
Deus A Esconder-Se Em Simplicidade, Depois A Revelar-Se Da
Mesma Forma

Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
17 de Março de 1963, de manhã

Bom dia, amigos. Certamente que considero este um dos pontos altos da minha vida, estar no 
Tabernáculo mais uma vez esta manhã, para ver a sua bela estrutura e a ordem dos filhos de Deus 
sentados na Sua casa hoje.

1

Eu fiquei tão espantado quando cheguei aqui ontem e vi o aspecto do edifício. Eu nunca sonhei que 
ia ficar assim. Quando vi as plantas do edifício, quando eles desenharam as plantas, eu vi apenas outra 
divisória pequena de lado. Mas agora vejo que é um belo lugar. E nós estamos agradecidos ao Todo-
poderoso por este belo lugar. E nós estamos…

Esta manhã trago saudações da minha esposa e dos meus filhos, que gostavam de estar aqui nesta 
altura para este serviço de dedicação e nesta semana de consagração a Cristo. Mas as crianças estão 
na escola e é difícil sair. Eles já quase ultrapassaram as saudades que têm de casa, mas nós nunca 
vamos ultrapassar o sentimento por vocês. Não se consegue ultrapassar isso.

2

Existe uma coisa chamada ter amigos - e eu gosto de ter amigos, por toda a parte - mas há algo 
acerca dos velhos amigos. Não importa onde se faz novos amigos, continuam a não ser os velhos 
amigos. Não importa para onde eu vou, este ponto vai ser sempre sagrado. Porque… há cerca de trinta 
anos atrás, num charco de lama, eu dediquei esta porção de terra a Jesus Cristo, quando não passava 
de uma poça de lama. Isto não passava de um charco. É por isso que a rua está desalinhada ali - a rua 
tinha de ir à volta para fugir do charco que havia aqui.

E aqui, costumavam haver lírios - nasciam lírios do charco. E o lírio é uma flor muito estranha. 
Apesar de nascer na lama, tem de abrir caminho através da lama e depois através da água e do lodo, 
para chegar ao topo para mostrar a sua beleza. E eu penso nesta manhã que isso é bastante parecido 
com o que aconteceu aqui, que desde essa altura um pequeno lírio do charco fez-se brotar. E quando 
chegou ao topo da água abriu as suas asas - surgiram as suas pétalas e reflectiu o Lírio do Vale.

3

Que possa permanecer por muito tempo. Que possa ser uma casa completamente dedicada a Deus. 
O Tabernáculo foi dedicado em 1933. Mas penso que esta manhã seria muito bom ter um pequeno 
serviço de dedicação novamente e especialmente para as pessoas que, com o seu amor e devoção a 
Cristo, tornaram isto possível.

4

E eu quero agradecer a cada um de vocês pelas vossas ofertas e assim por diante, que deram para 
dedicar esta igreja a Cristo. E eu estou muito grato e penso que a congregação… para dizer estas 
palavras em nome dos nossos bons irmãos aqui da igreja que dedicaram os seus serviços a isto: o Irmão 
Banks Wood, o nosso nobre irmão; o Irmão Roy Roberson, o nosso nobre irmão; e muitos outros que, 
com generosidade e com pureza de coração, dedicaram meses a construir este lugar da forma que foi 
construído - ficaram aqui para ter a certeza que era construído de forma correcta.

5

Quando eu entrei para ver este púlpito, o tipo de púlpito que eu sempre desejei em toda a minha 
vida… o Irmão Wood sabia daquilo que eu gostava. Ele nunca disse que o ia construir, mas ele construiu. 
E eu reparei no edifício e como a construção… Está tudo… é supremo.

6

E agora, não há palavras para expressar o meu sentimento. Não há forma de o fazer, veja. Mas Deus 
entende. E que cada um possa ser recompensado pelas vossas contribuições e tudo aquilo que têm feito 
para fazer deste lugar aquilo que ele é na forma de um edifício - uma casa do Senhor.

7

E agora, eu gostava de dizer estas palavras. Agora, o edifício, por belo que seja no interior e no 
exterior… O meu cunhado, Junior Weber, teve a alvenaria de tijolo. Eu não vejo como é que podia ter 
sido melhor do que está - um trabalho perfeito.

Outro irmão que aqui está (eu nunca conheci o homem), colocou o sistema de som. Mas estou a 
reparar que, mesmo num edifício plano como este, eu consigo… não há eco na acústica. Estão no tecto 
aqui - de várias formas. Não importa onde eu estou, é igual. E cada divisória está construída para que 
os altifalantes estejam lá dentro. Pode fazer o que quiser sempre a ouvir. Eu creio que foi a mão do Deus 
Todo-poderoso que fez estas coisas.

8

Agora, se o nosso Senhor nos deu um edifício assim em que podemos adorá-Lo… Melhor do que… 
cerca de trinta anos… Nós começámos com um chão de lama, serrim e sentávamos aqui à beira de 
fogões a carvão. E o empreiteiro, o Irmão Wood, um deles, e o Irmão Roberson estava a dizer-me que no 
lugar onde aquelas pilastras estavam (e onde aqueles velhos fogões costumavam estar, naquelas vigas 
que atravessavam ali), eles tinham incendiado e tinham queimado talvez sessenta ou noventa 
centímetros. Porque não arderam - só Deus o impediu. E depois de incendiar e todo o peso do 
Tabernáculo ali pousado, por que é que não caiu - só a mão de Deus. Agora está reforçado com aço e
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está assente no chão, construído de forma robusta.

Agora, eu penso que é nosso dever tornar o interior correcto pela graça de Deus, para estarmos tão 
gratos a Deus que o nosso… este não vai ser apenas um belo edifício onde nós vimos, mas que todos os 
que entrem vejam a bela característica de Jesus Cristo em cada pessoa que entrar.

10

Que possa ser um lugar consagrado ao nosso Senhor, um povo consagrado. Porque, não importa 
como a estrutura é bela (o que nós claramente apreciamos), a beleza da igreja está no carácter das 
pessoas. Eu confio que sempre será uma casa de Deus de beleza.

Agora, no serviço de dedicação da pedra de esquina original a ser colocada, veio uma grande visão 
e está escrita na pedra de esquina, na manhã em que eu a dediquei.
11

Vocês podiam estar a perguntar-se, há alguns minutos atrás, por que é que eu demorei tanto a sair. 
O meu primeiro dever, enquanto entrava na nova igreja, foi casar um jovem e uma jovem que estavam 
no escritório. Que isso possa ser um tipo de que eu vou ser um ministro fiel a Cristo para preparar uma 
noiva para as cerimónias daquele dia.

12

E agora vamos fazer como fazíamos no princípio. Quando nós começámos na primeira dedicação da 
igreja, eu era apenas um jovem e o meu… talvez com vinte e um, vinte e dois anos quando nós 
colocámos a pedra de esquina. Foi antes de eu me casar. E eu sempre quis ver um lugar correctamente 
em ordem para Deus para a adoração, veja, com o Seu povo. E nós só podemos fazer isso, não por um 
edifício bonito, mas por uma vida consagrada, é a única forma de podermos fazer isso.

13

E agora, antes de dedicarmos… uma oração de dedicação, ler algumas Escrituras e dedicar a igreja 
de volta a Deus… E depois eu tenho uma mensagem de evangelismo esta manhã para edificar a minha 
mensagem que aí vem.

14

E esta noite, eu quero ver o capítulo 5 de Apocalipse, que está a ligar as sete eras da igreja aos 
sete selos que eu… Depois vamos ter… Segunda-feira à noite será o cavaleiro branco; Terça-feira à 
noite, o cavaleiro preto; e assim sucessivamente - os quatro cavaleiros; e depois o sexto selo a ser 
aberto. E depois, no Domingo de manhã, no próximo Domingo de manhã, se o Senhor permitir (nós vamos 
ver mais tarde, vamos anunciar mais tarde), talvez no próximo Domingo de manhã teremos uma reunião 
de oração pelos enfermos no edifício. E depois, Domingo à noite encerramos com… Que o Senhor nos 
ajude a abrir o sétimo selo, onde só há um versículo pequeno e diz isto: “Houve silêncio no céu por meia 
hora.” Foi esse silêncio.

Agora, eu não sei o que estes selos significam. Eu não sei o que fazer com eles, como talvez alguns 
de vocês esta manhã. Nós temos ideias eclesiásticas que foram apresentadas pelos homens, mas isso 
nunca vai chegar fundo. E se olhar, tem de vir por inspiração. Deve ser… Deus, mesmo, é o único que o 
pode fazer - o Cordeiro. E esta noite é esse livro da redenção.

15

Agora, nisto eu… A razão porque não estou a anunciar reuniões de oração pelos enfermos, ou assim 
por diante, é porque eu estou em casa de alguns amigos e estou a dedicar todos os minutos do meu 
tempo ao estudo e à oração. E vocês conhecem as visões que eu tive antes de sair e ir para o Oeste - 
acerca desses sete anjos que vinham a voar - por isso, vocês vão entender mais tarde.

16

Assim, agora, no edifício, eu penso que temos de ter nisto, se for dedicado (ou vai ser dedicado 
dentro de alguns minutos para a adoração a Deus), nós devíamos mantê-lo assim.
17

Nunca devemos comprar ou vender no edifício. Nunca devemos fazer qualquer negócio neste 
auditório aqui - nunca devia ser feito aqui. Ou seja, permitir que ministros entrem e vendam livros e tudo 
o resto. Não importa o que é, há outros lugares para o fazer. Não devemos comprar nem vender na casa 
do nosso Senhor. Deve ser um lugar de adoração, santo, consagrado para esse propósito. Ele deu-nos 
um belo lugar. Vamos dedicá-lo a Ele e vamos dedicar-nos com isso a Ele.

E agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é um lugar de visitas. É um lugar de adoração. 
Nunca devíamos murmurar uma palavra sequer aqui dentro, fora da adoração, uns com os outros, a não 
ser que seja absolutamente necessário. Nunca devíamos correr por aí; nunca devíamos correr pelo 
edifício, ou deixar as nossas crianças correr pelo edifício.

18

E assim, ao fazer isto, sentindo há pouco tempo atrás que… Ao fazer isto, nós construímo-lo para 
que pudéssemos cuidar de tudo. Agora, temos isto aqui… claro, muitas pessoas são desconhecidas. As 
pessoas do Tabernáculo sabem isto, que o edifício vai ser dedicado para o serviço do Todo-poderoso.

Por isso, ao nos dedicarmos, vamos lembrar que quando entrarmos naquele santuário, não vamos 
falar uns com os outros e vamos adorar a Deus. Se quisermos fazer visitas uns aos outros, há lugares 
em que nos pudemos visitar uns aos outros assim; mas nunca andar por aqui de forma a que não 
consiga ouvir-se a si mesmo a pensar e alguma pessoa entra e não sabem o que fazer, vejam. É tanto
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barulho e assim, é humanamente…

E eu já vi isso em igrejas onde me fez sentir muito mal, porque nós não vimos ao santuário do 
Senhor para nos vermos uns aos outros; nós vimos aqui para adorar a Deus, depois vamos para nossas 
casas. Este santuário está dedicado à adoração. Fique lá fora, fale o que quiser enquanto for correcto e 
santo, vão a casa uns dos outros, visitem-se nos lugares; mas quando entrarem por aquela porta, 
fiquem em silêncio.

Você vem aqui para falar com Ele e para O deixar responder. O problema é que nós falamos muito e 
não ouvimos o suficiente. Depois, quando entramos aqui, esperamos por Ele.

Agora, no antigo Tabernáculo… Pode não haver ninguém presente esta manhã que tenha estado lá 
no dia da dedicação, quando o Major Ulrich tocou a música e eu estive atrás de três cruzes aqui para 
dedicar o lugar. Eu não permitia que ninguém… Os auxiliares estavam à porta para se certificarem que 
ninguém falava. Quando terminar de falar lá fora, então entre. Se desejar, venha em silêncio até ao altar 
e ore, em silêncio. Voltou para o seu lugar, abriu a Bíblia. Aquilo que o seu vizinho fez, é com ele. Você 
não tenha nada a dizer. Se quiser falar com ele, diga: “Vou vê-lo lá fora. Eu estou aqui para adorar o 
Senhor.” Leia a Sua Palavra ou fique sentado em silêncio.

20

Depois a música - Irmã Gertie (eu não sei se ela está aqui esta manhã ou não), Irmã Gibbs. O piano 
antigo, creio eu, estava neste canto, que eu me lembre. E ela tocava suavemente: “Lá na cruz onde o 
meu Salvador morreu” - música bem doce, suave e depois… até chegar a hora para o serviço e o líder de 
louvor subia e dirigia algumas canções com a congregação. E depois, se tivessem algum solo notável, 
eles cantavam, mas nunca apenas barulho.

21

E depois a música tocava continuamente e depois quando eu ouvia isso, eu sabia que era a minha 
vez de vir. Quando um ministro entra numa congregação de pessoas a orar e a unção do Espírito, você 
está destinado a ouvir do céu. Não há forma de o impedir. Mas se entrar em confusão, então você fica 
tão confuso e o Espírito fica entristecido.

Nós não queremos isso. Não, nós queremos vir aqui para adorar. Nós temos belas casas (de que eu 
vou falar dentro de um minuto) e assim por diante, em casa, onde visitamos os nossos amigos e para 
onde os levamos. Esta é a casa do Senhor.

