são queimadas com a organização e tudo o resto, mas continua a haver uma semente 
da Palavra nela. Se é a Palavra de Deus, vai voltar, vai reproduzir-se de certeza absoluta. Sim, agora, 
agora, ela não vai falhar isso.

Repare, mas Cristo… Nós cremos que estamos no tempo do fim, não cremos? Você crê que antes de 
ter uma colheita agora, você tem de plantar uma semente? Vê por que é que eu tenho permitido que as 
igrejas me rejeitem, me digam tudo; chamam-me todo o tipo de nomes e tudo o resto e eu permaneço 
com essa Palavra? Vê? Há uma planta - a semente foi plantada; já foi plantada, amigos. Já está feito. 
Eu posso dizer isso agora: está terminado. Está certo. Ela já foi plantada (oh, sim); tal como a semente 
denominacional, tudo o resto.
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Como o nosso grande e precioso irmão, Billy Graham, disse aqui mesmo em Louisville, disse, “Paulo 
podia pegar numa Bíblia…” Pegou na Bíblia e disse, “Agora Paulo podia entrar numa cidade e ter um 
reavivamento. Ele teria um convertido; voltava no ano seguinte, ele teria sessenta a partir desse.” 
Disse, “Eu posso ir e ter um reavivamento de seis semanas e ter vinte mil convertidos e volto passados 
seis meses e não consigo encontrar vinte!”
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O que é isto? Eles não são convertidos! Eles são convertidos ao denominacionalismo, é só isso. 
Claro. Você tem de plantar, veja, você planta a semente denominacional, é isso que vai ter. “Venha 
agora, irmão, junte-se à igreja e coloque o seu nome no livro.” É tudo o que eles sabem. Está certo.

O Pentecostes fez a mesma coisa. “Falar em línguas e assim por diante, é só isso que têm de fazer, 
para ter isso. Venha, junte-se à igreja.” Muito bem, receba o seu falso baptismo e assim por diante e 
continue e é só isso que você tem de fazer, veja.
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Mas quando Cristo vier, Ele vem por uma virgem, uma igreja sem sequer uma mancha nem uma ruga 
da denominação nem nada, dogmas, misturados com isso. Vai ser a Palavra e só ela.
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Agora! Oh, bem. Aqui estamos! Bendito seja o Senhor! Agora, nós chegamos ao corpo para ser a 
noiva de Cristo. Agora para ser carne da Sua carne e osso do Seu osso. Agora, vamo-nos apressar 
agora. Carne da Sua carne e osso do Seu osso. Por que é que não… (vou colocar-lhe uma questão.) Por 
que é que todas as suas chuvas lá atrás não trouxeram a noiva para Cristo? Quero que me responda a 
isso!

293

Se a Sua vinda está atrasada; nós cremos. Como foi nos dias de Noé, longanimidade. Ele está a 
preparar a Sua noiva. Por que é que estas chuvas não… Por que é que vocês, Pentecostais, lá atrás há 
alguns anos atrás (quando começaram há quarenta ou cinquenta anos atrás) - por que é que vocês não 
trouxeram a Cristo, o noivo, para a noiva? Vamos deixar que isso penetre por um minuto. Porquê? Porque 
vocês engravidaram-na com a vossa denominação; foi exactamente isso que vocês fizeram. Ele não se 
vai casar com uma prostituta. Ele vai casar com uma virgem. É duro, mas é a verdade. Vocês sabem isso 
de uma forma directa. Não têm de supor. Eu não ando à volta; eu digo-vos a verdade.

Por que é que isso não a trouxe? Por que é que isso não trouxe Cristo, não trouxe Cristo para ela? 
Porque ela não servia. Ele encontrou-a em adultério - exactamente a razão por que os filhos não vivem 
para sempre quando nascem. Adão encontrou a sua esposa grávida. Foi por isso que Jeová teve de 
tomar uma noiva Gentia - encontrou-a grávida. É exactamente a forma em que Cristo tem de encontrar 
para Si uma noiva agora. Ele encontrou este grupo assim chamado, grávido. Ele vai semear a Sua 
semente; alguém a vai receber, porque eles estão predestinados a ser uma igreja no final do caminho.
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Como Adão e Jeová, Ele encontrou-as grávidas com doutrinas de denominações feitas pelo homem. 
Como a verdade de Deus em Génesis 1, toda a semente produziu segundo a sua espécie. Assim quando 
o Espírito desceu sobre ela, o homem tinha estado ali no seu ventre e encheu-o com sementes 
denominacionais do seu próprio pensamento; assim foi por isso que ela ficou da forma que ficou, e Cristo 
não podia vir até ela. Hum, isso é duro, não é?
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Um dia, eu estava lá em Green's Mill, tinha estado a orar por alguns dias; foi há muitos anos atrás. 
Eu fui até aqui a Mishawaka. (Nunca disse isto na fita antes.) Eu fui até Mishawaka. Vocês lembram-se 
do rapaz de cor? Eu encontrei pessoas Pentecostais; nunca soube que existia tal coisa. Eu fui lá e 
encontrei-os e pensei que tinha um grupo de anjos. Eu vi-os falar em línguas e assim. Eu nunca ouvi isso 
antes, mas lá estavam eles, a correr para cima e para baixo no chão a falar em línguas. Eu pensei, “Bem, 
isso é maravilhoso!” A velha igreja Pentecostal Unida e a Assembleia Pentecostal do Mundo e todos 
esses tipos juntaram-se. Havia segregação entre os brancos e os de cor naquela altura; eles tinham de 
ter a sua convenção no norte. E foi em Mishawaka, Indiana.
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Bem! Eu tinha 1,75 dólares - o suficiente para voltar para casa. Eu gastei cinco cêntimos em donuts 
ou pães (com dois ou três dias já) fui lá e arranjei um jarro de água na boca-de-incêndio e fui para um 
campo de milho e tirei os meus bancos do meu velho Ford e deitei-me; pressionei as minhas calças para 
aquela noite (as calças de bombazine que eu tinha) e uma velha t-shirt. E na manhã seguinte eu voltei 
lá outra vez. Eu não queria comer com eles. Eu era bem-vindo, mas eu não queria comer com eles 
porque eu não tinha nada para colocar na oferta deles.
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E assim eu fui descobrir naquele dia que eles dançavam; e empinavam-se e cantavam no Espírito. E 
eu pensei, “Oh, bem, isso parece bom! Hum!” Um homem levantava-se e falava em línguas e este dava a 
interpretação. E, irmão, era assim. Eles chamavam as pessoas lá atrás na audiência. Eu pensava, “Oh, 
irmão, isso é maravilhoso.”

“Diga à Menina Jones ou Tal e tal, para vir agora mesmo; o Senhor está a chamá-la.” Aqui vinha ela. 
Está certo.
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Depois, este falava em línguas e o outro interpretava. Eu pensava, “Oh, bem! Bem! O milénio está 
prestes a começar. É isto.” E assim… “Se eu pudesse cumprimentar esses homens santos,” pensava eu. E 
eu fui a um deles quando eu estava a andar cá fora. Eles não me conheciam, eu era um apenas um 
homem ali. E assim eu continuei a andar pela igreja e passado um pouco quando eles tiveram um 
pequeno intervalo e eu me encontrei com um homem ali e eu… (um deles) e eu o cumprimentei, eu disse, 
“Como está, irmão?”

Agora, vocês sabem que Deus me deu um pequeno dom aqui para descobrir coisas quando Ele quer 
que eu saiba, vejam. Eu pensei, “Se eu conseguisse fazer com que ele falasse e o deixasse dizer alguma 
coisa, eu descobria se era verdadeiro ou não.” Assim eu vi que parecia ser o líder daquilo e eu 
cumprimentei-o. “Como está, irmão?” Disse, “Como está?” E eu falei com ele um pouco, ele era um 
verdadeiro Cristão; era, e eu pensei, “Glória a Deus!”
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Passado um pouco eu passei a esquina e cheguei a este outro homem, eu disse, “Como está, 
irmão?” e falei com ele. Se eu alguma vez falei com um hipócrita, ali estava um deles. Ele era um homem 
de cabelo preto e ele tinha um bebé de uma mulher loira… dois bebés de uma mulher loira. Eu vi na 
visão, mesmo perante mim.
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E eu pensei, “Agora, estou mesmo confuso. Agora, como é que esse mesmo Espírito pode - um está 
num homem, um homem santo, e o outro num demónio, hipócrita?” Eu pensei, “Deus, é melhor deixar 
isto, eu não sei.” Eu só tinha cerca de dezanove, vinte anos de idade e eu pensei, “É melhor deixar isto. 
Bem, não sei. Como é possível que isto seja assim? Não posso dizer nada sobre isto, não posso dizer 
nada contra isto, mas eu sei que aquele homem está errado.” E esse mesmo Espírito, eu observava-o, 
descia ali e tinha o mesmo efeito. Eu pensei, “Há alguma coisa de errado aqui algures. É só isso.”
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Eu disse a este homem… Ele disse, “Já recebeu o Espírito Santo?”301

Eu disse, “Eu não creio que tenho aquilo que vocês aqui têm.”

Disse, “Glória a Deus! Já alguma vez falou em línguas?”

Eu disse, “Não, senhor.”

Ele disse, “Você não tem.”

Eu disse, “Bem, acho que não tenho,” veja. Eu disse, “Isto é uma coisa nova. Nunca vi nem ouvi 
falar disto.”

Ele disse, “Bem, entre e receba. Claro, é para si.”

Eu disse, “Obrigado, senhor.” Eu pensei, “Irmão, eu não quero aquilo que tu tens!” Assim então eu 
olhei para aquilo por um pouco e continuei a andar mais um pouco e continuei a andar e fui para a 
floresta naquela noite e pensei, “Deus tem misericórdia, eu vou para casa.” E fui para casa. Não 
conseguia dizer nada a favor ou contra.