Agora, há crianças pequenas, agora, bebés. Agora, eles não sabem fazer de outra forma. A única 
forma de eles conseguirem ter aquilo que eles querem é ao chorar. E, por vezes, é um pouco de água e, 
por vezes, precisam de atenção. E assim, nós temos, pela graça de Deus, uma divisória dedicada. 
Chamava-se na lista “sala do choro”, mas está mesmo em frente a mim. É, por outras palavras, onde as 
mães podem levar os seus bebés.

22

Agora, talvez nunca me perturbe aqui no púlpito. Talvez eu nem repare, estando ungido. Mas há 
outras pessoas sentadas à beira e isso perturba-as e elas vêm aqui para ouvir o serviço.

Assim, mães, se os vossos bebés começam a queixar-se, vocês não podem fazer nada. Ora, claro, 
vocês devem, vocês têm de os trazer. Uma verdadeira mãe quer levar o seu bebé à igreja e é isso que 
deve fazer. E nós temos uma divisória ali onde consegue ver todos os cantos do edifício, todo o auditório 
e tem lá um altifalante onde consegue controlar o volume da forma que quiser - com uma pequena casa-
de-banho ao fundo e uma bacia de água e tudo, exactamente para a conveniência da mãe. Com 
cadeiras e assim para se poderem sentar, um lugar para mudar o bebé se precisar de ser mudado e tudo 
o resto ali - está tudo pronto.

E depois, muitas vezes, as crianças adolescentes e às vezes adultos, vão chegar à… Vocês sabem, 
os jovens passam notas, ou cortam-nas, ou algo assim na igreja. Agora, vocês têm idade suficiente para 
perceber que não devem fazer isso, vejam. Deviam saber que não devem fazer isso, vejam. Não deviam 
vir aqui… Se espera ser um verdadeiro homem um dia e ter uma família para o reino de Deus, então 
comece logo desde o princípio, veja, e comporte-se e faça as coisas correctamente.

23

Agora, claro… agora, os auxiliares ficam nos cantos do edifício e assim por diante e, se houver algum 
ruído, eles estão ordenados, sendo o dever deles (e os administradores sentados aqui à frente), que, 
caso alguém comece a comportar-se mal, eles estão comissionados a pedir à pessoa para manter 
silêncio.

Depois, se não respeitarem isso, seria melhor que outra pessoa ficasse nesse lugar, porque há 
alguém que quer ouvir. Há alguém que veio para esse propósito - para ouvir - e é por isso que nós 
estamos aqui, é para ouvir a Palavra do Senhor. E assim, todos querem ouvir e querem o maior silêncio 
possível - o maior silêncio possível. Ou seja, não é para estar a falar e a fazer barulho.

24

Claro, alguém a adorar o Senhor, isso é expectável. É assim que deve ser. É para isso que você aqui 
está, é para adorar o Senhor. Se sentir que deve louvar a Deus ou clamar, vá em frente, veja, porque é
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para isso que você aqui está, veja. Mas… é para adorar o Senhor na sua própria forma de adoração. Mas 
ninguém adora o Senhor enquanto está a falar e a passar notas e você está apenas a ajudar com que 
mais alguém se desvie da adoração do Senhor, veja.

Assim, nós sentimos que isso seria errado. E nós queremos fazer disso uma regra na nossa igreja, 
que na nossa congregação, para este edifício, esta igreja vai estar dedicada ao reino de Deus e à 
pregação da Palavra. Ore! Adore! É por isso que deve vir aqui - para adorar.

25

E depois, outra coisa, quando o serviço termina, normalmente as pessoas nas igrejas… eu penso que 
aqui não, porque eu estou sempre fora, porque eu vou para fora. Normalmente, até na pregação noutros 
serviços, a unção vem e as visões acontecem e eu fico esgotado e saio para o meu escritório. E talvez 
o Billy ou algum dos homens aí me leve a casa e me deixe descansar um pouco até eu sair disso, porque 
é uma tensão muito grande.

E depois… no entanto, eu já vi igrejas em que permitiam que as crianças corressem pelo santuário e 
os adultos falavam alto uns para os outros no auditório. Essa é uma boa forma de arruinar o serviço 
seguinte, nessa noite ou seja em que altura for, veja.

Assim que o serviço termine, saia do auditório. Já terminou a adoração. Então saiam e falem uns 
com os outros e seja o que for que querem fazer. Se tiverem alguma coisa que queiram falar com 
alguém, ir vê-los, ora, vão com eles, ou vão para casa deles, ou seja o que for - mas não façam isso no 
auditório. Vamos dedicar isto a Deus, vejam. Este é o Seu lugar de reunião onde nós nos encontramos 
com Ele. E a lei surge a partir do santuário, como é claro. E eu creio que isso seria agradável ao nosso 
Pai celestial.

26

Assim, quando vierem e descobrirem que os dons estão a começar a descer no vosso meio… Agora, 
normalmente - eu confio que nunca será aqui - mas quando as pessoas têm uma igreja nova, a primeira 
coisa que acontece é a congregação começar a ficar formal. Vocês nunca vão querer que isso 
aconteça. Apesar de tudo, este é um lugar de adoração. Esta é a casa do Senhor. E se os dons 
espirituais começam a vir ao vosso meio…

27

Eu sei que desde que saí, há pessoas que se mudaram para aqui de diversas partes do país para 
viverem aqui. Fico agradecido, grato a Deus que… eu creio que… Na manhã em que eu dediquei e 
coloquei essa pedra de esquina ali, sendo um jovem, eu orei para que ficasse de pé até ver a vinda de 
Jesus Cristo. E quando o fiz, com milhares de dólares em dívida… E podia tirar uma oferta numa 
congregação deste tamanho e receber trinta ou quarenta cêntimos e a nossa obrigação era algo como 
150, 200 dólares por mês.

Como é que eu ia conseguir? E eu sabia que estava a trabalhar e ia pagar - dezassete anos como 
pastor sem tirar um cêntimo, mas dando tudo o que eu tinha, para além do meu sustento, e tudo isso 
entrava na pequena caixa lá atrás, para o reino de Deus. E as pessoas profetizaram e previram que, 
dentro de um ano, seria transformado numa garagem.

Satanás tentou tirar isso de nós uma vez num erro, numa fraude de um processo judicial. Um homem 
disse que se magoou no pé enquanto estava a trabalhar e depois deixou passar e depois processou 
judicialmente e queria ficar com o Tabernáculo. E durante semanas fiquei no lugar. Mas apesar de todos 
os mal-entendidos e as previsões e aquilo que eles disseram, ele ainda está hoje como um dos melhores 
auditórios e uma das melhores igrejas que existe nos Estados Unidos. Está certo.

28

A partir daqui, a Palavra do Deus vivo já saiu por todo o mundo. Por todo o mundo e tem dado 
voltas ao globo constantemente, por toda a nação debaixo do céu, que eu saiba - por todo o mundo. 
Vamos dar graças por isto. Vamos ficar gratos por isto. E agora que temos um lugar para habitar, um 
telhado debaixo da nossa cabeça, uma igreja limpa, boa onde sentar, vamo-nos dedicar novamente para 
a tarefa e vamo-nos consagrar a Cristo.

29

Irmão Neville, o nosso nobre irmão e o verdadeiro pastor, servo do Deus vivo, em relação à 
mensagem, ele firma-se a ela como tudo o que ele tem. Está certo. Ele é uma pessoa gentil. Ele tem um 
pouco de receio de… não é receio, não é isso que eu quero dizer. Mas ele é tão gentil, ele não fala. 
Vocês sabem, como dizer uma coisa que é dura e cortante - “sente-se!” ou “fique calado!” Eu já reparei 
nisso e ouvi as fitas.

30

Mas acontece que eu consigo fazer isso, portanto quero que se lembrem das minhas palavras, 
vejam. E isto está tudo a ser gravado, vejam. Tudo é gravado. E, por favor, que todos os diáconos 
fiquem no seu posto de dever e lembrem-se que estão debaixo de uma comissão de Deus para manter 
esse posto sagrado - cada administrador da mesma forma.

O pastor deve trazer… Não é o pastor que tem de dizer isso; são os administradores… ou, quero 
dizer, os diáconos, porque eles são a polícia da igreja. Ou seja, se jovens casais vêm no exterior e tocam 
as buzinas (vocês sabem como eles fazem normalmente), ou algo assim nas reuniões, ou saem ali fora; e
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uma mãe envia a sua filha aqui e ela sai com um miúdo renegado e vai lá para o carro. E a mãe dela 
pensa que ela está na igreja. Assim - o diácono tem de ver isso. “Ou entras aqui e te sentas, ou eu vou 
levar-te no meu carro até casa para a tua mãe” - vejam. Devem fazer isso.

Lembrem-se. O amor é correctivo, sempre. O amor genuíno é correctivo. Assim, você deve ser 
capaz de suportar a correcção. E as mães sabem agora que há um lugar aí para os vossos bebés. 
Vocês, crianças, sabem que não devem correr pelo edifício. Vocês, adultos, sabem que não devem falar 
nem ter as vossas conversas no auditório. Não façam isso. Está errado. Não é agradável para Deus.

32

Jesus disse: “Está escrito, a minha casa será feita uma casa de adoração - de oração - chamada 
casa de oração por todas as nações.” E eles estavam a comprar e a vender e entrançou umas cordas e 
expulsou as pessoas do auditório. E é claro que nós não queremos que isso aconteça neste santuário 
aqui. Assim, vamos dedicar as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa tarefa, o nosso serviço e tudo o 
que temos para o reino de Deus.

Agora, eu quero ler algumas Escrituras antes de termos a oração de dedicação. E, depois, é apenas 
uma nova dedicação, porque a verdadeira dedicação aconteceu há trinta anos atrás. Agora, então, 
enquanto lemos esta Escritura e falamos sobre ela por alguns minutos, eu confio que Deus vai trazer as 
Suas bênçãos até nós.

33

E agora, havia outra coisa que eu ia dizer. Sim! Onde nós costumávamos ter os gravadores e assim 
por diante, temos uma divisória normal ali onde aqueles que querem fazer gravações, há ligações 
especiais e tudo ali que vêm directamente do microfone principal ali.

Há salas, túnicas, tudo, para o serviço de baptismo. E, depois, uma coisa - muitas pessoas já se 
sentiram mal comigo (muitas pessoas que realmente não conheciam a Escritura), acerca de ter um 
crucifixo numa igreja. Eu lembro-me que uma vez alguma coisa aconteceu aqui acerca disso. Eu tinha 
três cruzes e um irmão ficou todo confuso porque ouviu outra denominação dizer que um crucifixo era 
Católico.

34

Eu quero que algum estudioso, ou alguma pessoa, ou um Cristão nascido de novo diga que os 
Católicos têm o direito ao crucifixo. O crucifixo de Cristo não representa o Catolicismo; representa Deus, 
o reino. Agora, santos representam o Catolicismo. Nós cremos que há um mediador entre Deus e o 
homem, e que é Cristo. Mas os Católicos crêem em todo o tipo de mediadores, milhares de mulheres e 
homens e tudo. Praticamente qualquer bom Católico que morre torna-se um intercessor. Agora, o 
crucifixo de Cristo representa Jesus Cristo.

Sabia que os Cristãos primitivos, de acordo com a história antiga da igreja primitiva, carregavam 
cruzes às suas costas, para onde quer que fossem, para representar e para se identificarem como 
Cristãos? Agora, os Católicos afirmam que eram eles. Claro que eles afirmam que eles foram os primeiros, 
mas a igreja Católica nem sequer estava organizada naquela altura. Mas os Cristãos carregavam as 
cruzes…

35

Vocês já ouviram as pessoas dizer: “Cruzes nas costas.” Isso leva-o a pensar em Católico? É o 
verdadeiro Católico, a igreja mundial universal do Espírito Santo. Correcto. Nós somos Católicos. Nós 
somos os Católicos originais, os Católicos crentes na Bíblia. Eles são a igreja Católica, a organização. 
Nós estamos livres disso. Nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Nós somos a continuação 
do baptismo do Espírito Santo e de todas as coisas que a igreja primitiva defendeu; e a igreja Católica 
não tem nenhuma delas.

Assim, eles colocaram o crucifixo aqui que foi trazido… que foi serrado a partir de oliveiras onde 
Jesus orou. Esse foi o crucifixo que levou anos e me foi dado pelo Irmão Arganbright. E eu quero dedicá-
lo com esta igreja… E como é apropriado que, seja quem for que o pendurou ali (não sei quem foi), 
penduraram-no aqui à minha esquerda. Ele perdoou o ladrão à Sua direita - que sou eu.

36

E representa outra coisa: Enquanto a Sua cabeça está inclinada e você vê o Seu sofrimento, 
quaisquer pessoas que estejam… Está a olhar sobre o altar e Ele está aqui à sua espera, pecador. Ele vai 
estar a olhar para baixo para si. Mais tarde, eles vão ter uma luz aqui colocada, para que quando for 
feita a chamada ao altar, uma luz ilumine aquilo, para que quando as pessoas estiverem aqui para…

Você diz: “Por que é que precisa disso? Não se deve ter uma imagem.” Bem, então, o mesmo Deus 
que disse: “Não faças para ti quaisquer imagens de escultura” - o mesmo Deus disse: “Constrói dois 
querubins e faz com que as asas se toquem e coloca-os no propiciatório onde as pessoas oram.” Veja, 
não se consegue entender. Assim, isso é inspirado e está pendurado no lugar certo e eu estou tão 
agradecido por ser aquele que está do lado direito.