Uma vez, eu estava em Green's Mill (a minha caverna onde eu sempre vou que vocês conhecem). Eu 
tinha estado ali sobre outra coisa. Eu tinha estado ali três ou quatro dias em jejum e oração. Ficou com 
cheiro a mofo na caverna e eu saí uma tarde que estava bonita e o sol estava a brilhar… as folhas. 
Estava ali um velho tronco que caiu assim logo abaixo (em direcção ao riacho) e eu sentei-me ali a 
esfregar os meus olhos (tinha estado lá naquela caverna por algum tempo). Eu coloquei a minha Bíblia 
assim e pensei, “Bem, acho que vou ler alguma coisa da Bíblia.” E eu inclinei-me para trás contra este 
ramo aqui e descansei e encostei-me para trás; eu estava todo cheio de pó.
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E eu comecei a ler e quando eu peguei na Bíblia, foi em Hebreus capítulo 6, veja. “Porque é 
impossível que aqueles que já foram iluminados; e se fizeram participantes do Espírito Santo, vendo que 
se eles caíram, sejam renovados outra vez para o arrependimento. Vendo que a chuva cai sobre a terra 
para a preparar para o que… Mas os espinhos e abrolhos, que perto estão da rejeição, serão queimados.”
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Eu pensei, “Bem, o que é isso?” Parei e pensei, “O que foi isso? Oh,” disse eu, “acho que é apenas 
alguma coisa.” …afastei-me. Eu estava ali a orar por alguma coisa. E pousei a minha Bíblia novamente. 
Eu disse, “Bem, acho que vou abrir e ler alguma coisa,” assim, e o vento veio e soprou ali. Eu estava no 
Velho Testamento; soprou de volta a Hebreus capítulo 6. Eu olhei novamente e ali estava. Eu olhei; 
peguei nela, li novamente - a mesma coisa. “Bem, pensei eu, ”bem! Vais ficar supersticioso, Bill?“

Assim, eu pensei, “Bem, vou ler aqui,” e comecei a ler e não conseguia interessar-me em nada. Eu 
pensei, “Bem, acho que vou apenas levantar as minhas mãos e louvar o Senhor.” Eu pousei a Bíblia 
assim; levantei as minhas mãos para louvar o Senhor. Quando levantei as minhas mãos, o vento veio, 
“Uooch,” soprou novamente e quando fez isso, eu olhei ali para baixo: Hebreus 6. Voltei a ler. Eu pensei, 
“O que é que isto significa? Não consigo entender.” Já tinha esquecido a ideia Pentecostal. Então eu 
pensei, “O que é que isso significa?”
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E eu estava ali sentado e pensei, “Há aqui alguma coisa, Senhor?” Eu pensei, “Agora, eu creio na 
eleição. Sim. «Aqueles que uma vez foram iluminados; se fizeram participantes do Espírito Santo [veja], 
e provaram da Palavra de Deus…»” Eu disse, “Esse é aquele crente fronteiriço que vai chegar quase à 
coisa verdadeira e depois volta atrás; um pouco como aqueles nos tempos de Josué.” Josué e Calebe 
foram lá, mas estes permaneceram na fronteira, veja, provaram e viram as boas obras de Deus, depois 
recusaram.
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As pessoas sentam-se sempre na igreja, dizendo, “Eu creio nisso, Irmão Branham,” mas nunca fazem 
um movimento sequer em direcção a isso. Veja, é impossível para elas chegar a isso. Assim chegam a 
esse lugar e você prega para as mulheres com cabelo curto; no ano seguinte elas têm cabelo curto, na 
mesma. Prega para elas, elas fazem a mesma coisa, veja. Nunca vêem - crentes fronteiriços. Dizem, 
“Oh, sim, eu creio que é certo.”

Eu disse, “Claro que crê.” Mas isto… quando chegar a esse lugar. “Mas espinhos e abrolhos que perto 
estão da rejeição, cujo fim é serem queimados.” Eu pensei, “O que é que isso significa? Não entendo.”
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E eu fiquei ali sentado  um pouco  e  pensei,  “Deus,  se  isto  é  algo  que  Tu  queres  que  eu  saiba,  eu
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estou aqui em busca de uma visão Tua, Senhor, para saber o que fazer em relação a um ministério ali e 
eu quero que Tu me digas, Pai.” E eu olhei, do outro lado do buraco a subir (eu estava na direcção e 
acima de Charleston)… indo em direcção a New Market, nessa direcção, por cima da colina, e eu olhei e 
vi algo como um arco-íris sobre o vale. E por este arco-íris eu vi algo a girar e eu olhei e era o mundo. E 
aqui veio um homem vestido de branco.

Agora, muitos de vocês aqui são demasiados novos para saber isto. Lembram-se, quando nós 
costumávamos espalhar sementes com o nosso…? Colocávamos um saco grande do nosso lado e 
pegávamos à mão e lançávamos? Sr. Wood, você lembra-se disso - a lançar sementes assim. Pega nelas 
na sua mão e espalha-as assim. Deixa que o vento as sopre para a terra.

307

E eu vi um homem vestido de branco a passar assim, a semear sementes. E eu observei-o a passar 
pela curvatura da terra. E eu pensei, “Gostava de saber o que é que isso significa.” E depois, eu olhei; 
assim que ele se voltou, aqui vem um verdadeiro trapaceiro, a vir, a olhar assim. Ele tinha um saco cheio 
e ele estava a semear ervas daninhas, atrás dele. Ele passou pela terra; continuava a olhar, 
furtivamente, você sabe, lançando-as assim, e ele continuou à volta da terra.

Depois eu vi que elas cresciam e veio o trigo e vieram ervas daninhas, cactos, espinhos, abrolhos. E 
cresciam juntos. E veio uma grande seca e eu vi esse pequeno trigo a segurar a sua cabeça, e fazia, 
“Ah-ah ah-ah ah-ah ah-ah,” a morrer de sede. E vi o pequeno cardo com a sua cabeça inclinada a fazer 
“Ah-ah ah-ah,” a morrer de sede. E todos começaram a orar por água e de repente as chuvas vieram 
como resposta à oração. E as chuvas vieram sobre a terra e assim que a água chegou à terra, esse 
pequeno trigo saltou e disse, “Glória! Glória! Glória! Glória!” E o pequeno cardo saltou e gritou, “Glória! 
Glória! Glória! Glória!”
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Bem, pensei eu, “Agora, o que é isto?” E depois… “Bem, esse trigo estava a gritar, eu consigo ver 
isso; mas o que significa o cardo?” Então Ele disse, “Lê Hebreus 6.”

A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. É esse o problema; é por isso que nós não temos uma 
noiva pronta para Cristo agora. Nós semeamos a semente denominacional em vez da Palavra. O que é 
que isso fez? - trouxe mais alguns filhos denominacionais. Está certo. Mas ali no meio caiu algum trigo. 
Está certo.
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Mas veja, o mesmo Espírito que faz o crente real, verdadeiro, genuíno falar em línguas, o verdadeiro 
Espírito que faz do verdadeiro crente um Cristão (veja, porque está a irrigar uma palavra, uma semente), 
esse mesmo Espírito faz algo ser o substituto disso, como o híbrido de Eva. Faz o híbrido ficar contente, 
fá-lo gritar também, sente tanta alegria como os outros. Mas qual é a verdade disso? - a semente está 
errada para começar!

Assim todas as suas demonstrações carnais não significam nada! “Ainda que eu falasse a língua dos 
homens e dos anjos e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Ainda que eu movesse montanhas 
e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Ainda que eu desse todos os meus bens para alimentar 
os pobres e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Se eu falar em línguas como os homens e os 
anjos, torna-se como metal que soa e como o sino que tine.” Veja, nada. Ouçam, igreja: Pentecostal - 
nada! Porquê? É uma semente híbrida. Não pode vir à Palavra.
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Agora, aí tem. O corpo que dá à luz o corpo de Cristo novamente deve vir de um ventre virgem. A 
Palavra, certo! É por isso… Ouçam isto. Foi por isso que ela produziu “mais um milhão em 1944.” (Esse foi 
um slogan Baptista.) Foi por isso que as denominações Pentecostais não puderam dar à luz 
espiritualmente para gerar as manifestações e Cristo, porque foi apenas uma chuva da sementeira e 
gerou uma igreja denominacional e ela está consolidada com os grandes evangélicos e ela vai no 
caminho de Corá. Ela vai com as denominações, é por isso.

311

Agora, vamos voltar ao Velho Testamento para alguns tipos e depois eu vou começar aqui dentro de 
alguns minutos numa coisa e vou deixar-vos ir embora. Vamos voltar ao Velho Testamento para alguns 
tipos para provar estas coisas. Agora, eu levei várias horas aqui, demorei-me nisto. Agora, nós vamos 
mudar de tema, mudar o programa. Agora, primeiro, eu tenho uma coisa, quando chegar… eu tenho 
algumas páginas aqui e depois tenho de… Oh, bem! Bem! Bem! Claro que isso não! Eu tenho de me 
apressar rapidamente, depois vou ler, veja. Vou ler o mais rápido possível, porque eu sei que só temos 
um tempo muito curto agora, veja. Agora, estão cansados? Não! Bem, então sou eu. Vamos, está tudo 
bem.

312

Agora, é por isso que nós temos tudo aquilo que temos. Agora todas estas coisas que eu disse, se 
elas não se articulam com a Bíblia ou não se encaixam com a Palavra de Deus - estão erradas. Estão 
erradas. E toda esta imagem… Agora, vou ter de me apressar nalgumas coisas disto (não vou explicar, 
mas vou apressar-me para que possamos chegar a isso; eu prometo, o mais rápido possível).

313

Eu tenho um lugar aqui onde eu entrei tanto no Espírito. Eu tenho a igreja para o mostrar e provar
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na Palavra aqui exactamente o que aconteceu entretanto. E depois quando o fiz, eu pensei, “Senhor, eu 
tenho as pessoas aqui de pé agora - vou tê-las de pé ali; o que lhes posso dizer? Eu não posso predizer 
o futuro. Eu não lhes posso dizer o que fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixá-las encurraladas.” 
E eu levantei a minha mão, eu disse, “Deus, penso que estou a fazer isto pela Tua vontade. Eu nunca fiz 
isto, nunca fiz isto antes.” Porque a semente ainda não tinha sido semeada. Eu disse, “Agora eu tenho… 
eu creio que é altura de o dizer; mas agora, o que é que vou dizer agora?”

E tão claro como vocês ouvem a minha voz, algo disse, “Pega na tua caneta.” Eu vou ler-vos num 
minuto. E quando eu acabei, ali estava, a resposta. Eu nem sabia o que estava a escrever, eu apenas 
comecei a escrever. E quando acabei, eu pousei a caneta; olhei, pensei, “Deus tenha misericórdia, aí 
está, aí mesmo. É disso que eu estou à procura.” Agora, houve algumas coisas que eu tive de saltar. 
Vamos chegar a elas daqui pouco, se o Senhor permitir.

314

Todo o Velho Testamento foi tipos que apontaram para Cristo e para a Sua igreja. Crê que Adão e 
Eva apontaram para Cristo e para a Sua igreja? Crê que Jeová e a Sua esposa apontaram para Cristo e 
para a Sua igreja? Bem, se são tipos e este é o anti-tipo, tem de ser como o tipo, porque o tipo é tirado 
do… o anti-tipo é tirado do tipo. Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus. Crê nisso? A verdadeira 
Palavra. A noiva é o corpo.

315

Querem algumas Escrituras sobre isto, para que possam vê-los? (Eu ia ler as Escrituras, mas não 
vou.) I Pedro 2:1-6; Efésios 5:22; (veja), I Pedro 2:1-6; Efésios 5:23. Leiam esse capítulo, os dois aí, 
vejam.

O Velho Testamento: Cristo, olhe aqui. Vamos só tomar este como exemplo. (Talvez se a minha 
esposa não me tirasse o meu dólar. Aqui está. Pagou por umas sanduíches há pouco. Desculpem, 
amigos, não devia ter dito isso, mas… eu tenho uma boa esposa.) Agora, na parte de trás deste dólar… 
(Se não fosse por ela, eu não teria o dólar, acho eu; a misericórdia de Deus a dar-nos isso e ela a 
ajudar-me.) Agora, na parte de trás disto, veja aqui, se esse é o nosso dinheiro, o selo Americano no 
lado esquerdo do dólar devia ser o grande selo deste país. Está certo? Bem, por que é que a pirâmide é 
chamada o grande selo? Até o nosso dinheiro tem de testificar disso. Sim, sempre que você envia um 
postal ou correio você tem de testar… testifica: o ano do nosso Senhor, mil novecentos e sessenta e 
dois. Tudo testifica de Cristo, veja.
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Já reparou que o grande selo é a pirâmide? Alguém sabe que a pirâmide nunca teve a pedra de topo 
colocada? Quantos sabem isso? Claro. Eu já estive no Egipto, no Cairo, por ali. Nunca teve a pedra de 
topo. Porquê? - foi rejeitada, a pedra de esquina. Essa foi a pedra de esquina que segurou este edifício 
- é uma pedra angular. Quantos sabem o que é uma pedra angular? Quando o arco é construído, então a 
pedra angular segura tudo. A pedra de esquina é o que sustem o edifício, está certo? E a pedra de 
esquina na pirâmide era a pedra de topo… era a pedra angular que sustinha o resto disso. Agora, esta 
pedra angular foi rejeitada.
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Já reparou, ali, está acima, acima da pirâmide. Agora, o que é que isso representou quando Enoque 
a construiu?

Aqui está o que aconteceu: é como a igreja do evangelho no futuro. Veja, agora lá na parte mais 
larga da pirâmide, representa os primeiros dias da reforma. Só por se chamar Cristão, negar a igreja 
Católica, significava que você seria morto por isso. Depois veio… eles pregaram a justificação pela fé.

318

Depois veio… Agora veja os três de volta novamente. Depois veio John Wesley, a pregar 
santificação. A igreja tornou-se ainda mais a minoria. Veja, veio nesta direcção.

E depois dos dias de John Wesley da santificação, veio a igreja Pentecostal e Deus tirou um 
remanescente daí; cada um aceitando a Palavra, veja. Agora, quando chegou aos Pentecostais, ficou 
muito mais apertado porque foi a restauração dos dons. Levando até cima… O que é isto? Aqui em baixo 
é muito diferente de como se parece no topo. Aqui é muito mais parecido com o topo. Aqui em cima é 
um pouco mais parecido, mas isso tem de encaixar completamente com o resto. Tem de ser afiado. 
Nessa pirâmide, você pode pegar numa lâmina de barbear e não consegue passá-la entre aquelas rochas 
onde estava a argamassa; foi encaixado bem junto. Eles disseram que o templo de Salomão também era 
assim, veja.
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Deus está a tirar o eleito daquela igreja Pentecostal (aquela híbrida), a tirar e a terminar a Palavra. 
E tem de ser tão próximo até que a própria Palavra se vai misturar com esta Palavra. Aí vem a pedra de 
topo, a clamar, “Graça, graça, graça sublime.” - a pedra de topo. Aqui está você assim, veja, aí. Veja, 
como é muito mais largo aqui em baixo? E fica cada vez mais apertado, mais apertado, mais apertado (o 
ministério), passado um pouco aqui vem… Aqui está Lutero: justificação, justificado. Aqui vem Wesley: o 
grupo santificado. Aqui veio o Pentecostal: a restauração dos dons.

320

Agora,  Deus  está  a  pegar  dali,  afiando  um  grupo  para  fazer  um  ministério  exactamente  como  a
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Palavra ali, porque tem de se encaixar com a Palavra. Aí está a noiva; vai arrebatá-la.

Agora, Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Crê nisso? Agora, eu não posso 
explicar tudo isto; eu vou só passar por isto, rapidamente agora; falar no ponto principal para que não 
fiquem aqui muito tempo. Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Está certo? Todos 
crêem nisso? É por isso que… O que é que Ele era? - A Palavra de Deus, que destrói as obras do híbrido, 
do diabo. Está certo? Ele foi feito para isso; Ele nasceu para ser isso, para destruir as obras do diabo.

321

Agora, o Seu corpo deve fazer o mesmo porque o corpo é… a cabeça e o corpo estão juntos. Está 
certo? Se Cristo é a cabeça… era a Palavra, o Seu corpo tem de ser a mesma coisa que a Sua cabeça 
era. Está certo? Uma igreja da Palavra, nascida da Palavra. Nascida virgem da Palavra, não 
denominacional agora. Nascida virgem da Palavra.

A forma como o corpo opera é pela cabeça. Está certo? O meu corpo não se pode mover até que a 
minha cabeça diga para se mover. Bem, e se a minha cabeça é carne e o meu corpo é cimento? - não se 
pode mover. A cabeça pode dizer, “Move-te, move-te, move-te, move-te, move-te,” mas não há nada 
para onde enviar uma mensagem. Está certo? Bem, se a minha cabeça é Cristo e o meu corpo é uma 
denominação, como é que isso vai funcionar? Como é que a pureza e uma prostituta vão operar juntas?

322

Eu gosto muito disso, irmãos; digo-vos. Gostava de pregar sobre alguma coisa disso por um pouco. 
A forma como o corpo opera é pela cabeça e a cabeça é a Palavra. Está certo? A cabeça é a Palavra.

Compare com a igreja moderna, agora. Por que é que não temos milagres lá? Por que é que não 
temos a Palavra lá? Não pode receber a Palavra; a denominação impede. Claro.
323

Digamos, aqui vem um bom homem santo de Deus, a pregar a Palavra de Deus da forma mais directa 
da Bíblia possível. A denominação: “Hum, não, não! Não, senhor! Tirem-no daqui!” Vê? O corpo não se 
consegue mexer; a gemer… tem de ser.

Agora, o corpo cumpre as obras, cumpre as obras e faz as obras que a cabeça ordena para fazer. 
Diga-me onde é que Ele disse “Organizem”! Diga-me onde é que a cabeça diz, “Está bem para uma 
mulher cortar o seu cabelo”! Menciona? - não está lá. Diga-me onde é que a cabeça disse, “Estas obras 
eu faço, mas vós não as fareis!” Diga-me isso! Mas a cabeça disse isto (se quiser apontar a escritura, 
vou dar-lhe: João 14:12), “As obras que eu faço, vós as fareis também.” Esse é o Seu corpo, veja.

324

Vê agora, por que é que eu tenho sido tão zeloso com o tipo de semente que eu tenho plantado 
para o corpo? A chuva vai cair em breve; eu estou a falar da verdadeira chuva. E tem de ter semente 
onde cair. Eu espero viver para ver isso. Entende agora? Será a Palavra viva como foi no princípio - a 
Palavra falada de Deus, tem o Seu poder; porque está Nele no Seu próprio corpo, operando à Sua 
própria maneira. Veja as promessas que Deus deu a este corpo.

Agora, estamos a chegar a alguma coisa. Estamos a chegar ao Monte Sião, agora. Vamos olhar para 
o que Ele disse a este corpo - eu estou a falar do que nasceu virgem. Agora vemos as imitações disso. 
Vemos todos os dias. Mas vamos chegar ao verdadeiro corpo, veja o que Ele disse sobre isto. Vamos ver. 
Muito bem, aqui está o que Ele prometeu.

325

Crê que João 3:16 está certo? Eu tenho de ler isto. É só isso. Muito bem. Você… todos os que 
crêem em João 3:16: “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigénito,” e assim por 
diante, digam, “Amém.” Eu desafio-vos a crer no resto disso! Eu estou a falar do corpo, agora.

Vamos ver João 20 para começar. Muito bem, veja João capítulo 20 e vamos ver. João capítulo 20 e 
vamos começar no, oh, eu diria por volta do versículo 19. S. João 20, (creio que é o que eu tenho 
marcado aqui), e começando com o versículo 19. Agora, ouça com atenção.

326

Eu desafio-vos a crer nisso! Oh, eu sinto-me bem. Oh, se eu pudesse apenas… eu gostava de poder 
ver o Espírito Santo a juntar-se aqui, assim; a dizer, “Agora, sou eu.” Ouça:

…a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, 
com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: 
Paz seja convosco.

E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. 
 De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o 

Senhor.

[E quando os Seus discípulos… 
vamos ver… o Seu lado e quando…]

Disse-lhes pois Jesus… Paz seja convosco; assim como o Pai me 
enviou,  também eu vos envio a vós. 

 [Oh, estão preparados?] 
[Ele é a Palavra, a semente, a Palavra-semente] [Crê 

nisso? Não pare; há mais.]