37

Eu confio que Ele me perdoou, porque, no que diz respeito a roubar literalmente alguma coisa, que 
eu saiba, nunca o fiz na minha vida; mas eu usei tão mal o tempo Dele que eu acabei por roubar isso. E 
já fiz tantas coisas que não devia ter feito e estou grato a  Deus  esta  manhã  por  Ele  ter  perdoado  os
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meus pecados.

Agora, eu quero ler no livro de I Crónicas 17 e falar durante cerca de cinco minutos no serviço de 
dedicação, orar e depois vamos entrar na mensagem. Agora, em I Crónicas, no capítulo 17:
38

Sucedeu, pois, que, morando David já em sua casa, disse David ao profeta Natã: Eis que 
moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do SENHOR está debaixo de cortinas.

Então Natã disse a David: Tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo.

Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo:

 Vai, e diz a David, meu servo : Assim diz o 
SENHOR: Tu não me edificarás uma casa para morar;

[Vai, e diz, meu servo David] (melhor dizendo)

Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até ao dia de 
hoje; mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo.

Por todas as partes por onde andei, com todo o Israel, porventura falei alguma palavra 
a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apascentasse o meu povo, dizendo: Por 
que não me edificais uma casa…?

Agora, pois, assim dirás a… David: Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eu te tirei do 
curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo, Israel.

E estive contigo, por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os 
teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos… grandes que estão na terra.

Eu gostava de dizer neste lugar que David viu a mesma coisa que nós vimos. David disse: “Não está 
certo que vocês, o povo, me tenham construído uma casa de cedros e a arca do concerto do meu Deus 
ainda está debaixo de cortinas.” (Eram peles que tinham sido cosidas, de ovelhas e animais). Ele disse: 
“Não está certo que eu tenha uma bela casa e a arca do concerto do meu Deus permaneça numa 
tenda.”

39

Assim, Deus colocou no seu coração construir um tabernáculo. Mas David, sendo um homem de amor 
e consagração a Deus, ainda assim, tinha derramado demasiado sangue. Assim ele disse… David a falar 
isto na presença do profeta daquela era, que era Natã. E Natã, sabendo que Deus amava David, disse: 
“David, faz tudo o que estiver no teu coração; porque Deus está contigo.” Que afirmação! “Faz tudo o 
que estiver no teu coração; porque Deus está contigo.”

E nessa mesma noite - mostrando a consagração de David para com o amor de Deus, e depois ao 
ver, essa mesma coisa, sabendo que ele estava em erro, que não lhe era permitido fazer aquilo, Deus foi 
gracioso o suficiente para descer e falar com Natã. E eu sempre gostei destas palavras: “Vai e diz a 
Natã, o meu ser… vai dizer a David, o meu servo, que eu te tirei do curral.” Ele não era nada.

40

Eu gostava de aplicar isso aqui só por um minuto. “Eu te tirei do nada e te dei um nome - tu tens 
um nome como os grandes que estão na terra.” E eu gostava de aplicar isso numa confidência… mas, 
ainda assim, para fazer uma observação.

Eu estava a pensar que há alguns anos atrás, eu estava aqui na cidade. Ninguém queria saber de 
mim. Ninguém me amava. Eu amava as pessoas; mas ninguém me amava, por causa do passado da 
família. Sem nenhuma desconsideração para com a minha preciosa mãe e o meu precioso pai. Como eu 
gostava que a Mãe pudesse ter vivido para entrar neste santuário esta manhã.

Muitos dos antigos que deram o seu dinheiro para ajudar a construir aqui, talvez Deus esta manhã 
os deixe olhar por cima do corrimão.

Mas a família Branham não tinha muito bom nome por aqui por causa da bebida. Ninguém tinha nada 
a ver comigo. Eu lembro-me de dizer à minha esposa, há pouco tempo, “lembra-te que eu não conseguia 
fazer com que alguém falasse comigo.” Ninguém se importava comigo e agora eu tenho de me esconder 
para ter um pouco de descanso.

41

E, agora, o Senhor deu-nos este grande lugar e estas grandes coisas que Ele tem feito. Ele deu-me, 
para além de um mau nome, Ele deu-me um nome semelhante a alguns dos grandes; e Ele impediu os 
meus inimigos para onde quer que eu fosse… nunca houve ninguém que permanecesse, para onde quer 
que eu fosse. Mas… e como estou agradecido por isso.

E como é que eu ia saber, quando era um menino esfarrapado, aqui - dois ou três quarteirões de 
distância daqui na Escola Ingramville - quando eu era motivo de riso na escola por estar tão 
esfarrapado… e ia deslizar para o lago. Como é que eu sabia que lá debaixo desse lago estava uma 
semente de um lírio que podia florescer assim? E como é que eu sabia que ninguém falava comigo mas,

42
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ainda assim, Ele ia dar-me um nome que seria honrado entre o Seu povo?

Agora, não foi permitido a David construir o templo. Ele não o pôde fazer. Mas Ele disse: “Eu 
suscitarei a tua semente e ele vai construir o templo. E esse templo será um templo eterno. E sobre o 
teu filho, o Filho de David, haverá um reino eterno que Ele vai controlar.”

43

Salomão, o filho de David no natural (a partir da sua força natural), edificou uma casa ao Senhor - 
um templo. Mas quando a Semente real de David veio, o Filho de David, Ele disse-lhes que viria um 
tempo em que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. Mas Ele tentou apontá-los para outro 
templo.

João, o revelador, lá no livro de Apocalipse, ele viu este tabernáculo (Apocalipse 21). Ele viu o novo 
templo a chegar, a descer do céu, adornado como uma noiva estava adornada para o seu marido e uma 
voz disse a partir do templo: “Eis o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Deus estará com eles, 
e eles vão limpar todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais fome nem mais tristeza, não 
haverá mais dor nem morte, porque as coisas velhas já passaram.”

44

Depois, o verdadeiro Filho de David (como vamos ver nestas lições que aí vêm esta semana), então 
virá ao Seu templo - o templo de Deus - o verdadeiro tabernáculo, que Ele foi construir agora. Porque 
Ele disse em João 14: “Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou…” O que é que Ele quis dizer 
com isso? Já estava pré-ordenado. “…e vou preparar-vos morada e vou voltar para vos receber para 
mim mesmo.” E claro, nós sabemos que isso vai ser na grande era futura. A semente real de David vai 
assumir o trono, que é Jesus Cristo, e lá vai reinar sobre a igreja, como a Sua noiva na casa com Ele, e 
sobre as doze tribos de Israel, por toda a eternidade.

E estes pequenos lugares… Como David não pôde construir o verdadeiro tabernáculo de Deus, 
porque não estava preparado para o fazer…. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era um mortal e 
derramou sangue. Tal como nós hoje. Nós não estamos preparados para construir um verdadeiro 
tabernáculo de Deus. Há um só que pode fazer isso e está a construir agora.

45

Mas este tabernáculo, juntamente com o templo que Salomão Lhe construiu e juntamente com os 
outros, são apenas lugares temporários de adoração, até chegar o tempo em que o verdadeiro 
tabernáculo será estabelecido sobre a terra e a justiça reinará de céu a céu e não haverá mais tristeza. 
Não se vão pregar mais funerais naquele tabernáculo. Não haverá mais casamentos, porque o 
casamento será um grande casamento para a eternidade. Que tempo que vai ser!

Mas vamos colocar este propósito no nosso coração hoje, que em comemoração e à espera desse 
tabernáculo futuro, vamos ser tão caracterizados pelo Seu Espírito que vamos adorar neste local como 
se estivéssemos nesse outro lugar, à espera desse lugar futuro.

46

Agora, vamos ficar de pé e enquanto eu leio a Santa Escritura…

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

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

E ouvi a… voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois 
com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu 
Deus.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora. Nosso Pai celestial, nós estamos de pé em admiração. Nós 
estamos de pé em respeito e em santa reverência. E pedimos-Te, Senhor, que aceites a nossa dádiva, 
por nos teres dado graça - dinheiro para preparar um lugar de adoração para Ti. Não há nada, nem 
nenhum lugar que pudéssemos preparar na terra, que fosse digno de que o Espírito de Deus lá habitasse; 
mas nós oferecemos isto a Ti, como um sinal do nosso amor e dos sentimentos que temos em relação a 
Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por todas as coisas que Tu tens feito por nós.

47

E agora, o edifício e o terreno, tendo sido dedicados há muito tempo atrás para o serviço, e nós 
agradecemos-Te pelas memórias daquilo que tem acontecido. E agora, Senhor Deus, como a visão 
apareceu há anos atrás a expressar isto, que eu vi… nos edifícios antigos em que as pessoas antes 
estavam. E foram reparados e renovados e eu fui enviado para o outro lado do rio.

Agora, Senhor Deus, criador dos céus e da terra, nós estamos de pé como o povo do Teu aprisco. 
Nós estamos de pé como o povo do Teu reino e comigo e o pastor e a igreja, o povo, nós dedicamos 
este edifício para o serviço do Deus Todo-poderoso pelo nome de Jesus Cristo, Seu Filho, para o serviço 
de Deus e para reverência e respeito de Deus. E que o Evangelho flua de tal forma neste lugar que leve 
a que o mundo venha, a partir dos quatro cantos do globo, para ver a glória  de  Deus  a  surgir  a  partir

48
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dele. Assim como fizeste no passado, que o futuro possa ser muitas vezes maior.

Pai, nós agora dedicamo-nos para o serviço, para a Palavra, com tudo aquilo que está em nós. 
Senhor, a congregação e o povo - eles dedicam-se nesta manhã para ouvir a Palavra. E nós, como 
ministros, dedicamo-nos para a pregação da Palavra - para instar a tempo e fora de tempo, reprovando, 
repreendendo com toda a longanimidade - como está escrito ali na pedra de esquina desde há trinta 
anos atrás. Tu disseste que viria o tempo em que as pessoas não iam suportar a sã doutrina, mas 
acumulariam para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, e para serem desviados da verdade até às 
fábulas.

49

Senhor, enquanto temos tentado apresentar a Palavra ao povo… Que possamos ser inspirados e 
fortalecidos com uma porção dobrada, Senhor, enquanto uma porção dobrada do Espírito atinge o lugar. 
Que o Espírito Santo possa… Como foi no dia da dedicação do templo, quando Salomão orou, o Espírito 
Santo, na forma de uma coluna de fogo e de uma nuvem, entrou pela porta principal, girou à volta dos 
querubins, passou por cima do lugar santo e ali encontrou o Seu lugar de repouso.

50

“Oh Deus” - disse Salomão - “se o Teu povo tiver problemas em algum lugar e olhar para este santo 
lugar e orar, então ouve desde o céu.” Senhor, que o Espírito Santo esta manhã possa entrar em cada 
coração, em cada alma consagrada que aqui está. E a Bíblia diz que a glória de Deus era tão imensa que 
os ministros nem conseguiam ministrar por causa da glória de Deus.

Oh Senhor Deus, que isso se repita novamente enquanto nos entregamos a Ti, com a igreja, na 
dedicação para o serviço. Está escrito: “Pedi e recebereis.” E nós nos entregamos, com a nossa dádiva 
da igreja esta manhã, a Ti para o serviço, para as luzes do último dia - para as luzes do tempo do 
entardecer, para que possamos trazer consolo e fé para o povo que está à espera, que está à espera da 
vinda do noivo - para ataviar uma noiva no Evangelho de Cristo, para que o Senhor Jesus a receba. Isto 
nós dedicamos - eu, o Irmão Neville e a congregação - para o serviço de Deus, no nome de Jesus Cristo. 
Amém. Podem sentar.

51

David disse: “Alegrei-me quando me disseram: «Vamos à casa do Senhor.»” E que possa ser sempre 
assim connosco, que quando isso for mencionado nós vamos ficar felizes, para nos reunirmos na casa do 
Senhor. Amém.

52

Agora, depois do serviço de dedicação, eu tenho uma hora agora. E agora, lembrem-se daquilo a 
que estamos dedicados: à reverência, santidade, quietude perante o Senhor; adoração perante o 
Senhor e sejam o mais reverentes que conseguirem na casa do Senhor. E agora… e quando o serviço 
terminar, imediatamente após o serviço terminar, saiam do edifício. E isso dá tempo ao zelador para 
entrar aqui e limpar para a vez seguinte e preparar. Assim, não é uma confusão na casa do Senhor.

53

Eu penso que o lugar ficaria livre cerca de quinze minutos após o serviço terminar. Tenham a certeza 
que são afáveis. Cumprimentem toda a gente e convidem-nos a voltar. Nós esperamos ter, nesta próxima 
semana agora, um dos serviços mais solenes que já foram feitos no Tabernáculo. Esperamos por isso.

54

Agora, nunca me dei conta até que algo… até que muito tempo, tarde, nas primeiras horas, ontem à 
noite em oração, eu comecei a ver algo. Assim, eu confio que este vai ser um momento muito bom, que 
eu creio que vai ser, se o Senhor nos ajudar. Agora, quando eu disse “momento muito bom,” agora, eu 
vou falar de algo acerca disso esta manhã.

55

Vocês sabem que aquilo que o homem chama muito bom, por vezes não é muito bom. Mas aquilo a 
que Deus chama muito bom, o homem chama loucura; e aquilo a que Deus chama loucura, o homem 
chama muito bom. Por isso, vamos manter isso em mente. Examinem cada palavra.