E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
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Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados: e àqueles a quem os 
retiverdes, lhes são retidos:

É verdade? A quem é que Ele disse isso? - à semente, à Palavra. Porquê? - eles só podem nascer 
pela Palavra. É por essa razão. Crê nisso? Vamos ler Mateus 16 agora, só um minuto. Mateus 16:19. 
Vamos ler isto só um minuto. Muito bem:

327

E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos 
céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.

Eu desafio-o a crer. Se essa não é a Palavra, João 3:16 não é a Palavra. Por que é que tomam uma 
coisa e não tomam a outra? Toda a Palavra de Deus está certa, mas tem de vir a um ventre virgem onde 
nada a não ser a semente está lá. Crê nisso? Muito bem. Agora, veja isto com muita atenção.

Eu sei que a prostituta afirma isso e eles perdoam pecados pelo seu poder denominacional. Mas olhe 
para as filhas dela: tudo salões de dança, cortam o cabelo, pintam-se como palhaços, os homens a 
viver com as esposas de outros homens, a namoriscar pela rua, banhos mistos; tudo o resto. Claro, eles 
perdoam; eles perdoam pecados à própria maneira deles, mas os frutos mostram o que aquilo é. Não 
está certo para eles, não, senhor. O que é que eles fazem? - vestem calções, cortam o cabelo, usam 
maquilhagem. Jesus disse, “Pelos seus frutos são conhecidos,” o tipo de semente que eles são. Aí está o 
que aquilo é.

328

A semente denominacional dá perdão denominacional. Exactamente. Deus disse, “Que a Palavra seja 
segundo a sua espécie,” e assim é. Está certo. Oh, irmão, as Escrituras são a verdade. Crê nisso?

E o Espírito Santo dá testemunho do dom predestinado que a igreja afirma que tem? O quê? Ao regar 
a Palavra, ao pontuar a Palavra com um amém.
329

Quando dizia, “Arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo”… “Amém!” Quando diz 
estas outras coisas… “Amém!” É isso: “Amém” a tudo, veja. Pontua a Palavra. E Deus predestinou que o 
dom viesse, para perdoar pecados. Mas foi dado ao corpo Palavra cheio do Espírito, porque só a Palavra 
pode perdoar pecados, porque a Palavra é Deus.

Como os Fariseus estavam certos. Eu disse esta manhã que íamos chegar a isto, agora eu levei o 
meu tempo. Mas os Fariseus disseram, “Este homem perdoa pecados. Nós sabemos que ele blasfema. Só 
Deus pode perdoar pecados e este homem está a perdoar pecados” - não sabendo que aquela era a 
Palavra. A Palavra perdoa pecados porque é Deus. E quando você deixa de ser você mesmo - Deus 
sabe… sabia e previu pela presciência quem iria tomar este dom e quem o iria usar da forma correcta. 
Aqueles que o têm estão vindicados pela Palavra de Deus com o resto da Palavra e do Espírito. Está 
claro? Alguns iriam levá-lo a crer que vem pela instrução, pela escolaridade, pelos diplomas; se for à 
escola por tanto tempo; se se tornar um bispo, se estudar para ser um papa, ou se se tornar um cardeal 
ou algo assim (que alguns iriam levar-nos a crer que é daí que vem) quando os homens, ao impor as 
mãos, fazem alguma coisa fazer isso. Mas eles estão fora da Palavra!

330

Romanos 11:29 disse, “Dons e vocações são sem arrependimento.” Deus dá. E também João 15:16, 
se quiser apontar. Ouça, com atenção agora. Como Jesus era diferente nos Seus dias das denominações 
do Seu dia! Eles apontavam para Ele - eu gostava de ficar nisto por algum tempo. Uff! Eles apontavam 
por cima do ombro, para trás no tempo e diziam, “Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que 
Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, nós sabemos.” Eles conheciam a história de Moisés, mas eles 
não conheciam o Deus de Moisés, porque Ele esteve perante eles em João 6 e disse, “Antes que Moisés 
existisse… antes que Abraão existisse, Eu Sou.” - a sarça ardente. Eles conheciam a história de Moisés.
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Hoje também é assim. Eles conhecem o Deus… eles afirmam que conhecem a Palavra de Cristo, mas 
não conhecem o Deus que estava em Cristo. Fogo pintado. Quem se consegue aquecer com um fogo 
pintado - uma experiência do seminário? Eles conheciam Moisés, mas não o Deus dele.

Jesus podia dizer e disse mesmo amém! Ouça isto, irmão. Uau! Agora, eu sinto-me como David, a 
girar essa funda agora. Espero que não soe sacrílego para vocês, amigos. Eu estou bem, mas sinto-me 
bem. Eu estou a sentir-me bem agora.

332

Jesus podia dizer e disse mesmo, “O Pai que Me enviou está em Mim e como Ele Me enviou, eu vos 
envio a vós” - aos Seus discípulos. “O Pai que Me enviou está comigo. Se eu não faço as obras da 
Palavra prometida do Meu Pai, então não Me creiais, porque são elas que de Mim testificam.” Aleluia! Oh, 
igreja, onde é que vocês estão? Jesus disse… Eles dizem, “Oh, nós sabemos que Deus fez isto, mas hoje 
não.” Jesus disse o mesmo… “Nós sabemos que Deus estava com Moisés.”

“Mas o Deus que estava comigo está em Mim, porque se não crerdes, vejam o que de Mim está 
escrito. Vejam o que a Escritura disse que eu faria e se eu não encaixo nas Escrituras, então não Me 
creiais.”
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Deixe-me dizer isto não para ser sacrílego, mas deixe-me dizer isso acerca da mensagem que eu 
estou a pregar: se Deus não vindicar que isto é a verdade, então não é; mas se a Palavra vindica que 
eu estou a dizer a verdade, então creia na Palavra! São elas que testificam se eu estou a dizer a 
verdade ou não. Elas são o testemunho; eles testificam do meu… do ministério que Ele me deu. Ele 
prometeu isto nos últimos dias. Aqui está! Ele disse o que Ele ia fazer. Aqui está; nós vamos entrar nisso 
agora! Veja se é verdade ou não.

333

Deixe que Deus testifique. Se as obras, as coisas que eu estou a pregar não testificarem que é 
verdade, então não é a verdade; mas, se a Palavra fala disto, e aqui está, então o que é que vocês vão 
fazer com isso?

Jesus disse, “Eu conheço-vos; vós pensais que conheceis Moisés. Vós podeis conhecer a história de 
Moisés, mas não conheceis o Deus dele; porque antes que Moisés existisse eu já existia. Fui eu que falei 
com Moisés. Eu sou O Que Sou; Eu sou a Palavra.” Eles não conseguiam ver isso porque eles eram do pai 
deles, o diabo. As denominações deles não lhes permitiam ver isso. Isso não impediu que a Palavra 
continuasse da mesma forma. Desceu sobre uns e daí veio uma noiva nessa geração.

334

Muito bem, como é diferente… fogo pintado. Jesus podia dizer, “O Pai que Me enviou está comigo, e 
as obras que eu faço testificam porque eu vou fazer as mesmas coisas que as Escrituras disseram que 
eu ia fazer.” Os Judeus conheciam o Deus histórico deles. Agora é a mesma coisa, sim. A razão por que 
eles conheciam o Deus histórico é porque eles tinham a semente histórica! Por que é que eles não O 
receberam? - porque era híbrido com a denominação. Jesus sabia quem O enviara, porque Aquele que O 
enviara estava Nele e não havia nenhuma denominação ligada a Ele. Amém! “Diga-me qual…? De que 
escola é que Ele veio?” diziam eles. “Onde é que Ele recebeu esta sabedoria? De onde veio este 
ensinamento?” Eles não conseguiam encontrar uma escola onde Ele tivesse ido e no entanto aos doze 
anos de idade Ele confundiu os escribas e os Fariseus. Oh, bem! Isso falou disto.

335

Por que é que eles não disseram alguma coisa a Ele quando era criança? Era a Palavra de Deus. Eles 
não conseguiam resistir a isso. Não admira que as pessoas ficassem admiradas com a Sua doutrina. Já 
leu isso? Marcos 1:22, se quiser apontar. As pessoas estavam admiradas da Sua doutrina porque Ele 
ensina como alguém que tinha autoridade. Ele sabia aquilo de que Ele estava a falar, veja. A igreja agora 
devia ter uma porção dobrada do Espírito. Porque é verdade, como o manto de Elias que caiu sobre 
Eliseu (uma porção dobrada), a mesma coisa veio de Jesus Cristo.

336

Agora você diz, “Oh, Irmão Branham, você está a falar da igreja Dele.” Está certo. Esse é o corpo 
Dele. A minha esposa não faz parte do meu corpo? A sua esposa não faz parte do seu corpo? Carne da 
sua carne e osso do seu osso; uma santa união, está certo? É por essa razão que um Cristão não se 
devia casar com uma prostituta, veja. Isso não está certo. Não, senhor, porque quebra todas as coisas 
de Deus.

Você diz, “Oh, agora, Irmão Branham, espere um minuto; você fala do Espírito de Cristo sobre…” A 
Bíblia disse que estaria. Está certo? Isaías 9:6, dizia, “Um filho nos nasceu, um filho se nos deu; o Seu 
nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, e o Seu reino não terá 
fim e a potestade estará sobre os Seus…” O quê? [A congregação responde: “Ombros.”] Isso faz parte 
do Seu corpo. Esse é o Seu corpo, não é? Os Seus ombros são o Seu corpo. Onde está o governo na 
terra? - no Seu corpo. Os santos julgarão a terra. Está certo?

337

Paulo disse, “Ousa algum de vós ir a juízo contra o outro; e não o levar perante a igreja.” Está 
certo. Os santos julgarão a terra. Onde é que vai estar o governo? - sobre os ombros, sobre o Seu 
corpo. O governo sobre os Seus ombros. Isso faz parte do corpo.

O que é isto? - a Sua força terrena. A força terrena de Deus é a Sua Palavra feita carne no Seu 
corpo aqui na terra, fazendo com que isso aconteça. Moisés…

Ouça, vamos passar por cima de algumas coisas. Os mensageiros de Deus sempre foram rejeitados. 
Crê nisso? Moisés foi rejeitado. Está certo? Jesus foi rejeitado. E Lucas disse, em 10:16 (se quiser 
apontar, muito bem)… rejeitado; I Samuel 8:7, a mensagem de Deus foi rejeitada. Deus tinha um 
mensageiro, um profeta chamado Samuel. Crê nisso? Rejeitaram-no a ele e à sua mensagem. Tomaram o 
mundo. Esta é a lei de Deus. Isto vai… eu não sei se devo dizer isto ou não. Esta é a lei de Deus. A lei 
de Deus tem de receber um servo vindicado. Vamos provar isso num minuto. Eu quero tomar uma das 
Escrituras aqui: João 13:20. Vamos ver; eu tenho uma coisa aqui escrita. É como que… eu tenho na 
minha mente então… Oh, sim, aqui estamos.
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Na verdade, na verdade vos digo: se alguém receber aquele a quem eu enviar, me 
recebe a mim, e quem me receber a mim recebe aquele que me enviou.

Um servo vindicado. Oh, irmão, há mil sermões aí colocados agora mesmo, veja. Está certo. Oh, 
bem, é uma lei de Deus; receba!
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Samuel veio e disse, “Quero perguntar-vos uma coisa. Já alguma vez vos disse alguma coisa no 
nome do Senhor que não acontecesse?”
339

Eles disseram, “Não.”

“Já alguma vez tirei ofertas para construir grandes edifícios e fazer muitas coisas, e para me 
glorificar?”

“Não!”

“Deus já provou que responde à Palavra que eu tenho falado?”

“Sim!”

“Bem, por que é que vocês não me ouvem?”

Jesus disse aos Fariseus… “Nós sabemos que nasceste em fornicação.” Ele disse, “Qual de vós Me 
pode condenar de pecado? Deixem-Me mostrar-vos a Palavra de Deus e ver se vós credes nela. Ver se 
Deus a vindica em vós. E deixem-Me falar de Mim mesmo. Se eu falo de Mim mesmo, sou um mentiroso; 
mas se eu falo de Deus e Deus fala por Mim pela Sua Palavra, então é a verdade. Então quem crê na 
Palavra de Deus: Eu ou vós?” Ah-ah! Aí, tiveram!
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Jesus disse, “Aquele que recebe aqueles que eu enviei, a Mim Me recebe.” E agora - aqueles que Ele 
envia. “E aqueles que Me recebem, recebem Aquele que Me enviou.” Gostava que tivéssemos tempo 
para permanecer nisso.

Você só pode servir a Deus como o está a fazer e ao crer nos servos que Deus envia. Você só pode 
servir a Deus na terra (veja) como servos de Deus que são enviados à terra que pela inspiração divina 
interpretam a Palavra para si.
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Crê nisso? Quer anotar algumas Escrituras para isso? I Coríntios 14:16. Paulo disse, “Sede meus 
imitadores como eu de Cristo.” Também, 11:1; Lucas 10:16. Veja o que Ele disse; o que Jesus disse ali. 
Lucas 10:16. Creia que estamos muito perto disso aqui. Vamos ver o que diz uma vez aqui. Lucas 10:16, 
enquanto eles estão a escrever as outras. Agora, isso é em I Coríntios 14:16, também, 11:1 e Lucas 
10:16. Agora, vamos ler. Estou a chegar a Lucas 10:16 aqui só para ler, enquanto vocês todos estão a 
ver a outra agora, só por um momento. Muito bem, aqui estamos.

Quem vos ouve a vós, a mim me ouve; …quem vos despreza a vós, a mim me 
despreza; …quem a mim me despreza, despreza aquele que me enviou.

Isso prova que Deus fala a Sua mensagem através dos Seus servos. Sempre foi; está certo.

Agora, o poder da igreja crente: Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Crê nisso? Então e se 
Ele estiver em si? Cristo tem todo o poder? Mateus 28:18. Muito bem.
342

Ele é a semente-Palavra no Seu corpo e Ele em nós torna-se a semente-Palavra em nós. O que…? 
“Tudo o que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo o que Cristo era, foi derramado na igreja.” Esse é 
o poder.

Agora veja! Lembre-se da lei de Deus da reprodução. Agora lembre-se, segundo a sua espécie. Está 
certo? A semente de Cristo, a Palavra, deve vir pelo Seu corpo. (Estão a ficar cansados? Muito bem, só 
um minuto, agora. Vamos ficar quietos e orar.) Eu quero ver isto bem. Eu quero que isto seja bem 
digerido. A semente de Cristo deve, d-e-v-e, deve vir através do Seu corpo - não através de uma 
denominação, mas através de uma semente nascida de novo da Palavra - deve vir por isso.
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Agora lembre-se, o que é isto? A semente de Cristo - Como é que a minha semente vem? - pelo 
corpo. Como é que a semente da macieira vem? - pelo corpo. A semente é pelo corpo e a igreja é o 
corpo de Cristo. Está certo? A igreja da Bíblia. Este nascimento produz (esse é o novo nascimento) a Ele 
no corpo. A Sua igreja é a Sua Palavra, para que as pessoas possam ver a confirmação de Hebreus 
13:8: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” Crê nisso? Estes não são híbridos 
denominacionais, agora. São aqueles que estão em órbita à espera da contagem decrescente (você 
sabe o que eu quero dizer), prestes a levar um foguete. Glória! Estes não são híbridos denominacionais, 
não estão aqui, não estão. Não, senhor. É a semente.

Paulo tinha receio que as pessoas vissem algumas palavras belas que ele pudesse dizer (alguma da 
sua instrução). I Coríntios 2:1-8, se quiser apontar. I Coríntios 2:1-8, Paulo disse, “Nunca vim a vós 
falando palavras (intelectuais, você sabe) para que a vossa fé estivesse nalguma coisa do seminário, 
mas vim a vós com a simplicidade, no poder e demonstração do Espírito Santo para que a vossa 
palavra… para que a vossa fé estivesse na Palavra de Deus.” Sim, senhor.

344

Apesar de as igrejas denominacionais terem um maior número que a noiva na razão de mil para um…345
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Crê nisso? Crê que a Bíblia ensina isso? Isaías 54:1. Ele prometeu. Porque o… Quer que eu leia? Muito 
bem, vamos ver isso. Se quiser ver onde está o que Ele prometeu, eles seriam em maior número, vamos 
até Isaías 54, 53, 54:1.

Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em cântico, e exclama com 
alegria, tu que não tiveste dores de parto; porque mais são os filhos da mulher solitária, do 
que os filhos da casada, diz o SENHOR.

Está certo? Mais são os filhos da prostituta do que os da esposa casada. Claro, são em muito maior 
número. Ainda que sejam em muito maior número eles não têm um verdadeiro pai!

Agora, os tipos denominacionais estão representados em Judas 8-13. Essa é a igreja profana. 
“Nuvens sem água, espumando a sua própria vergonha.” A igreja Pentecostal está representada nesse 
grupo denominacional em II Timóteo 3:1-8. “Tendo aparência de piedade” - a semente deles produziu 
segundo a espécie.

Repare, o eunuco… Oh, aqui, vamos entrar em algo profundo agora. Agora veja, esta igreja-
semente, esta verdadeira igreja com o verdadeiro esperma. Repare, o eunuco tinha estado com todos os 
doutorados. Agora lembre-se, Deus nunca entregou a Sua pregação e o Seu evangelho a um anjo. 
Quantos sabem isso? Quantos sabem que Gálatas 1:8 disse, “Se um anjo vier do céu e pregar alguma 
coisa diferente daquilo que eles tinham pregado, seja anátema”? Assim o anjo está errado, se ele for 
diferente da Palavra. Deus desceu abaixo dos anjos e entregou isso aos homens, que eram filhos. Crê 
nisso? Agora veja! Agora, Ele nunca entregou isso aos anjos. Repare, Ele não fez isso.
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Agora, Filipe tinha estado no Pentecostes, em Jerusalém, para adorar. Quando dizem “Amém” a isso? 
O eunuco, ele tinha estado com todos os doutorados e doutorados em leis e tudo o resto. Mas por que 
é que ele não recebeu nada? Ele voltou a estudar a profecia de Isaías.
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Ainda que um anjo tenha dirigido Filipe até ele, no entanto o embrião da vida tinha de vir pelo corpo 
- Filipe. Oh, irmão, agora estamos em linha! De onde é que veio o embrião? Através do anjo? O anjo 
mostrou-lhe onde ir. Um anjo é um mensageiro; aqui está um filho. Filipe tinha o embrião, a mensagem, a 
Palavra. É assim que um filho pode nascer. Filipe impôs as mãos sobre ele. Filipe baptizou-o no nome de 
Jesus Cristo. Ali surgiu o Espírito de Deus. Claro.

Agora, o embrião tinha de vir do corpo. Qual corpo? - o corpo de Cristo. Correcto. E Filipe era um 
membro do corpo.

Agora ouça, aconteceu a mesma coisa em Actos 10:48. Pedro estava no piso superior da casa. Um 
anjo dirigiu-o para a casa de Cornélio, mas de onde veio a Palavra? - do corpo. Oh! Sinto-me muito bem; 
sinto que vou viajar. Um anjo veio e disse, “Não te preocupes; não chames imundo a nada, continua; 
não penses em nada.” E enquanto Pedro falava estas palavras (não o anjo, não o cardeal), enquanto 
Pedro falava estas palavras. O quê? Ele era o corpo. Ele tinha a Palavra. A Palavra assumiu o controlo. 
Oh, irmão! Uff! Hum! Oh, bem! O anjo dirigiu-o, mas a vida veio pelo corpo de Cristo.

348

Paulo, no seu caminho para Damasco, uma visão dirigiu-o; mas Ananias (aí está o embrião) tinha a 
Palavra. Amém! Esse profeta, Ananias, teve uma visão e disse, “Vai lá e impõe as tuas mãos sobre ele.”
349

Disse, “Irmão Saulo, o Senhor apareceu-te no caminho até aqui.” Como é que ele sabia? Ele tinha a 
Palavra. A Palavra do Senhor veio ao profeta. Profetizou, foi lá e disse, “Ele enviou-me aqui para que eu 
pudesse impor as minhas mãos sobre ti e fosses curado e recebesses o Espírito Santo - recebe a tua 
vista!” E as escamas caíram dos seus olhos e ele levantou-se e foi baptizado no nome de Jesus e 
continuou a estudar. O anjo dirigiu-o. Está certo. Mas, Paulo tinha a semente-embrião.