Agora, os serviços são longos. Vão ser prolongados, porque é um serviço duro - muito ensino, 
consagração e eu apenas… A casa onde eu estou, as pessoas tentam apenas… querem dar-me tudo a 
comer, mas eu… disseram: “Bem, você perdeu tanto peso, Irmão Branham” - e tudo o resto, mas eu 
tenho estado constantemente em serviço. Eu tenho de sair daqui no próximo Domingo à noite para ter 
outro rapidamente no México. Assim, é uma coisa difícil. Assim… mas eu estou apenas a tentar deixar de 
comer tanto - e preparar-me.

56

E estou feliz, esta manhã, por ver o Irmão Junior Jackson e o Irmão Ruddell e os vários ministros e 
assim por diante, à volta. Deus vos abençoe a todos.

Agora, eu quero falar-vos esta manhã acerca de um tema sobre o qual tenho algumas notas escritas 
aqui. Eu quero ler, em primeiro lugar, a partir do livro de Isaías, no capítulo 53. Agora, enquanto estão a 
abrir lá, eu gostava de fazer um ou dois anúncios: isto é, hoje à noite, quero falar acerca deste livro, 
fazer a ponte entre a última era da igreja até à abertura do selo. Agora, há um grande espaço aí.

57

Antes, quando eu terminei as eras da igreja, eu também falei ali sobre as setenta semanas de 
Daniel, imediatamente a seguir, porque se ligava. E eu disse: “Agora, se eu chegar a ver os sete selos,
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eu vou ter de terminar estas setenta semanas de Daniel para ligar os selos - deixando uma coisa em 
aberto.” E esse foi o capítulo 5 do livro com sete selos e nós vamos ver isso esta noite.

Queremos tentar começar cedo esta noite. Então e eu…? Você já disse, não já? Começa cedo. Que 
tal… conseguem estar todos aqui por volta das sete horas? Muito bem. Vamos começar o serviço normal 
às seis e trinta, o serviço das canções e eu vou estar aqui por volta das sete. E depois, ao longo da 
semana, nós vamos começar cedo. E nós… Agora, nós vimos… Não há ninguém que goste de cantar 
como os Cristãos. Nós gostamos muito de cantar. Nós gostamos muito dessas coisas, mas agora 
estamos a ver outra coisa. Nós estamos na Palavra, vejam, por isso, vamos… vamos permanecer com 
isso.

58

Estamos no ensino e vocês dão conta da grande pressão que está sobre mim. Vejam, porque se eu 
ensinar alguma coisa errada, eu vou ter de responder por isso, vejam. E assim, eu não devo usar aquilo 
que alguém diz; deve ser inspirado. E eu creio que os sete anjos, que têm estes sete trovões, vão 
conceder isto, vejam.

59

Agora, em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, um ou dois versículos. Eu quero colocar esta questão… 
Agora, isto não diz respeito aos sete selos, de forma nenhuma. Esta é apenas uma mensagem, porque 
eu sabia que tinha de ter a dedicação e não podia entrar nisso, porque não ia ter tempo. Mas eu pensei, 
só para um pequeno serviço de dedicação, um pequeno serviço memorial para esta igreja (ou um 
pequeno serviço de dedicação, melhor dizendo), então não ia haver tempo para entrar naquilo que eu 
quero dizer acerca desta abertura deste livro. Por isso, vou fazê-lo hoje à noite.

60

Agora, este é apenas um pequeno serviço que… Vai acabar por se fundir com isso, por isso ouçam 
cada palavra. Captem isto. E se estiverem a gravar em fitas ou algo assim, então fiquem com esse 
ensinamento da fita! Não digam nada a não ser aquilo que a fita diz! Digam exactamente aquilo que a 
fita diz, porque algumas dessas coisas… Nós vamos entender muito acerca disto agora - por que é que é 
mal-entendido. Tenham a certeza que dizem exactamente aquilo que a fita diz! Não digam mais nada, 
vejam, porque… eu não digo isso por mim mesmo! É Ele que diz, vejam. A confusão, tantas vezes… as 
pessoas levantam-se e dizem: “Bem, Fulano de tal disse que significava assim e assim.” Vamos deixar da 
forma que está!

61

É assim que queremos a Bíblia. Da forma que a Bíblia diz, é assim que a queremos - assim mesmo! 
Não coloquem a nossa própria interpretação nela; já está interpretada, vejam. Agora…
62

Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do SENHOR?

Deixe-me ler outra vez agora, com atenção.

Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do 
SENHOR?

 [pergunta] 

Por outras palavras, se você deu crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi 
manifestado, veja.

Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do SENHOR?

Agora, eu quero ler também no livro do Evangelho de S. Mateus, no capítulo 11 de S. Mateus. 
Agora, tragam os vossos papéis e assim, porque constantemente… Se não tiver um gravador, traga o 
seu papel para que possamos ver isto. No capítulo 11 de S. Mateus, nos versículos 25 e 26… 11:26 e 
27. Muito bem. Jesus, a falar em oração. Eu quero começar um pouco atrás disso. Vamos ver o versículo 
25 e 26. Creio que foi aí que eu anunciei, porque tinha aqui marcado na minha Bíblia.

63

Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.

Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.

Veja essas duas Escrituras. “Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço 
do SENHOR?” Depois, Jesus deu graças a Deus por Ele ter escondido os mistérios dos sábios e dos 
entendidos e os revelou aos pequeninos que iam aprender, porque pareceu bem a Deus fazer isso.

64

Agora, a partir deste texto, ou, a partir da leitura desta Escritura, eu retiro este tema: Deus a 
esconder-Se em simplicidade, depois a revelar-Se da mesma forma. Agora para as fitas, eu volto a 
repetir, assim, para as fitas, vejam, porque estão a gravar, vejam: Deus a esconder-Se em simplicidade, 
depois a revelar-Se da mesma forma.

É estranho pensar como Deus faz uma coisa dessas. Deus vai esconder-Se em algo tão simples que 
vai levar a que os sábios falhem isso por um milhão de quilómetros e depois volta-se nessa coisa simples, 
na simplicidade da Sua forma de operar e revela-Se outra vez.

65
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Eu achei que formava um tema para que pudéssemos estudar isto antes de entrarmos nos grandes 
ensinamentos dos sete selos. Muitos não O vêem pela forma como Ele Se revela. Agora, os homens têm 
as suas próprias ideias acerca daquilo que Deus devia ser e acerca daquilo que Deus vai fazer. E, como 
eu já fiz esta afirmação muitas vezes, o homem ainda continua a ser homem. O homem está sempre a 
dar glória a Deus por aquilo que Ele fez e está sempre à espera daquilo que Ele vai fazer e ignora aquilo 
que Ele está a fazer.

É assim que perdem isso. Olham para trás e vêem que grande coisa que Ele fez; mas não conseguem 
ver uma coisa simples que Ele costumava fazer com isso. E depois esperam e vêem uma grande coisa 
futura que vai acontecer e, nove em dez vezes, já está a acontecer mesmo à volta deles e é tão 
simples que eles não sabem.

66

Um dia, um homem, aqui em Utica… (E se alguns dos familiares dele estão aqui, eu não digo isto para 
qualquer exposição radical do homem). Ele era um veterano da Guerra Civil e creio que ele era… eu não 
sei de que lado ele esteve, mas eu creio que ele era um rebelde. Mas ele era um incrédulo e afirmava 
que não existia tal coisa como Deus. Ele vivia em Utica; o nome dele era Jim Dorsey.

67

Muitos de vocês talvez o conhecessem. Ele deu-me muitas melancias quando eu era pequeno. Ele 
costumava plantar melancias junto no rio, no fundo ali. E ele era um bom amigo do meu pai. Mas ele 
disse um dia, uma das coisas mais notáveis que alguma vez foi dita por ele, em contraste - e eu era 
apenas um rapazinho naqueles dias - mas em contraste com a sua crença, que o levou a afastar-se e a 
tombar a sua cabeça e a chorar… E eu entendi por isto que o homem foi gloriosamente convertido a 
Cristo com a idade de cerca de oitenta e cinco anos.

Ele perguntou a uma menina um dia, que estava a vir da escola Dominical, porque é que ela perdia o 
seu tempo numa coisa daquelas?
68

Ela disse porque acreditava que havia um Deus.

E o Sr. Dorsey disse… Ele disse: “Criança, estás tão errada ao acreditar numa coisa dessas.”

E ele disse que a menina se agachou e apanhou uma flor de, do chão, arrancou-lhe as pétalas e 
disse: “Sr. Dorsey, consegue dizer-me como é que isto vive?”

Ali estava. Quando ele começou a procurar… Ele podia ter dito à criança: “Bem, está a crescer na 
terra.” Então as perguntas podiam voltar: “De onde veio a terra? Como é que essa semente lá chegou? 
Como é que isso aconteceu?” E assim sucessivamente e continuar até que ele visse, veja. Não são as 
grandes coisas glamorosas acerca das quais pensamos, mas são as coisas simples nas quais Deus é tão 
real em simplicidade.

Assim, é do agrado de Deus revelar-Se e depois esconder-Se; depois esconder-Se e revelar-Se nas 
coisas simples. É posto para lá do entendimento do homem porque… Se você dissesse: “Por que é que 
um Deus justo faria isso?” Porque o homem foi feito no princípio para não tentar fazer as coisas por si 
mesmo.

69

Um homem foi feito para confiar completamente em Deus. É por isso que nós somos assemelhados a 
cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não se pode guiar a ela mesma; tem de ter um líder. E o Espírito Santo 
deve liderar-nos. Assim, o homem é feito dessa forma e Deus fez todas as Suas obras tão simples de 
forma a que os simples as pudessem entender; e Deus faz-Se tão simples juntamente com os simples, 
de forma a ser entendido pelos simples.

Por outro lado, Ele disse em Isaías 35, creio eu, Ele disse: “…até mesmo os loucos, não errarão.” É 
tão simples. E nós sabemos que Deus é tão grande, que nós esperamos que seja uma coisa tão grande e 
nós perdemos a coisa simples.

70

Nós atrapalhamo-nos com a simplicidade. É assim que não vemos Deus, é ao nos atrapalharmos com 
a simplicidade. Deus é tão simples que os estudiosos destes dias e de todos os dias, perdem-No por um 
milhão de quilómetros, porque na sua intelectualidade, eles sabem que não há nada assim tão grande 
como Ele. Mas, na Sua revelação, Ele torna-o tão simples que eles passam por cima e não vêem.

Agora, estude isso. Estude tudo. E vocês, que estão de visita aqui, quando forem para os vossos 
quartos no motel, levem essas coisas e meditem sobre elas. Nós não temos tempo para explicar como 
devíamos. Mas eu quero que façam isso quando chegarem ao motel, ou ao hotel, ou seja onde for que 
estiverem, ou a casa. Juntem-se e estudem isso.

71

…perdem-No pela forma como Ele Se revela, porque Ele é tão grande, mas ainda assim esconde-Se 
em simplicidade, para Se dar a conhecer aos mais pequenos. Não tentem ver o que é grande, porque Ele 
passa ao lado disso; mas ouça a simplicidade de Deus e então vai encontrar Deus, aqui mesmo da forma 
simples.

72
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A sabedoria mundana bem polida, educada, nunca O vê. Agora, eu não estou aqui… e eu sei que há 
professores da escola - dois ou três que eu conheço - aqui sentados. E eu não estou aqui para 
contrariar a escola e a educação e para tentar suportar o analfabetismo; eu não estou aqui para isso. 
Mas a questão é que as pessoas colocaram tanta ênfase que até… até nos seminários e assim por 
diante, eles não vêem aquilo que Deus colocou diante deles.

É por isso que eu não estou contra os irmãos que estão nas denominações, mas eu estou contra o 
sistema da denominação; porque tenta magnificar-se e instruir os seus ministros até um ponto em que, 
se não tiverem a escolaridade e a instrução apropriadas, são expulsos; e têm de passar por testes 
psiquiátricos e assim por diante. Eu nunca vou pensar que foi vontade de Deus testar um ministro pela 
psiquiatria; mas testá-lo pela Palavra seria a forma de Deus testar o Seu homem que Ele enviou para ter 
a Palavra, para pregar a Palavra.

73

Agora, hoje, nós pregamos filosofia. Nós pregamos credos e denominacionalismo e tantas coisas - e 
deixamos a Palavra, porque eles dizem que não pode ser entendida. Ela pode ser entendida. Ele 
prometeu fazer isso. Agora, nós estamos a pedir-Lhe para o fazer.

Agora, nós vamos ver aqui algumas personagens durante alguns minutos. Vamos prestar atenção 
aos dias de Noé. O dia de Noé, Deus viu a sabedoria mundana tão enfatizada e respeitada, que Ele 
enviou uma mensagem simples através de uma pessoa simples, para lhes mostrar a Sua grandeza. Agora, 
nós sabemos que no dia de Noé, eles afirmam que uma civilização era tão poderosa que nós ainda não 
chegamos a esse ponto, na nossa civilização moderna.

74

E eu creio que vai chegar lá, porque o nosso Senhor disse: “Como foi nos dias de Noé, assim será na 
vinda do Filho do homem.” Ele deu algumas ilustrações.

E eles construíram a pirâmide e a esfinge lá no Egipto e construíram coisas gigantescas que nós não 
temos nenhum poder hoje para construir isso. Eles tinham um embalsamamento, em que conseguiam 
embalsamar um corpo para o fazer parecer tão natural que ainda permanece hoje. Nós não conseguimos 
fazer uma múmia hoje; nós não temos as coisas para fazer isso. Eles tinham cores que duravam tanto, 
por quatro ou cinco mil anos, ainda permanece com a mesma cor que tinha. Nós não temos nada disso 
hoje. E muitas coisas grandes dessa civilização exprimem a sua superioridade em relação à nossa 
civilização moderna.