É necessário o Espírito de Deus, a semente para dar a vida eterna. Uff! Bem!

Ainda são duas horas? Eu sei. Vou ler algumas então. Deixe-me ler cerca de dez minutos, pode ser? 
Eu tenho uma boa noção… eu podia ficar aqui, mas é melhor continuar mais um pouco aqui e temos o 
nosso tempo. Faltam vinte e cinco minutos para as cinco. Eu não sei a que horas vamos chegar a 
Geórgia! Gostava de poder parar e fazer alguns comentários sobre isto um pouco, mas eu vou ler, 
devagar.
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Agora ouça com atenção. Aqui está a razão porque peguei na caneta, parte disso. Vejam, amigos, o 
que eu tenho… a forma por que eu tenho permanecido da forma que tenho permanecido? Vêem por que 
é que eu estou a contender - a afastar-me dessas denominações e ter uma verdadeira igreja de Deus? 
Vêem por que é que tem de surgir da Palavra? Não pode vir da sabedoria do homem; tem de vir pela 
Palavra de Deus. É por essa razão que eu creio na Palavra da forma que está escrita. Eu não vou 
acrescentar nada nem retirar nada; vou pregar dessa forma; vou continuar.

351

Agora, irmãos (todos vocês na fita), se discordarem de mim, eu vou orar  por  vocês;  se  eu  estiver
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errado, orem por mim. Eu vou ler uma coisa agora só… quero que ouçam isto com muita atenção. Aqui 
está onde o Espírito disse, “Pega na caneta.” Eu tenho de deixar de lado uma parte disso, mas tenho de 
trazer uma parte para vocês.

Muito bem. Agora, aqui está o que eu estou a tentar dizer-vos: a lei da reprodução gera segundo a 
sua espécie (Génesis 1:11). Estes últimos dias, a verdadeira igreja-noiva chega à pedra de topo. Será 
uma super igreja; uma super raça enquanto se aproximam da grande pedra de topo. Serão tão parecidos 
com Ele, que estarão à Sua própria imagem, para se unirem com Ele. Serão um. Eles serão a própria 
manifestação da Palavra do Deus vivo. As denominações nunca podem produzir isto. Isto vai ser… elas 
vão produzir os seus credos e dogmas misturados com a Palavra e vão produzir um produto híbrido.

352

O primeiro filho, foi a palavra-semente falada de Deus. Foi-lhe dada uma noiva. (Eu estou apenas a 
rever o Espírito e eu estava a pegar no que eu disse, veja.) Uma noiva para se produzir a ele mesmo. Ela 
caiu… (Veja, foi por isso que a noiva foi dada, para ele se produzir noutro filho de Deus, mas ela caiu 
pela hibridação, veja.) Produziu-se a ele mesmo - mas ela caiu; fez com que ele morresse.

353

O segundo filho, uma palavra-semente falada de Deus, foi-lhe dada uma noiva como a Adão, mas 
antes de Ele se poder casar com ela, ela já tinha caído, também; porque ela foi colocada em livre 
arbítrio como a esposa de Adão, para crer na Palavra de Deus e viver, ou duvidar e morrer - e ela fez 
isso.

Depois a partir de um pequeno grupo da verdadeira semente da Palavra, Deus vai apresentar a 
Cristo uma amada noiva, uma virgem - uma virgem da Sua Palavra - e através deles e por eles serão 
cumpridos todos os que foram prometidos para a Sua Palavra na virgem, que não conhece credos feitos 
pelo homem nem dogmas. A palavra da promessa Nele como estava em Maria - Deus manifestado. Ele 
vai agir, Ele mesmo, pela Sua própria Palavra da promessa para cumprir tudo o que tem sido escrito 
sobre Ele. Como Ele fez quando Ele veio do ventre da virgem (um tipo do ventre espírito agora), tal 
como a virgem vai agora, aceitando a Sua Palavra: “Seja feito para comigo como Tu disseste,” apesar de 
ter sido dito por um anjo enquanto ainda era a Palavra escrita. (Isaías 9:6) Eles vão amá-Lo, amam a 
Sua… e vão ter o Seu potencial, porque Ele é a sua cabeça e eles são os Seus súbditos, sujeitos à Sua 
cabeça. A liderança de Cristo era a Sua cabeça.
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Repare, que harmonia. Jesus nunca fez nada até ver do Pai ou o Pai Lhe mostrar primeiro. (Harmonia 
entre Deus e Cristo, veja. João 5:19.) Tal como a noiva e Ele mostra-lhe a Sua palavra da vida (Ele 
mostra-lhe) e ela recebe. Ela nunca duvida.

355

Nada a pode ferir, nem a morte; porque se a semente for plantada a água vai ressuscitá-la 
novamente. Amém. (Agora, eu tenho um grande Aleluia!) Aqui está o segredo: a Palavra está na noiva e 
a mente de Cristo para saber o que Ele quer que seja feito com a Palavra e ela fez isso no Seu nome. 
Ela tem o “Assim diz o Senhor.”

Então está germinado; assim o Espírito Santo rega até que cresça e cumpra o seu propósito. Eles só 
vão fazer a Sua vontade. (Amém! Eu vou crer nisso.) Ninguém os pode persuadir de forma diferente. 
Eles têm o “Assim diz o Senhor,” ou não se mexem. Depois eles vão fazer as obras de Deus. Porque é Ele 
mesmo neles, continuando a Sua Palavra para cumprir como Ele completou no Seu dia. Todas as coisas - 
quando Ele estava aqui - Ele não completou tudo quando Ele esteve aqui, porque ainda não era o 
tempo.

Agora, vamos ficar como Josué e Calebe. (Agora, veja com atenção, isto vai ter uma base 
espiritual.) Agora, vamos ficar como Josué e Calebe enquanto vemos a terra prometida a aparecer no 
horizonte. Está a chegar o tempo. Para ser dado… Josué em Hebraico significa salvador e representa o 
líder prometido do tempo do fim que vai levar a igreja. Calebe representa o verdadeiro crente que vai 
permanecer com Josué. Deus começou Israel como uma virgem, com a Sua Palavra, mas eles quiseram 
algo diferente. Tal como a igreja do último dia.
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Repare como Deus não moveu Israel até ao Seu tempo determinado. (Agora ouça. Isto vai ter um 
significado.) Josué esperou por esse tempo! Oh, como… Não importa se as pessoas pudessem ter dito, 
“Deus deu-nos esta terra, a promessa; vamos agora e conquistemo-la.” Eles podem ter dito, “Josué, tu 
perdeste a tua comissão. Tu és um fraco. Por que é que não estás a fazer alguma coisa? Tu costumavas 
conhecer o «Assim diz o Senhor» num momento e qual era a vontade de Deus.” Mas este sábio profeta 
enviado por Deus conhecia a promessa de Deus mas também sabia esperar por essa promessa - uma 
decisão clara de Deus para o seu tempo.

357

(Vê estas parábolas? Agora veja.) E quando chegou o tempo, Deus deu-a a Josué, que tinha 
permanecido com Ele pela Palavra, porque Ele não podia confiar nos outros; Ele podia confiar nele. E 
assim se repetirá!

Como Moisés, o poderoso profeta  ungido,  sabia  que  Deus  o  ia  usar,  porque  Ele  tinha  provado  que358
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Moisés era Seu servo pelo seu nascimento peculiar. No tempo certo, essa libertação para a semente de 
Abraão estava na hora. (Estão a entender?) Moisés nunca permaneceu no Egipto nem debateu os seus 
pontos na Escritura com eles. Ele nunca provocou confusão com os sacerdotes, mas ele foi para o 
deserto e esperou no Senhor até que as pessoas estivessem prontas a recebê-lo. Ele tinha vindo para 
testificar deles, mas eles não o receberiam. Deus chamou o Seu profeta para o deserto. Deus tinha 
testificado; Ele tinha-o escolhido, mas a espera não foi por Moisés, mas para que o povo se preparasse 
para receber Moisés. Moisés pensou que os filhos entenderiam que ele fora enviado. (Eu nunca escrevi 
isso, Ele escreveu; agora também é assim.)

Como Elias, depois de aquele poderoso profeta vindicado, a quem a Palavra de Deus veio, tinha 
terminado a pregação da sua mensagem aos grupos modernos Americanos da primeira-dama com o seu 
cabelo cortado e os grupos pintados de Jezabel… Deus a confirmar o Seu profeta; sempre que ele 
profetizava, era a verdade. Deus tinha de o chamar para fora do terreno até que Ele lançasse pragas 
sobre aquela geração com pragas poderosas por rejeitarem a mensagem do Seu profeta e a Palavra de 
Deus que Ele lhes tinha enviado.

359

Deus enviou-o ao deserto para se esconder. Nem o rei o pôde chamar. E aqueles que o tentaram 
persuadir contra a vontade de Deus morreram ao fazê-lo! Oh, Deus! Hum! Mas quando Deus falou ao Seu 
profeta fiel por uma visão, ele veio lá do deserto com o “Assim diz o Senhor.” O que é que ele fez? 
Directamente para a Palavra, ele foi de volta à Palavra. Trouxe as doze pedras e rolou-as juntas.

Como João Baptista, o fiel precursor de Cristo, o profeta ungido, nenhuma escola do seu pai, 
nenhuma escola do Fariseu, nenhuma denominação podia chamá-lo do deserto onde Deus o tinha 
enviado até que ele ouviu a voz de Deus, o Cordeiro do Messias!

360

Estão a ouvir, com a mente espiritual? Que mais posso dizer aqui? Estou a saltar algumas coisas 
aqui, agora.