75

E assim, consegue imaginar como a educação e a ciência (de tão grandes sinais que temos de que 
houve uma civilização assim, que grande civilização devia ser, por estes memoriais)… como a ciência e a 
civilização moderna e a educação eram uma necessidade entre as pessoas. Deve ser. Tinha de ser. 
Quase não havia, acho eu, qualquer analfabetismo entre eles.

76

E assim, Deus, à procura no meio daquela grande economia daquele dia, nos sistemas deles, não 
conseguiu, talvez, encontrar o tipo de homem certo até que encontrou um agricultor analfabeto, talvez, 
chamado Noé - um pastor de ovelhas. E Ele deu-lhe a Sua mensagem para pregar às pessoas, que era 
tão simples para a escolaridade que eles tinham naquele dia, que o povo atrapalhou-se com a 
simplicidade da mensagem.

E, ainda assim, a mensagem era, à luz da ciência, radical. Como é que podia haver chuva nos céus 
quando não havia chuva lá em cima? E a simples mensagem para construir uma arca, contruir alguma 
coisa para entrar lá onde não há água nenhuma para flutuar - ora, ele tornou-se um fanático. E ele 
tornou-se aquilo a que nós chamaríamos (se me perdoarem a expressão de hoje) um “excêntrico.”

77

E quase todo o povo de Deus é excêntrico. Sim. Eu estou contente por ser um deles. Sabe, eles são 
diferentes da tendência moderna da civilização. Assim, tornam-se diferentes, estranhos. Ele disse que o 
Seu povo era um povo peculiar - diferente, estranho - mas um sacerdócio espiritual, uma nação real, 
oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios dando glória ao Seu nome. Que povo! 
É Ele que os tem!

Repare agora, que grande coisa que deve ter sido naquele dia - para que um fanático viesse à 
igreja, um fanático, e a pregar um Evangelho que aparentemente estava completamente desalinhado 
com a forma de crer que eles tinham. E os cientistas… ora, era simplesmente loucura. Como… Eles 
conseguiam provar cientificamente que não havia chuva lá. Mas este simples pastor de ovelhas creu 
que, se Deus disse que ia chover, ia chover.

78

E assim, compare com hoje, quando alguém é curado. Eles dizem: “É apenas emoção. Eu consigo 
provar-lhe cientificamente que o cancro, ou a substância, ou a coisa, ainda lá está.” Mas para o simples 
crente, acabou, veja, porque ele não está a olhar para a substância; ele está a olhar para a promessa - 
tal como Noé olhou.

Assim, não vê: “Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem”? Cientificamente, 
ninguém… O médico podia dizer: “Veja aqui, o seu nódulo ainda está lá.” “O seu cancro ainda está lá.” “O
79
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seu braço está aleijado como sempre esteve. Você está louco!”

E lembre-se, esse é o mesmo espírito dos dias de Noé que disse: “Não há chuva lá em cima. Nós 
conseguimos ver a lua com instrumentos e não há chuva lá.” Mas se Deus disse que ia haver chuva lá… 
“Porque a fé é a prova das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se vêem.” E a fé 
assume o seu lugar de repouso final na Palavra de Deus. É lá que encontra o lugar de repouso. Entende? 
O lugar de repouso está na Palavra de Deus. Foi aí que Noé descansou: “Deus disse.” Está encerrado o 
assunto.

Agora, se reparar mais uma vez, então… Agora, Noé, ao crer nisso, era um fanático. E as pessoas 
de hoje que crêem no baptismo do Espírito Santo… Agora, a igreja diz: “Estas pessoas são fanáticas. 
Não passam de um bando de perturbados, emocionados, em pânico.” Mal sabem que a Palavra de Deus 
ensina isso. É uma promessa.

80

E para Noé, não importava quanto eles dissessem que o homem estava fora de si, que ele estava 
cientificamente errado e que estava mentalmente errado… Mas para Noé era a Palavra do Senhor. E Noé 
permaneceu com ela; e os sábios e os entendidos atrapalharam-se com a simplicidade daquilo e 
perderam as suas vidas. Que repreensão (agora) para aquela geração!

81

Muitas pessoas dizem: “Se eu vivesse naquela altura…”

Não, você tomaria a mesma atitude, porque hoje está a ser reproduzida a mesma coisa mais uma 
vez, apenas numa outra forma. Eles atrapalham-se hoje exactamente como eles naquela altura.

Sem dúvida que naqueles dias eles tinham muitos pregadores; mas Noé foi inspirado por Deus. Noé 
conseguia olhar e ver aquilo que estava prestes a acontecer e sabia que Deus não ia deixar continuar 
uma geração adúltera e maligna assim. Assim, o que é que nós podemos fazer hoje, a não ser ver a 
mesma coisa? Uma moderna Sodoma e Gomorra, maligna, um povo adúltero - tão polidos na sua 
escolaridade que se atrapalham com a simplicidade de Deus na manifestação do Seu ser e a palavra dele 
a mostrar a Sua Palavra.

82

Não há ninguém no mundo que vá dizer que… ou que possa dizer que “nós não vemos entre nós a 
própria Palavra de Deus manifestada” - a própria promessa dos últimos dias, as próprias luzes do 
entardecer que deviam brilhar. Nós somos um povo privilegiado por vermos isso. E onde o mundo, 
extremamente polido… está escondido deles.

83

Jesus disse a Deus, o Pai, Ele disse: “Agradou-Te esconder isso deles. Assim, Pai, o escondeste. Que 
eles com a sabedoria deles…” Veja, foi a sabedoria que fez com que a bola começasse a rolar no lodo do 
pecado no princípio, porque Eva estava em busca de sabedoria quando encontrou Satanás e Satanás 
deu-lhe isso. E a sabedoria é contrária à Palavra.

Não nos é pedido que tenhamos sabedoria; é-nos pedido para termos fé naquilo que já foi dito. 
Assim, veja… Mas hoje os estudiosos embelezam de tal forma e colocam isso ali e colocam a sua própria 
interpretação nisso - foi sempre assim. Eles fazem hoje a mesma coisa. Está na mesma medida.

Agora, as pessoas não viram isso naquela altura, tal como não vêem isso hoje - a mesma coisa. 
Fazem a mesma coisa. Porque… porque (a razão porque não vêem isso), porque eram demasiado 
espertas para crer nisso, veja. Agora, a mensagem era tão simples que os inteligentes eram demasiado 
inteligentes para crer na simplicidade da mensagem! Oh, bem! Deus tornou-o tão simples na verdade, 
que os inteligentes e os intelectuais não conseguiram ver isso, porque era tão simples. Bem, é isso que 
faz a grandeza de Deus assim tão grande, porque, sendo o maior, consegue fazer-Se simples.

84

Os homens hoje (mostrando que não são de Deus), são grandes e estão a tentar ficar maiores - e 
expressam-se tão grandes como o grande bispo, doutor, santo papa, tudo - fazendo-se algo que 
realmente não são; e Deus, sendo tão grande, faz-Se simples. Simplicidade é grandeza. Nós 
conseguimos construir um avião a jacto. Nós conseguimos disparar um foguete até… conseguimos 
colocar um míssil em órbita e conseguimos fazer todas estas coisas. Sim, mas não conseguimos construir 
um rebento de erva. Amém. Então e isso? Mas em vez de tentar voltar atrás e ver o que é que formou 
aquela erva e aceitar o próprio Deus que criou a erva, nós estamos a tentar construir um míssil que vai 
chegar lá mais rápido do que alguém que consiga construir um.

85

Nós somos tão inteligentes e intelectuais nas nossas igrejas que conseguimos construir um edifício 
de um milhão de dólares, ou um edifício de dez milhões de dólares, mas ainda assim… e a tentar construir 
um melhor do que a Metodista, ou a Baptista construiu um melhor do que os Presbiterianos e a 
Pentecostal entrou na correria. Mas a coisa é esta: nós ainda… somos tão inteligentes e tão focados 
nos nossos caminhos, que não nos humilhamos para dar conta do Deus que está na pequena missão na 
esquina. Está certo. Nós atrapalhamo-nos com a simplicidade. Sempre fizeram isso.

86

Agora, eles eram demasiado inteligentes para  crer  numa mensagem assim tão  simples.  Não  estava87
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suficientemente polida para as investigações científicas que eles tinham. Não era brilhante - a 
mensagem - o suficiente para o programa educacional que eles tinham naquele dia. Eles tinham 
estudado para saber que havia um Deus; e estudaram para saber que Ele era grande; e tentaram 
edificar-se de forma a serem grandes como Ele, quando o caminho para cima é sempre para baixo!

Agora, quem sabe se o Pólo Norte é o Norte, ou se o Pólo Sul é o Norte, ou se o Pólo Norte é o Sul 
ou se o Pólo Sul é o Norte? Qual é que está para cima e qual é que está para baixo? Nós estamos 
suspensos no espaço. Nós dizemos: “O Pólo Norte está para cima.” Como é que sabe? O Pólo Sul pode 
ser o Norte. Veja, você não sabe. Assim, vamos relembrar…

Nestas palavras dizia: “Então como é que diria, Irmão Branham, que o que está para cima está para 
baixo?” Com base na Palavra de Jesus Cristo.

Ele disse: “Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será abatido” - será 
levado para baixo. Assim, então, na verdade, o que está em cima está para baixo e o que está para 
baixo está em cima.

Como o antigo santo disse, em Chicago, que um homem… Um certo ministro de uma certa 
organização chegou onde estavam alguns Pentecostais. Ele tinha todas as suas coisas intelectuais 
preparadas. Ele chegou ali e usou palavras que os Pentecostais não percebiam. E ele chegou ali e viu 
que não estava a ser recebido pelo povo Pentecostal. Ele subiu com o peito inchado e era o santo 
Doutor Fulano de tal, vocês sabem, de uma certa e certa grande escola lá em Chicago. E ele olhou à 
volta e aqueles Pentecostais estavam a olhar uns para os outros. Eles nem sequer sabiam aquilo de que 
ele estava a falar - ele era tão instruído, tão inteligente, brilhante. Eles não sabiam…
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Foi parecido com um certo senador, ou um homem que recentemente foi candidato a presidente e foi 
derrotado. Tuck Coots disse-me, quando eu estava a pregar no funeral da Mãe Ford e estava a falar 
acerca da ressurreição - a garantia da ressurreição. Certo como o sol a nascer, eu vou ressuscitar. 
Certo como a erva morre no Inverno e a folha cai da árvore, volta outra vez quando a terra se corrige 
na órbita, tem de ressurgir novamente.

89

O Tuck disse: “Eu gosto dessa mensagem, Bill.”90

Eu e o Irmão Neville estávamos sentados no carro e eu disse: “Tuck…”

Ele disse: “Eu gosto das suas mensagens.”

Eu disse: “Tuck, eu não tenho instrução.” Eu disse…

Ele disse: “Essa é a parte boa acerca disso.” Veja. Ele foi ver (Bem, penso que o homem me perdoa. 
Eu não quero dizer…) Adlai Stevenson [candidato à presidência dos Estados Unidos em 1952, 1956 e 
1960 - Trad.], vocês conhecem. Ele disse que o ouviu durante quinze minutos. E o Sr. Stevenson é um 
orador brilhante, supõe-se que sim, vocês sabem, até que Tuck disse (acho que ele tem escolaridade da 
universidade), ele disse que se sentou ali e adormeceu. E disse que adormeceu, a ouvi-lo, ao fim de 
quinze minutos. Mas disse: “Com uma escolaridade da universidade, eu apenas entendi umas poucas 
palavras que ele disse, eram tão rebuscadas.” Ele disse: “Nunca me viu a dormir num dos seus serviços, 
pois não, Irmão Branham?”

Veja, é a simplicidade disso. É simples. É aí que Deus está.

Agora, eles eram demasiado inteligentes naquele dia para captar o significado da forma simples de 
Deus fazer as coisas. Não era polido para eles. Tem de ser polido. Tem de ser altamente cromado ou não 
vão ver. Agora, mas o grande Jeová estava escondido na Sua Palavra e Ele deu-Se a conhecer às 
pessoas que creram na Sua Palavra, ao salvá-las e ao fazer com que uma mensagem simples 
acontecesse. A mensagem simples de Noé, Deus fez com que acontecesse. Agora, repare nisso.
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Agora, então, mais uma vez, no dia de Moisés, repare, outro tempo de livramento. Quando Deus 
está prestes a fazer alguma coisa para livrar o Seu povo, Deus envia uma mensagem para o povo. E é 
tão simples, como vamos entender na abertura destes selos. Esse foi o meu propósito ao trazer isto 
primeiro, para que descobríssemos que a abertura desses selos é tão simples que o inteligente falha por 
um milhão de quilómetros. Vê? Espero que Deus me unja para isso. Vê? Vê? Ultrapassa-os. E é por isso 
que eu achei que esta Mensagem, esta manhã, seria apropriada para estabelecer uma base, acerca da 
simplicidade de Deus - como Deus Se esconde em simplicidade!