Como é diferente hoje! Muitos assim chamados evangelistas afirmam que têm a resposta de Deus 
para as pessoas, como Corá tinha - negando, disputando a autoridade do profeta ungido e vindicado de 
Deus, Moisés, dizendo que ele tinha a resposta. Este era um esquema para fazer dinheiro, também - um 
bezerro de ouro, como muitos fazem hoje - grandes edifícios, grandes escolas, incubadoras a chocar a 
mesma semente. E depois… as pessoas depois, como agora, caem nisso depois de ouvirem a verdadeira 
Palavra de Deus por um profeta ungido que foi vindicado.
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Eles caíram na mentira de Corá. O profeta provado por Deus e Deus sabia… e Deus sabia que lhes 
tinha dito… Israel sabia que Deus lhes tinha dito distintamente que Ele vindicaria os Seus profetas pela 
Sua Palavra. Corá não era um profeta da Escritura, mas parecia muito bom para as pessoas; tal como 
agora. Hoje é sangue nas nossas mãos, bolas de fogo na plataforma, azeite nos seus dedos; e a mesma 
coisa produz mulheres pregadoras, cabelo curto, cortado… maquilhagem. O que é que vocês têm? Vocês 
não imaginavam que as pessoas seriam enganadas por isso, mas foram com Corá, e eles fizeram a 
mesma coisa agora e afastaram-se da verdadeira Palavra e foram para as denominações. Calções: 
mostra que tipo de semente está neles.

Mas graças a Deus que nem todo o Israel se deixou enganar por Corá. Alguns permaneceram com 
Moisés, o profeta ungido com a Palavra de Deus. Hoje também é assim com muitos dos eleitos de Deus, 
pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito.
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Lembre-se, o joio, as ervas daninhas, vão ser juntas e atadas em molhos. Está certo? Isto já 
aconteceu. As igrejas apóstatas da organização estão atadas cada vez mais juntas do que alguma vez 
estiveram. Estão atadas numa federação de igrejas, prontas para os fogos do juízo de Deus. (Eu nunca 
escrevi isto, eu sinto que foi Ele.) Os Pentecostais estão tão cheios do assim chamado… o mesmo como 
eles. A Palavra-trigo vai ser reunida um dia depois de eles partirem, para o Mestre.

363

Deus prometeu… (tenha cuidado!) Deus prometeu Malaquias 4 para este último dia, e Malaquias 4 
ainda não foi cumprido, mas tem de ser cumprido porque é uma palavra germinada de Deus, falada por 
Malaquias, o profeta. Jesus falou disso. Tem de ser antes da vinda de Cristo pela segunda vez.

364

(Ouça com atenção, agora.) Toda a Escritura que ainda não foi cumprida, tem de ser cumprida, 
antes desse tempo. A Bíblia tem de ser terminada; a dispensação Gentia tem de ser terminada com a era 
da igreja. Quando este mensageiro ungido chegar, claro, ele vai plantar a semente da Bíblia inteira, 
desde a serpente até ao mensageiro, na chuva temporã. Depois ele vai ser rejeitado pelo povo 
denominacional como o seu antepassado, João e Elias, como foi falado pelo nosso Senhor… as pessoas, 
como Elias foi a primeira vez para o tempo de Acabe. Vai acontecer aqui neste país, como este país é 
um tipo de Israel.

Leia, ou ouça “A Religião de Jezabel.” Como este país… Os nossos antepassados adoraram da forma 
que quiseram, vieram a este país e empurraram os nativos e  conquistaram;  tal  como Israel  conquistou
365
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quando eles vieram do Egipto. Nós tivemos homens santos como Washington, Lincoln. Eles tiveram 
grandes homens santos como David e assim por diante. Depois eles tiveram um Acabe no trono com uma 
Jezabel atrás dele para o dirigir - tal como nós temos! Por isso é neste tempo, neste país, que essa 
pessoa vai aparecer. Porque está na Escritura e é o “Assim diz o Senhor.”

Depois na chuva serôdia virá um Monte Carmelo, um momento da verdade - a Bíblia cumprida à letra. 
João Baptista, o Seu mensageiro adiante da Sua face em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi 
rejeitado pelas igrejas (as denominações - os Fariseus e Saduceus) no seu dia. Jesus veio e teve o 
momento da verdade no Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias vai semear para a 
chuva temporã. Jesus será o momento da verdade entre as denominações e os credos (que é a Sua 
Palavra). Quando Ele vier, o momento da verdade - o rapto da Sua noiva! O primeiro foi no Monte 
Carmelo; o segundo foi no Monte da Transfiguração; o terceiro será no Monte Sião! Glória!

366

O comportamento de Elias, o comportamento de Moisés, o comportamento de João, deixando o seu 
campo de serviço - muitas pessoas não os entenderam. Porque eles foram rejeitados e a mensagem 
deles. A semente tinha sido semeada; o juízo vinha a seguir e eles foram um sinal de Deus para as 
pessoas de que o juízo estava à mão. O tempo de plantar tinha acabado.

367

Eu creio que um dia a verdadeira noiva de Cristo vai ser forçada a parar de pregar a Palavra de 
Deus. A Bíblia profetiza sobre isso em Apocalipse 13:16 (se quiserem anotar.) As denominações vão 
forçá-la a parar ou a tomar a sua marca. Depois quando o Cordeiro tomar a Sua noiva e julgar a 
prostituta por isto.

368

Lembre-se de Moisés, nasceu para a obra, teve de esperar em Deus para o dom extra para o 
trabalho. (Ele teve de voltar e esperar.) E pelo tempo determinado por Deus onde um certo Faraó tinha 
de estar no trono. E o povo tinha de estar a desejar o pão da vida antes que Deus o enviasse de volta. 
Agora, com milhares de operadores de sinais neste último dia, isso criou uma geração de pessoas que 
buscam sinais, que não sabem mais nada… nada sobre o verdadeiro movimento de Deus na Sua Palavra 
nestes últimos dias.

369

Como eu disse, “Dão-lhes sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma e vão apoiar isso 
seja a Palavra de Deus ou não, esteja na Escritura ou não.” Jesus avisou-nos destas coisas no tempo do 
fim. Como eu tenho dito, em Mateus 24, dois espíritos, muito parecidos, enganariam o eleito se possível 
fora. Como é que os consegue distinguir? Dê-lhes o teste da Palavra. Como é que você pode saber? Fale 
a Palavra; veja o que eles dizem sobre isso. Se não crerem na Palavra, não têm embrião-semente neles. 
São do maligno e vão enganá-lo. Como a primeira noiva foi enganada, depois a segunda noiva foi 
enganada. Eles são enganadores da terceira noiva ao hibridar a Palavra, ou a tentar fazer isso.

Deus nunca colocou sinais à frente da Sua Palavra. (Amém! Isso queima.) Deus nunca colocou sinais 
à frente da Sua Palavra. Eles foram acrescentados para prova da Palavra, mas a Palavra está primeiro.
370

Para provar isso, Elias disse à mulher, “Faz um bolo para mim, primeiro.” Depois veja o milagre a 
acontecer. Venha primeiro à Palavra e depois veja o milagre. A Palavra-semente é aquilo a que o Espírito 
Santo dá energia. Como é que um mensageiro pode ser enviado por Deus ao crer apenas em algumas 
Escrituras e não em toda a Palavra? - nega parte disso.

O verdadeiro profeta de Deus vai proclamar a Palavra nos últimos dias; as denominações vão odiá-
lo. Ele não os vai poupar. Ele vai ser como ele era quando veio na primeira vinda de Cristo. “Geração de 
víboras!” Mas o predestinado vai ouvir e vai preparar-se para a contagem decrescente. A fé da semente 
real de Abraão (como ele) firmando-se à Palavra de Deus independentemente de tudo, porque ele era 
predestinado. O mensageiro de Malaquias 4 vai aparecer no tempo apontado por Deus. Nós estamos 
todos à espera dele. Nós cremos que ele virá. Isso é de acordo com a Sua Palavra; será no tempo do 
fim, que é tempo agora de vermos isso.

371

Ele vai estar correctamente dedicado à Palavra como eles sempre estiveram; indicado pela Palavra 
de Deus - e vindicado. Deus vai vindicar o que ele prega como sendo a verdade como Ele fez com Elias; 
porque é Elias a vir, preparando o rapto do Monte Sião. Jesus disse que nos últimos dias seria como no 
tempo de Ló. A sua pregação será com o Espírito e na linha recta da Palavra de Deus. Porque tanto já 
tem sido chamado de verdade de Deus, muitos vão entender mal este verdadeiro mensageiro. (Eu tenho 
aqui escrito p-r-o-f-e-c-i-a, profecia.) Porque tanto já tem sido chamado de verdade de Deus por 
falsos, que muitos ministros verdadeiros vão entender mal este mensageiro.

372

Enquanto o tempo do fim… as profecias vão repetir-se, eu creio. Como o primeiro precursor veio do 
deserto e clamou, “Eis aí o Cordeiro de Deus,” o segundo precursor vai provavelmente fazer o mesmo ao 
apontar as pessoas para uma noiva nascida da Palavra. A noiva de Cristo será apontada para os céus 
quando Jesus aparecer, clamando, “Eis o Cordeiro de Deus!” virá dos seus lábios. Deus nos ajude a 
estarmos prontos para este evento próximo.

373
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Agora, é melhor deixar isso por aqui.374

Você crê? Por que é que isto tem sido assim? Já tem um entendimento melhor agora? É a Palavra, 
amigos. Já passaram seis horas (muito perto disso), cinco e meia ou seis horas. Muito mais podia ser 
dito, mas certamente que o Espírito Santo nesta altura já fez com que isso penetrasse bem fundo em 
vocês, para que saibam aquilo de que eu estou a falar. Estamos no tempo do fim. As sementes estão 
semeadas agora; a chuva serôdia está prestes a surgir.

Lembre-se, haverá um ajuntamento denominacional em breve; será incrível. E eles vão juntar-se a 
esta federação de igrejas e depois este tipo de igreja vai ser fechada (que eles saibam). Será nessa 
altura que Jesus vai aparecer e Ele vai mostrar quem é noiva e quem não é.

E lembrem-se, amigos Cristãos, eu sou um homem; eu posso cometer erros, mas Deus, sendo Deus, 
não pode cometer um erro. Todas as palavras que foram escritas têm de ser cumpridas, Jesus disse isso. 
Assim temos coisas aqui na Escritura que têm de ser cumpridas e essa é uma das coisas - este boicote 
futuro. Mas antes que este boicote possa vir (da marca da besta), tem de haver uma semente semeada 
para que Deus tire daí uma igreja. Entende agora? Uma semente tem de ser semeada. Uma semente 
denominacional - para fazer uma forma ou uma imagem à besta (a igreja de Roma); e tem de haver uma 
verdadeira noiva.

375

E nós entendemos que a assim chamada noiva é rejeitada. A noiva de Adão rejeitou trazer a vida. 
Ela trouxe a morte; nós somos o produto dela (os nossos corpos); todos nós morremos. Olhe para nós, 
consegue ver.