92

Pense, eles conseguem quebrar as ligações dos átomos e fazer tudo o resto; mas quando se trata 
da vida, eles nem conseguem dizer de onde vem.
93

Um simples rebento de erva e Deus está escondido nele. Eles conseguem disparar um foguete até à 
lua e disparar um radar até lá, ou seja o que for e, ainda assim, não conseguem explicar a vida num 
rebento de erva. Está certo. Veja, porque não pode ser explicado. É tão simples que eles ignoram isso.
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Agora, repare. Moisés… No dia em que Deus ia livrar os filhos de Israel, de acordo com a Sua 
Palavra, o que é que Ele fez? Ele escolheu uma família simples. Não temos nenhum registo dele. Ele era 
apenas um filho de Levi, é tudo o que sabemos e, assim, nós… e a sua esposa. Normal… provavelmente 
um misturador de lama (como o mundo pensava), ali a fazer tijolo para o inimigo. Ele era apenas um 
escravo normal em Israel, mas Deus escolheu aquela família para gerar o libertador - uma família normal 
Judia. Ele nunca foi buscar a realeza e as celebridades ou algo assim, nem sequer um sacerdote. Ele 
pegou uma família normal e comum. Vê? Simplicidade.

94

Repare no que Ele fez naquela altura. Ele gerou um filho, um simples ser humano. Ele nunca… Ele 
podia ter ordenado ao sol, se Ele quisesse, que os libertasse. Ele podia ter ordenado ao vento que os 
libertasse. Ele podia ter ordenado a um anjo que os libertasse.

95

Oh, aleluia! Deus consegue fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. “Bem, como é que sabe então, 
Irmão Branham?” Deus não abandona o Seu programa. É por isso que nós sabemos que este dia tem de 
ser simples. Vê? Agora, Ele sempre opera em simplicidade. Mas Deus, no princípio, podia ter feito com 
que o sol pregasse o Evangelho, ou fazer com que os ventos pregassem o Evangelho, ou que um anjo 
pregasse o Evangelho; mas Ele ordenou o homem para esse propósito e Ele nunca muda.

Ele nunca ordenou o indiv… Ele nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupos de homens; 
Ele ordenou que o homem pregasse o Evangelho. Não é a maquinaria, os dispositivos mecânicos, nem 
qualquer ser angelical - foi o homem. E quando Ele trouxe a libertação para o povo ali, Ele enviou um 
simples ser humano, nascido de uma família simples num grupo de escravos. Oh, bem! Que Deus que Ele 
é! - desvelando-Se em simplicidade.

Agora, repare. E Ele fez com que ele fosse treinado na sabedoria do mundo, para que ele pudesse 
falhar e para mostrar que não seria pela sabedoria que eles alguma vez seriam libertados. É pela fé que 
nós somos libertados. Ele deixou-o ir e ter uma instrução tal que conseguia ensinar a sabedoria aos 
Egípcios, ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que podiam, talvez, nem saber 
assinar o seu nome.
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E Moisés foi levado à escolaridade mais elevada, com uma instrução tal que ele conseguia ensinar 
esta sabedoria aos professores. Ele conseguia ensinar os génios. Sim! E Deus deixou-o chegar até aí 
para que pudesse mostrar-Se em humildade, para mostrar que a sabedoria não tem nada que ver com 
isso. E Moisés falhou redondamente, na sua genialidade. Ele deixou-o chegar aí pelo Seu propósito, para 
que ele falhasse. E ele falhou e caiu.

Assim, para mostrar não por força, nem por violência, nem pela sabedoria do Egipto, nem pela 
sabedoria das nossas escolas, nem pelo poder dos nossos seminários, nem pelos números das nossas 
organizações, nem pelo poder do ensino da nossa escolaridade; mas “pelo Meu Espírito, diz Deus.” A sua 
sabedoria desvaneceu-se e acabou. Quando ele se encontrou com Deus na sarça ardente ali, ele tirou 
os seus sapatos e inclinou-se em humildade e esqueceu toda a sua sabedoria.

97

Deus, trazendo a libertação, teve de o treinar em sabedoria para o deixar cair, para mostrar que 
você não pode confiar no braço do seu próprio entendimento nem do entendimento de outra pessoa 
qualquer. Deixou-o cair, para mostrar a Sua mão. Conseguem ver? O propósito de Deus ao fazer isso foi 
para Se mostrar em humildade.

E Ele deixou que Moisés se tornasse o maior, até que ele seria o próximo faraó. Ele era um general 
poderoso. De acordo com a história, ele conquistou (Moisés, sozinho), os países vizinhos. Depois, 
quando ele se virou para a obra do Senhor com todo o seu talento, Deus deixou-o dar um tombo de 
cabeça, para que Ele o pudesse colocar ali no deserto e tirar tudo isso dele e depois, aparecer-lhe a ele 
em humildade e enviá-lo lá com um pau na sua mão para libertar o povo.
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Quando ele não o conseguiu fazer através de um treino militar, através de uma instrução… Através 
de uma educação científica e através de uma força militar, não conseguiu fazê-lo. E Ele deu-lhe um pau 
retorcido do deserto e ele conseguiu fazê-lo com isso. Deus em humildade, em simplicidade. Deus estava 
no pau e estava em Moisés. E, enquanto Moisés tivesse o pau, então Deus teria, porque Deus estava 
em Moisés. Claro.

Repare. “Nem por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito…” Mas pela simples fé… Moisés 
tinha o entendimento de que ele seria o libertador, a partir do ensinamento da sua mãe. E ele treinou-se 
em termos militares para fazer isso, mas falhou, veja. Ele tinha o entendimento, ele tinha a instrução, 
mas isso não funcionou. Assim, ele teve de esquecer tudo isso e teve de chegar à simples coisa de 
confiar na Palavra de Deus. E aí ele libertou o povo. Sim, senhor.
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Deus liberta através de quê? Da fé na Sua Palavra. Foi sempre assim. Nós podíamos dar uma vista 
de olhos se tivéssemos tempo. (Nós temos cerca de vinte e poucos minutos ainda, temos). Nós 
podíamos ver Caim e Abel -  como Caim tentou  agradar  a  Deus  pela  beleza.  Outra  forma… As  pessoas
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acham que por congregações grandes, bem vestidas, por um sacerdote, com ministros com túnicas e 
coros com túnicas e todo o fingimento, acham que isso agrada a Deus.

Consegue ver de onde isso veio? Caim tentou a mesma coisa e construiu um altar. Não há dúvida 
que o fez belo. E o homem era sincero. Ele adorava. Ele pensou: “Enquanto eu for sincero, não faz 
diferença nenhuma.” Faz diferença. Você pode estar sinceramente errado.

Repare, ele construiu este altar e fez mais, como colocar flores e arranjá-lo e colocar belos frutos; e 
pensou: “Claro, um Deus grande, santo, limpo, belo, vai aceitar esse sacrifício.” Mas veja, ele fez isso 
com a sua própria sabedoria. Ele fez isso através dos seus próprios pensamentos. E é isso que acontece 
hoje. Eles fazem isso pela sua própria sabedoria, pela sua escolaridade, pela sua instrução e ética que 
aprenderam.

101

Mas Abel, por uma revelação, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Não havia nada 
de limpo naquilo, quanto à aparência, humanamente falando - o jovem e agarrou-o pelo pescoço e atou 
uma vide à volta dele assim e puxou-o até este altar. Não havia nada de belo naquilo - a deitá-lo sobre 
o altar e a cortar a sua garganta com uma pedra afiada até o sangue dele a jorrar para cima dele e a 
balir, a morrer. Foi uma coisa horrível de se ver, veja, só de ver.

No entanto, foi simples. Em simplicidade, ele sabia que nasceu do sangue da sua mãe e do seu pai 
(nasceu no sangue da sua mãe, pelo sangue do seu pai); e foi o sangue que provocou a queda; então, 
era sangue que ia trazer isso de volta. Assim, ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, porque 
lhe foi revelado.

E alguns dos irmãos hoje, que acham que eles comeram maçãs e pêras… eu vi a coisa mais radical 
no outro dia no jornal. Eles diziam agora que provaram que Eva não comeu uma maçã; que… acho que 
afirmam que foi um alperce. Oh, veja de onde esse espírito vem!
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E diziam que Moisés nunca atravessou, de facto, o Mar Vermelho; que foi uns juncos ali - um mar de 
juncos - que ele levou os filhos de Israel a atravessar o mar de juncos. Lá no final do mar há um grupo 
grande de juncos ali. E Moisés atravessou o mar, mas ele atravessou o mar de juncos - você sabe, erva, 
chamada… como tule e assim, em que ele atravessou por ali.

É ridículo, quando a água, disse a Bíblia, se dividiu para a direita, para a esquerda, e Deus fez com 
que um forte vento oriental o separasse. Eles querem tentar entender à maneira deles. E foi sempre 
assim que falharam e vão continuar a falhar.

Sabe, todas estas coisas que Caim, o tipo do homem de mente carnal hoje, que é religioso no 
exterior… Ele quer fazer alguma coisa no exterior, mas… Ele vai à igreja e vai fazer muitas coisas pelo 
edifício. Só há uma igreja e você não se junta a essa. Estas são filiais, veja. Você junta-se à filial 
Metodista, à filial Baptista, à filial Presbiteriana, à filial Pentecostal, mas você nasce na igreja, veja. 
Todas estas são filiais. Não são igrejas; são filiais. Não existe tal coisa como igreja Metodista ou igreja 
Pentecostal. Não, não existe tal coisa. Não, isso está tudo errado. Está certo. São filiais a que as 
pessoas se juntam; mas você nasce na igreja do Deus vivo e esse é o corpo místico de Jesus Cristo a 
ser formado.
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Agora, mas agradou a Deus revelar o Seu segredo a Abel pela simples fé no sangue derramado. Oh, 
gostava de ter tempo para desenvolver isso um pouco mais, veja. No entanto, em Caim, com toda a sua 
sabedoria, o homem inteligente… Oh, você diz: “Agora, Irmão Branham, você diz… você está a tentar 
fazer dele o génio instruído.” Ele era. Ele era inteligente… Siga a estirpe dele. Olhe para os seus filhos. 
Todos eles eram cientistas e médicos e homens inteligentes - todos.
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Mas siga a geração de Sete - eram homens humildes e agricultores e assim por diante, até à 
destruição. Mas os filhos de Caim formavam o grupo inteligente, intelectual. Eles até… eles podiam 
afirmar… conseguiam temperar o cobre e fazer metais e eram construtores e eram homens inteligentes; 
quando os outros homens viviam em tendas e pastoreavam as ovelhas e descansavam nas promessas de 
Deus. Vê? Vê onde isso estava? Agora, siga a genealogia e veja se isso não está certo, veja. Eles 
descansavam na promessa de Deus.

Foi assim que Noé foi escolhido, a partir desse tipo de pessoas. Foi assim que Paulo foi escolhido a 
partir do seu rebanho. Foi assim que John Wesley, Martinho Lutero e seja quem for. É assim que você 
chega a ser quem você é hoje, veja - a mesma coisa, humilde para crer na simples promessa de Deus.

Agora repare. Agradou a Deus identificar. Agora, Deus vai sempre vindicar se é a verdade ou não, 
veja. Agora, muitas pessoas tentam fazer algo de que Deus fica longe um milhão de quilómetros. Está 
certo. Mas quando vê Deus a voltar-se e a dizer isso… a enfatizar isso, a dizer: “está certo. Está certo. 
Está certo” - então você sabe que é verdade.
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Agora, quanto as ofertas estavam sobre o altar, Deus recusou a concepção intelectual que ele tinha
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de Deus. Mas quando Ele viu Abel - pela simples fé em crer que não foram maçãs nem frutos do campo, 
mas foi sangue - pela fé, ele creu, por uma revelação de Deus, Deus vindicou Adão ao aceitar o 
sacrifício dele.

É aí que nós pensamos em orar pelos enfermos, qualquer coisa. Jesus disse: “Se permanecerdes em 
mim e a minha Palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito.”
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Agora (enquanto estamos a avançar agora, rapidamente, com mais vinte minutos), repare.

No dia de Elias, Deus decidiu esconder-Se numa pessoa simples. Agora, pense nisso. Deus decidiu. 
Essa foi a decisão Dele. Lembre-se, eles tinham rabis, sacerdotes. Eles tinham grandes homens naqueles 
dias. Até o próprio Rei Acabe era um Judeu. Ele tinha grandes homens na terra naquele dia; mas Deus 
escondeu-Se num homem simples. Não foi num estudioso - não. Não foi num homem de renome do 
mundo - um grande génio militar ou algo assim. Não. Não foi um nome importante. Nós nem sabemos 
quem era o seu pai ou a sua mãe. Nós não sabemos nada acerca da sua genealogia - era apenas um 
agricultor normal algures, que foi levantado para o propósito de ser um profeta.
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Deus fê-lo viver sozinho no deserto. A única coisa que nós sabemos é que ele apareceu sabe-se lá 
de onde, entrou e condenou todo o sistema eclesiástico. Bem!

E sabe o que eles pensavam acerca dele? “De que escola é que ele veio?” “Com que denominação é 
que ele está? Está com os Fariseus, os Saduceus [ou seja o que for que eles tinham]?” Ele não 
pertencia a nenhuma delas; mas ele condenou aquilo tudo. Deus decidiu fazer isso. Mas foi um homem 
simples. Sem instrução - não temos nenhum lugar onde diga que ele tenha ido à escola. Não temos nada 
acerca dele. Era apenas um homem simples, mas Deus ficou agradado por se esconder naquela pessoa 
simples. Deus, lá com este homem simples, a esconder-se num ser humano - consegue entender? Deus a 
esconder-se num rezingão analfabeto (para o mundo, claro, você sabe, eles acusavam-no de tudo - até 
de ser um bruxo) - Elias.
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Todos os profetas foram acusados disso. Jesus foi acusado de ser um - Belzebu e de ser louco. 
Disseram: “Ora, estás louco. Nós sabemos que tens demónio. Estás fora de ti.” Vê? Foi aí que Ele lhes 
disse que quando viesse nos últimos dias, fazer isso seria blasfémia. Ele perdoou-lhes, mas não seria 
perdoado nestes últimos dias. Tinha de ser pago com a separação eterna - nunca seria perdoado neste 
mundo nem no mundo vindouro.

Mas Elias foi considerado um louco. Consegue imaginar, de pé até… As mulheres estavam todas a 
cortar o cabelo - como nos dias modernos, acho eu, e pintadas como Jezabel, a primeira-dama da 
nação; e os pregadores eram todos mundanos e tudo o resto. E depois, o que aconteceu… Depois, aqui 
vem o velho Elias, a condenar tudo aquilo, de Jezabel até baixo.
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Bem, eles pensaram: “Nós não temos de te ouvir. Nós temos pastores.” Claro que não tinham de 
ouvir, mas ele era o pastor deles, independentemente disso. Ele era o pastor de Jezabel. Ela também… 
Ela podia ter tido um de um tipo diferente; mas, enviado por Deus, era ele. Ele foi o pastor enviado por 
Deus para ela. Ela detestou-o, mas ele era o pastor de qualquer forma.

Repare. E Elias humilhou-se e permaneceu com aquilo que Deus disse, de tal forma que agradou a 
Deus tirar esse mesmo espírito de Elias e prometeu largá-lo, três vezes, ao longo do caminho a partir 
dali. Amém! E Ele fez isso. Amém. Claro que fez. Ele prometeu que viria. E veio sobre Eliseu, o seu 
sucessor; depois veio sobre João Baptista; e, de acordo com Malaquias 4, deve estar aqui novamente 
nos últimos dias.
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Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele agricultor simples, sem instrução, dali da floresta 
algures. Ele era tão… Foi tão obediente à Sua Palavra que Ele podia dizer: “Elias, faz isto” - e Elias fazia 
isso. E Deus escondeu-Se ali numa tal simplicidade até que… Todos lhe diziam: “Esse velho rabugento. 
Não tenham nada que ver com ele” - e assim por diante.

Mas, um dia, quando ele envelheceu e a sua cabeça ficou careca e os seus bigodes estavam 
compridos, grisalhos, os poucos cabelos que ele tinha estavam sobre os ombros, os seus braços 
magrinhos e a carne descida sobre eles assim, veio por aquele caminho até Samaria - e aqueles olhos a 
olhar para cima em direcção aos céus - com um pau retorcido na sua mão. Ele não tinha uma grande 
aparência, mas tinha o “assim diz o Senhor!”
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Ele não balbuciava com aquilo. Ele não gaguejava. Ele não dizia: “Agora, grande Acabe…” Ele 
avançava e dizia: “Nem um orvalho cairá do céu até que eu diga.” Deus tinha honrado a sua 
simplicidade.

Agora, veja, enquanto foi da forma simples e todos estavam contra ele… Todos estavam zangados 
com ele. Todas as associações ministeriais e tudo o resto estavam zangados com ele. É verdade - a 
tentar livrar-se dele e tudo o resto. Mas nessa simplicidade -  apesar  de  não  cooperarem com as  suas
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campanhas e seja o que for que eles tinham, todos pensavam que ele era um rabugento - Deus estava a 
esconder-Se. Mas quando chegou o tempo daquela semente, que tinha sido plantada, amadurecer, Deus 
manifestou-Se ao enviar fogo dos céus e lamber todo o sacrifício. Deus a esconder-Se em simplicidade e 
depois a revelar-Se novamente, veja. Claro. Agradou a Deus fazer isso. Ele fez sempre isso de alguma 
forma. Sim, senhor.

Agora, vemos que Ele prometeu estas coisas. O problema é hoje, com tantos de nós, nós queremos 
ficar tão… você sabe, com a mente tão instruída pelo seminário e tão instruída pela denominação, que 
Deus não pode usar-nos. Deus pode ajudar um homem a fazer alguma coisa e dar-lhe um ministério. A 
primeira coisa que acontece é ele dar atenção ao que os outros dizem. E a primeira coisa que acontece 
é que ele vai ficar todo enredado em muitas coisas. E depois Deus tira as Suas mãos dele e deixa-o só. 
Vê?
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Então, Ele vai tentar encontrar outro homem para Si - alguém que faça aquilo, veja. Ele tem de 
encontrar algo que vá usar a Sua Palavra, vá usar a revelação divina e não saia daí - vai permanecer ali 
naquela Palavra. É assim que Ele faz. Ele sempre fez dessa forma.
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Assim, quando o homem se torna tão instruído e inteligente até que tenta colocar a sua própria 
interpretação… Bem, como eles dizem: “O baptismo do Espírito Santo” - eles vão dizer - “Oh, isso foi 
para um outro dia.”

Mas, se eles não… “Bem, não foi para um outro dia. Mas digo-lhe, não vem como aconteceu no dia 
de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos” - e todo o tipo de coisas assim, veja.

E fala acerca do baptismo no nome de Jesus Cristo onde a Bíblia ensina dessa forma. Eles dizem: 
“Bem, mas o seminário diz assim e assim.” Isso é fazer cedências. Deus não pode usar uma pessoa 
assim. Ele pode deixar que um homem seja agredido por todo o país e ser expulso e fazerem troça e 
rirem-se dele e tudo o resto assim. Mas quando chega o momento da verdade, Deus levanta-se e 
vindica-Se ali naquela mesma simplicidade.
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Levanta-se como a flor. A semente parece estar acabada. Morre e cai à terra. Se desenterrar a 
semente, ela está podre e parece uma confusão. Mas a partir dali surge a vida, para reproduzir 
novamente outra flor.
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Deus em simplicidade. Ele faz a mesma coisa. O caminho para cima é descer, sempre. Humilhe-se. 
Nunca diga: “Bem, eu tenho isto e aquilo.” Você não tem nada. Lembre-se, se tiver a graça de Deus, dê 
graças por isso e seja humilde. Continue a humilhar-se.

Agora, eu vou ter de me apressar porque o relógio está… eu não quero manter-vos aqui por muito 
tempo, porque não quero cansar-vos. Nós ainda temos muito tempo ao longo desta semana.
117

Agora, nós vemos que as pessoas ficam tão inteligentes e instruídas… Agora, eu quero mostrar-lhe 
outro. O outro vai tanto para o outro lado que se tornam fanáticos, tentando ser religiosos. Agora, nós 
sabemos que temos esse grupo, veja. Eles vão para o outro lado…
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É aí que eu discordo do grupo de irmãos que saiu daqui há pouco tempo, do caminho da luz. Eles não 
conseguiam ver os fenómenos a ser feitos, a não ser que formassem um grupo. Assim, reuniram-se no 
Canadá e formaram um grupo de pessoas que eles iam distribuir e fazer apóstolos e profetas uns dos 
outros e assim. E não avançou, veja. E nunca vai avançar, veja. Eles tornam-se… Eles sentem que, por 
serem… Eles condenam tanto as outras coisas e assim, que vão parar ao outro lado.

Veja, há um lado que é extremamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo ali. E os outros 
vão para o outro lado - no outro lado, um grupo radical de emoção e negam a Palavra.
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Mas a verdadeira igreja permanece mesmo no meio do caminho.

Agora, se reparar, tem o conhecimento Bíblico daquilo que Deus disse e é suficientemente espiritual 
para estar quente no seu coração. E é apenas um caminho. Isaías disse que seria esse caminho. Ele 
disse: “Haverá um alto caminho.”
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Os amigos abençoados, santos, preciosos da igreja Nazarena - um movimento poderoso que Deus 
começou - mas com o que é que eles ficaram? Quando Deus começou a falar em línguas na igreja, eles 
eram tão religiosos… e tão auto-formais que chamaram a isso o diabo. E veja o que aconteceu com eles. 
Eles… “mais santo que tu.” E, assim, vemos que todas essas coisas vão parar à semente e morrem, veja.

O outro lado.

Agora, um lado torna-se um fanático; o outro lado torna-se frio e formal. Agora, Isaías disse: 
“Haverá um alto caminho…” E os Nazarenos e muitas das pessoas da santidade costumavam dizer: “O 
alto caminho abençoado - glória a Deus, nós estamos a andar no alto caminho.”
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Mas lembre-se, não foi exactamente isso que ele disse. Ele disse: “Haverá um alto caminho e [”e“ é 
uma conjunção] e um caminho” - e não será chamado o alto caminho santo, mas “o caminho santo.”

Agora, um alto caminho santo, as pessoas tentam fazer-se santas. E quando faz isso, é como eu 
disse antes, é como um… Seria como um abutre a tentar colocar penas de pomba nele para formar uma 
pomba, quando a sua natureza ainda é de um abutre, veja. Seria como um corvo a tentar colocar penas 
de pombo, ou de pavão, e a dizer: “Veja, eu sou uma bela ave.”
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Veja, é algo fabricado. Mas um pavão não tem de se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. A 
pomba não tem de se preocupar se vai ter penas de pomba ou não. Enquanto a sua natureza for a de 
uma pomba, vai ter penas de pomba. E, veja, o povo da santidade começa a dizer: “As mulheres devem 
usar o cabelo comprido e mangas compridas” - e todas estas coisas - “e saias compridas e não devem 
usar alianças nenhumas nem joalharia de qualquer espécie.” Veja, torna-se uma santidade presunçosa, 
veja. Isso é santidade fingida. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo é…

Veja o que aconteceu com a denominação. Agora, todas têm o cabelo cortado, como os 
Pentecostais e assim por diante e todas, quase, usam anéis e assim por diante.
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Veja os Pentecostais há anos atrás, como enfatizavam isso. “E nós, a igreja… nós, a igreja…” A 
igreja é o corpo de Cristo. É um indivíduo, no meio de outros indivíduos, que nasceu no reino de Deus. 
Isso vem de dentro para fora. É vivido de forma automática.

Não se pede a uma ovelha para ter lã, ou para produzir lã, quero dizer. A ovelha não tem de fabricar 
lã. Diria: “Agora, o meu dono quer que eu tenha alguma lã este ano. Tenho de me despachar.” Não, a 
única coisa que tem de fazer é continuar a ser uma ovelha. Está certo. A lã vai automaticamente… vai… 
Vai ter isso porque…

124

E não nos é pedido para fabricar os frutos. Nós devemos produzir frutos, veja - dar fruto. Vê? Nós 
devemos dar fruto. Enquanto formos uma árvore de fruto de Deus, com a Palavra de Deus, a Palavra de 
Deus vai vindicar-se. Vai dar fruto enquanto a Palavra estiver lá.

Jesus disse: “Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, e vos será 
feito.” Você não fabrica isso. Você não treina para isso; já está lá. E continua sem parar.

Agora, vamos… vamo-nos despachar agora, com apenas mais alguns minutos e depois vamos 
encerrar.

Agora, outros avançam só até serem fanáticos. Agora, vão para o outro lado. E pensam que só por 
saltarem para cima e para baixo, ou por terem algum tipo de sensação ou emoção, falar em línguas, ou 
dar uma profecia que acabou por estar certa, ou algo assim, acham que é isso, já têm. Mas não é.
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Jesus disse: “Muitos virão a mim naquele dia e dirão: «Senhor, não profetizei em teu nome; em teu 
nome não fiz muitas obras e expulsei demónios?»” Ele diria: “Apartai-vos, nunca vos conheci” - veja. 
Não é isso. Não é isso, amigos.

É por isso… As línguas são a prova? Eu creio em falar em línguas, mas eu não aceito isso como a 
única prova do Espírito Santo. Não senhor! O fruto do Espírito é a prova.

Agora, veja, é por isso que eu discordo do movimento dos irmãos Pentecostais, da forma em que 
dizem: “Se um homem falar em línguas, tem o Espírito Santo.” Eu discordo. Isso não é sinal nenhum de 
que ele tem o Espírito Santo. Eu já ouvi demónios a falar em línguas o mais rápido que conseguiam, a 
beber sangue de um crânio humano e a invocar o diabo.

Eu já vi Índios a pegar em cobras e a envolver-se nelas na dança da chuva lá no Arizona, levantam 
as mãos para cima assim e correm em círculos; o bruxo vem a lancetar-se e pousa um lápis e ele 
escreve em línguas desconhecidas e dá a interpretação. Assim, não me diga isso. Sou velho demais para 
isso, veja. Não…

126

O fruto do Espírito é a pr… Jesus disse: “Pelos seus frutos [não foi pelas línguas ou emoções, mas 
pelos seus frutos] os conhecereis.” Esse é o fruto do Espírito.

É Deus a desvelar-Se em humildade, em doçura e todos os dias o mesmo. Há algo acerca de um 
homem que permanece exactamente com a Palavra. Sempre que ele vê a Palavra, ele enfatiza-a com um 
“Amém.” Não importa o que as outras pessoas digam. Isso é… ele crê, veja.

Muito bem. Mas nós avançamos o suficiente, então, para confiar em algo fanático… E Satanás 
mete-se no meio das pessoas. Esse é o negócio de Satanás e ele é um bom negociante. E ele mete-se 
no meio das pessoas para as levar a pensar que já receberam, só porque conseguem saltar para cima e 
para baixo. E depois detestam o vizinho? Não. Vê? Ao dizer coisas e ao falar em línguas de forma 
maravilhosa e coisas assim… E lembre-se, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo e ainda
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assim não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos 
e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Seria como o metal que soa e como o sino que tine.” (I 
Coríntios 13). Assim, isso não chega, veja.