376

A noiva de Jeová morreu; Ele divorciou-se dela e tomou um povo dos Gentios para o Seu nome. Está 
certo? O Seu nome… como uma mulher toma o nome de um homem, uma noiva. Agora o que é que ela 
fez? A mesma coisa como eles fizeram da outra vez, denominou-se; está poluída. Mas em todas as 
gerações, todo o reavivamento produz um profeta de Deus (um profeta é um pregador, um verdadeiro 
pregador na Palavra que permanece com a Palavra) e eles produzem um reavivamento que reúne esse 
eleito dessa geração. Depois ela vai para a semente. Depois Deus nunca mais a vai usar novamente. Eu 
peço a qualquer teólogo, a qualquer historiador que me diga uma vez em que uma denominação se tenha 
levantado; nunca. Ela morreu quando se denominou e ali está ela colocada.

Eu penso em Dwight Moody (a Bíblia Moody), morto. Eu penso nos Metodistas, nos Pentecostais, 
nos Presbiterianos, nos Luteranos, nos Nazarenos, nos Peregrinos de Santidade; homens santos 
surgiram, Buddy Robinson e George Whitfield e todos esses grandes homens santos que pregaram o 
evangelho e essa geração recebeu a semente que foi semeada para a parte deles. Como o milho - caso 
tenha sido o talo, caso tenha sido a folha, caso tenha sido a borla, caso tenha sido o grão, seja o que 
for, esse ministro trouxe a Palavra daquele dia. Levou-a aos quatros ventos da terra e tomou o eleito 
daquela geração. Por esses eleitos construiu-se a casa do Deus vivo.

377

Agora, este ministério aqui tem de ser polido até um lugar em que as mesmas obras que Jesus fez - 
porque quando Ele vier, a pedra de topo vai encaixar directamente nisso, porque eles não vão… Vem aí 
um rapto e eles serão arrebatados e o resto do corpo virá com isso; e ela vai para o céu. Não é uma 
denominação, amigos; uma igreja da Palavra de Deus. Crê nisso? Aqui estão alguns lenços, aqui.

378

Agora, eu vou, não sei onde. Eu estou em busca, como vocês, da vontade de Deus. Eu gostava de 
ficar neste tabernáculo; não o posso fazer. Há milhares… eu ouço o clamor… o espírito imundo a rasgá-
los. Eu mal consigo dormir. Eu ouço criancinhas a chorar e vejo mães a empurrar os seus filhos pela fila 
de oração, vejo uma mãe a refrescar um bebé, a segurar numa folha sobre ele para o proteger da chuva 
lá no jardim. O meu coração sofre por eles.

379

Quando eu construí este tabernáculo, no dia em que eu coloquei a pedra de esquina ali, eu lembro-
me dessa visão naquela manhã. Tenho escrita ali na pedra de esquina; dizia, “Este não é o teu 
tabernáculo. Faz a obra de um evangelista; dá prova do teu ministério.” Eu gosto muito disso; eu amo os 
filhos de Deus em toda a parte. Eu não sei onde é que Ele me vai guiar. Eu não sei; estou à espera. Eu 
estive à espera durante um ano. Eu posso esperar dois anos; eu posso esperar três, eu não sei. Eu não 
sei qual é o próximo movimento. Eu estou à espera disso. Mas, eu penso de acordo com a Escritura, a 
Palavra foi semeada. A seguir vem o Espírito.

380

Billy Graham pode pregar em toda a parte; Oral Roberts, esses homens santos podem pregar em 
toda a parte. O Senhor pode enviar-me a semear sementes noutro lado qualquer (nalgum campo), mas 
eu creio que o nosso país está semeado, eu creio que ela está pronta para a colheita agora.

381

Quando o Espírito descer e se tornar um movimento entre as pessoas, essas denominações vão 
andar juntas de certeza absoluta, tal como eu estou no púlpito. E a igreja de Deus será expulsa e eles 
vão fazer tanto barulho que se vão confederar e vão colocar um boicote a todos os que não 
pertencerem a eles. Roma vai governar o mundo por uma hora. Ela vai governar por um pouco. Não é o
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comunismo - é o Romanismo, vai governar o mundo com a cooperação do Protestantismo, numa forma 
de igreja denominacional, que Deus tem rejeitado. Isso é assim tão próximo como eu conheço a Palavra 
de Deus.

Eu gosto muito de vocês. Eu admiro-vos. Talvez eu volte de Domingo a uma semana. Eu vou até à 
Flórida agora, se o Senhor permitir, até à Geórgia para amanhã à noite. Eu tenho algumas reuniões 
espalhadas. Se o Senhor guiar, eu tenho a agenda cheia que o Irmão Roberson… ou Borders me enviou 
no outro dia. Eu acho que há… havia lugares onde há trinta ou quarenta igrejas que estão dispostas a 
cooperar, mas o Espírito parece que me está a reter. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Por isso, 
orem por mim, eu vou orar por vocês. Podemos ficar todos de pé. Que Deus nos possa ajudar. Que não 
haja um de vocês aqui que vá falhar e perder esse grande tempo futuro.

382

haja um de vocês aqui que vá falhar e perder esse grande tempo futuro.

Agora, eu já fui acusado de muitas coisas, amigos, e sou culpado de muitas coisas. Eu fui 
negligente; é verdade. Eu não sei porquê. Alguém tem de me encostar a um canto para me fazer ir à 
luta. Eu não sei; essa é uma natureza. Eu fiz coisas que não devia ter feito, não foi de propósito, mas 
eu já abusei disso. E é isso que me põe tão receoso, ao ver neste dia (o dia em que estamos a viver) - 
e você vê agora aquilo que eu creio. Eu quero ouvir de Deus se for possível antes de dar um passo, 
veja, porque eu não quero falhar para com Ele. Eu quero estar com Ele em toda a parte. E eu quero que 
orem por mim.

383

E lembrem-se, eu disse-vos a verdade. E eu agradeço-vos por estarem aqui sentados o dia inteiro 
(quase desde a manhã); muitos de vocês de pé à volta pelas paredes e pelos corredores ainda, os pés e 
as pernas com cãibras, sentados lá fora nos carros; quase que ficam sem bateria só de ouvir e aqui 
está: está tudo na fita. Os rapazes gravaram lá atrás, vocês vão poder obtê-la.

384

E se a obtiverem, levem-na para casa e estudem com muita atenção e com sabedoria e vejam o que 
o Senhor vos vai revelar. Amam-No? Onde está o Teddy? Antes de orarmos por estes lenços e pelas 
pessoas, eu quero orar por cada um de vocês. Eu quero cantar esta canção agora e depois o Irmão 
Neville vai fazer os seus anúncios para o outro serviço.

Eu O amo, eu O amo

(Ama a Sua Palavra? Então ama-O.)
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

[Espaço em branco]… dar-Lhe reverência. E já estamos aqui agora durante horas de pregação 
agora, a explicar, a dar o meu melhor, pelo meu próximo, tentando levá-los a entender as coisas que eu 
tenho dito, e por que é que tenho feito estas coisas. Eu trago a Ti agora, Senhor, estas pessoas, estas 
pessoas visíveis e as pessoas que vão ouvir as fitas mais tarde. [Espaço em branco] Que Deus possa 
dar a interpretação divina; e eu tenho a certeza, Senhor, se eu tenho trazido a Palavra, vai cair sobre 
aqueles que estão predestinados para que ela caia. A Tua Palavra é a verdade. Pai, peço perdão por Te 
ter falhado tantas vezes. Eu oro para que Tu me perdoes. Eu oro para que Tu perdoes a minha 
audiência, visível e invisível, todos os seus pecados; para que Senhor Deus, nós demos conta que 
estamos no final do caminho. Todo o sinal está aqui mesmo perante nós. E eu estou certo de que a 
mente espiritual, Senhor, capta aquilo que eu acabei de dizer há alguns minutos atrás. Eu oro para que 
eles entendam, Senhor, que aquilo que nós… onde nós estamos. Nós estamos perto da Sua vinda. Nós 
conseguimos ouvir a chegar. Estão perto.

385

Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu oro por todos os que estão aqui sentados. Eu oro por estes 
lenços e pelos irmãos a ouvir a fita. Ajuda-me, Senhor, a fazer a oração da fé, por todos.
386

Agora para aqueles que têm o coração aberto para a Palavra de Deus, pela fé, eu planto esta 
semente. Eu planto-a no nome de Jesus Cristo, na fé em Deus. Mas, Senhor Deus, eu os entrego a Ti 
agora. Rega. Envia o Espírito sobre ela, Senhor, para essa Palavra germinada aí; porque Tu és o mesmo 
grande Deus, para curar; o mesmo grande Deus, para salvar; o mesmo grande Deus, na ressurreição. Tu 
és Deus. Que possa produzir uma colheita, uma Noiva para o nosso Senhor Jesus, um ventre santificado 
do coração, para receber a Palavra. Concede, Senhor. Eu os entrego a Ti, para que Tu pegues a partir 
daqui, Senhor, (se possível, a todos), à Tua noiva, no nome de Jesus Cristo. Amém.

Eu O amo…387
…salvação
No madeiro do Calvário.

Todos juntos agora, com as mãos levantadas.

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

Agora, depois da Palavra de seis horas de exortação, eu ordeno-vos a dar o primeiro passo. 
“Arrependei-vos,” e olhai para o alto, “e sede baptizados,” dentro de alguns minutos, “no nome de Jesus 
Cristo para a remissão do vosso pecado e Deus prometeu dar-vos o Espírito Santo. Porque a promessa 
diz respeito a vós e a vossos filhos e aos que estão longe.” É para os Metodistas, Baptistas, Católicos, 
Presbiterianos. “E todo aquele que receber a Palavra, que venha.” Crêem nisso?

Eu dou-vos agora o pastor, para o serviço do baptismo. Ele vai preparar-vos agora, porque nós 
preparamo-nos para o baptismo. Irmão Neville.

Agora fiquem sentados só um momento.

O nosso Irmão Neville, agora, o nosso pastor, vai falar-vos acerca da ordem do serviço agora 
mesmo, num minuto. Deus vos abençoe, até que eu vos veja.