O Metodista dizia: “Quando nós clamarmos, temos isso” - mas não tiveram. O Nazareno disse que 
quando vivessem de forma santa teriam isso, mas não tiveram. Os Pentecostais disseram: “Nós falamos 
em línguas, nós temos isso” - mas não tiveram, veja. Veja, Deus a desvelar-Se. Não em sensações - 
não. Isso… A sensação, sim, junto com isso. Vê o lugar? Ele fica tão humilde que qualquer pessoa 
consegue ver, se não tentar introduzir a sua própria mente nisso, veja, e os seus próprios pensamentos. 
É Deus.

128

Agora. E depois eles tornam-se um bando de fanáticos. Então aqui estão os formais e frios deste 
lado, aqui estão os fanáticos do outro lado e aqui vai a noiva pelo meio disso tudo, a chamar dos dois 
lados. Está certo. Deus a vindicar enquanto Ele passa - a Sua Palavra.

Agora - oh, eu tenho de deixar uma parte disto, porque tenho muito aqui e tenho… o meu tempo já 
acabou. Eu vou despachar-me o mais rapidamente possível agora.

Desde o Éden veio e foi profetizado que viria um Messias - desde o Éden. (Agora, eu vou saltar 
algumas das minhas Escrituras que eu tenho aqui escritas e as notas, só para terminar a mensagem a 
tempo se conseguir - Deus a esconder-Se em humildade. Agora vou falar depressa, mas, ainda assim, 
quero que entendam isto, vejam).

129

Desde o Éden, tinha sido profetizado que viria um Messias. Foi predito que tipo de pessoa Ele seria. 
Podíamos demorar muito tempo aí. Vocês conhecem a Bíblia - aquilo que Ele seria, que tipo de pessoa Ele 
seria.

130

Moisés disse: “O Senhor, vosso Deus, levantará um profeta como eu.” Eles sabiam que aquele 
Messias ia ser um profeta, o tipo de ministério que Ele teria consigo. Todos os profetas falaram daquilo 
que Ele faria.

Eles falaram disso em símbolos e passou-lhes despercebido, a eles e a todos os outros, veja - 
passou despercebido a um e ao outro. Na altura em que Ele apareceu em cena, no tempo, as pessoas a 
quem Ele foi enviado tinham a sua própria interpretação acerca daquilo que Ele seria, na interpretação 
imaginária deles mesmos.

A Bíblia nunca muda. A Bíblia é sempre a mesma. É por isso que eu digo o que a Escritura diz e 
permaneço com isso: “A Bíblia não é de interpretação particular.” Assim, Metodistas, Baptistas, 
Pentecostais, não tentem colocar a vossa interpretação sobre isso, dizendo: “Não significa isso; 
significa isto.” Significa aquilo que diz - exactamente.

131

Alguém disse: “Como pode ser?” Eu não sei como. Não sou eu que vou responder; é Deus que vai 
cuidar disso. Foi Ele que disse isso; não fui eu. E Ele vai cuidar dos Seus.

Mas agora, este Messias tinha sido profetizado. Os profetas disseram exactamente como é que Ele 
viria, o que é que Ele faria quando viesse. Mas a interpretação particular deles, entre o povo… E quando 
Ele veio, Ele estava numa forma tão simples, em simplicidade, que o grupo inteiro da igreja atrapalhou-se 
com isso. Está certo?

132

Ali, aqueles homens que tinham sido ensinados… Um homem não podia ser um doutor, um sacerdote, 
a não ser que nascesse numa certa linhagem - que era de Levi. E pense, o seu sétimo avô foi um 
sacerdote, debruçado sobre aquela Palavra no templo dia e noite - como o padre Católico ou o ministro 
que é um ministro treinado de geração em geração, para certas igrejas e assim por diante: “O meu 
trisavô foi um bispo Metodista.” “O meu avô foi um bispo” - e assim sucessivamente, vê?

Tudo isso - viveram na Palavra, mas tinham formado a forma particular acerca disso. E os seus filhos 
tinham aceite de uma tal forma aquilo que os pais tinham ensinado, até… Os pais tinham ensinado isso 
fora da forma verdadeira e eles fizeram uma organização com isso, que quando o Espírito tentou 
apresentar a verdade, não puderam receber. E hoje é a mesma coisa.

133

Eu não quero ser rude, mas está certo. Hoje é a mesma coisa. Tornam isto tão complicado e de 
alguma outra forma. Ensinam que você é… Tal como foi dito: “Deus não tem netos.” Sabia disso? Deus 
tem filhos e tem filhas, mas não tem netos nem netas. Cada um deve pagar o mesmo preço e vir da 
mesma forma. Tal como o seu pai fez, você também tem de o fazer. Agora.

Assim, Ele era tão simples. Quando este Messias… Durante quatro mil anos, cada um dos profetas 
falou sobre Ele. David cantou acerca Dele e assim sucessivamente. E quando Ele veio… O povo tinha a 
sua própria ideia construída acerca daquilo que Ele devia fazer, como é que Ele o ia fazer, como tudo 
estava explicado, desenhado em diagramas e tudo, até que quando Ele veio daquela forma bem simples,
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arruinou a teologia deles, veja. Eles não sabiam. Ele veio de acordo com a Palavra.

Agora, crê que Deus falou através dos profetas que aquele Messias viria de uma certa forma? É 
muito mau não termos mais uma hora para passarmos por ali e explicarmos como isso foi. No entanto, 
todos nós sabemos como foi, a maioria de nós - como Deus disse que Ele viria e como é que “Tu, Belém 
da Judeia, és a menor entre…” e assim sucessivamente por ali e como Ele faria e aquilo que Ele faria, 
veja.

E, no entanto, Ele era tão simples que… Aqueles grandes estudiosos tinham aquilo tão confuso que 
não conseguiram ver. Mas, sabe, Jesus não veio de forma contrária à Palavra. Ele veio de acordo com a 
Palavra, mas contrário à interpretação deles, veja. Ele ensinou coisas que iam contra o treino 
eclesiástico deles acerca Dele.

135

Agora, eles disseram, agora, por exemplo: “Quando o Messias vier, certamente que Ele virá ao 
templo e dirá: «Caifás [ou seja quem for o sumo-sacerdote], cheguei.» Ele virá com uma saudação de 
dez milhões de anjos. Deus vai dizer: «Muito bem, amigos aí, vocês são mesmo uma igreja poderosa. 
Vocês são o meu povo. Eu vou dar à manivela aqui e vou deixar que os corredores do céu desçam. 
Estou a enviar-vos o Messias esta manhã. Eu vou deixá-lo aterrar ali mesmo no átrio.»” E todos se 
ajuntam e dizem: “Dr. Fulano de tal, você e o Dr. Fulano de tal, vocês podem ficar todos à frente para O 
saudar primeiro” - veja.

Isso é talvez como eles pensam hoje. Eu sei que é um pouco… parece um pouco excessivo, mas eu 
não… eu estou a tentar mostrar algo. E eles… “É assim que vai ser. E se não vier dessa forma, não está 
certo. É um anticristo. Se não vier exactamente dessa forma, é um anticristo, veja. Assim, não vai ser. E 
assim, então, da próxima vez que vier haverá uma saudação de dez milhões de anjos com as suas 
bandas e eles vão pousar ali no átrio onde Salomão edificou o templo e, oh, todos por aqui - este lugar 
santo onde os santos e os sábios morreram” - e assim por diante.

136

“Sim” - disse Jesus - “hipócritas, filhos do diabo.” Disse: “Embelezais os sepulcros dos profetas e 
foram os vossos pais que lá os colocaram.” Está certo. “Quantos justos e profetas vos foram enviados e, 
apesar disso, mataste-os a todos?” veja. Mas o que é que Ele chamaria então justo? Aqueles a quem 
eles chamavam fanáticos e rabugentos. Sim. Eles pensavam lá que viria dessa forma.

137

Mas quando Ele veio num estábulo, nascido de uma virgem, com apenas um carpinteiro como pai de 
criação e uma menina desconhecida… Veja, não foi a filha do sumo-sacerdote, ou seja quem for. Ele veio 
como… de uma menina que vivia numa terra má chamada Nazaré. E um viúvo comum. A sua esposa tinha 
morrido. Ele tinha alguns filhos - José. E ela estava comprometida. E depois Ele veio com um nome de má 
fama para começar. Eles disseram que Ele nasceu de forma ilegítima.

Oh, bem! Isso atingiu o verniz deles com muita força. A ética educacional deles não conseguiu 
engolir aquilo. A interpretação deles acerca das Escrituras não percebia nada daquilo, mas apesar disso 
era, ainda assim, o “assim diz o Senhor.” Oh, bem! Faz-me tremer só de pensar. E ao ver a mesma coisa 
a acontecer outra vez. Deus não pode mudar. (Já são doze horas. Sim. Devo parar ou continuo? Eu 
agradeço-vos. Sentem-se mais um pouco, vejam. Agora, eu estou a preparar algo aqui para uma 
mensagem futura. E vou tentar deixar-vos sair o mais rapidamente… talvez nos próximos dez ou quinze 
minutos, se conseguirmos. Deus vos abençoe).

138

Reparem, agora, é tão simples que eles falharam o alvo, mas Deus acertou no alvo, vejam. Acertou 
na Palavra. Ele veio exactamente da forma que Ele disse, mas a interpretação deles estava errada. A 
interpretação acerca do libertador no tempo de Moisés estava errada. A interpretação no tempo de Noé 
estava errada, vejam. Mas Deus vem de acordo com a Sua Palavra.

139

Então Jesus veio e ensinou coisas que eram contrárias. “Se és o Messias, faz assim e assim.”

“Se és… sai da cruz e mostra-nos agora” - veja.

Mas Deus não dá espectáculo perante as pessoas. Deus apenas faz as coisas que são agradáveis e 
certas.

Eles ensinaram que alguém assim certamente teria de vir com uma grande saudação de anjos; mas 
Ele veio por um estábulo. E para a ética polida deles, era ridículo para um ser humano comum pensar que 
o Deus Todo-poderoso, o grande Jeová poderoso, que possuía a terra e que criou tudo, não conseguia 
preparar um lugar para o Seu próprio filho nascer - melhor do que um estábulo de vacas por cima de um 
monte de estrume. Como é que podia…?

140

Vê o que foi isso? Deus em simplicidade. Foi isso que O fez tão grande. Veja, a ética da instrução 
não consegue diminuir-se assim, veja. Não consegue suportar. Mas Deus é tão grande que Ele diminui-se 
a isso - nem sequer ter roupas para vestir o Seu próprio filho. Pense nisso! E o mundo… Não havia lugar 
na  estalagem  e  Ele  entrou  num  estábulo  de  vacas  -  uma  beira  pequena,  uma  espécie  de  caverna
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pequena lá na ladeira de um monte - e ali, por cima de uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Oh, 
isso foi bastante diferente do que o encontro lá em cima…

E a Sua mãe ia ser mãe… Viu-se que ela ia ser mãe, oh, meses antes de eles estarem sequer 
comprometidos para casar, ou até casados, veja. Ela ia ser mãe e as pessoas viram e sabiam que foi 
assim. E Maria, no seu próprio coração, ela sabia o que estava a acontecer. E José não entendeu. Mas o 
anjo do Senhor veio a ele de noite dizendo: “José, filho de David. Não temas receber a Maria, tua 
mulher, porque não é… nada de mal. Mas é do Espírito Santo.” Isso encerrou o assunto.

141

O homem, José, com uma ligação assim com Deus, até Deus conseguir falar com ele; mas hoje, nós 
temos os nossos casacos eclesiásticos tão apertados à nossa volta, que nada consegue falar connosco 
fora do grupo eclesiástico a que nós pertencemos. Eu não quero ser duro ou radical, por isso vou deixar 
isso aí mesmo. Repare. Mas vocês entendem o que eu quero dizer.

142

Repare. Um estábulo era ridículo para eles. Os polidos… Nós nem sequer temos registo de Ele ter ido 
um dia à escola. E, no entanto, com doze anos de idade, um simples rapaz confundiu os sacerdotes no 
templo, através da Sua pregação. Oh, bem! O que foi isso? Deus a esconder-Se. (Eu sinto-me bastante 
religioso agora mesmo).

143

Deus, a esconder-Se num estábulo. Deus, a esconder-Se numa criança. Vê? Veja, isto vai 
manifestar-se passado um pouco. Quando Ele passava pelas ruas, sem dúvida que os pais falavam e 
diziam: “Não brinquem com aquele menino. Não se relacionem com Ele. A mãe Dele não passa de uma 
prostituta, vejam. E o pai Dele e a mãe - o bebé nasceu antes de eles estarem casados. Ela ia ser mãe. 
Não se relacionem com Ele.”

Aquilo que Maria pensava… Mas tudo junto… Não importa aquilo que o exterior pensava, ela 
guardava todas estas coisas. Eles esconderam nos seus corações. Eles sabiam que não podiam dizer 
nada acerca… contra isso. Deus fala ao Seu homem, por vezes e diz: “Cala-te. Não digas nada sobre 
isso.”

144

Eu já tive pessoas nas minhas reuniões a dizer: “Bem, se você é um servo de Cristo, você sabe que 
isto está a acontecer ali.” Claro que eu sei que isso está a acontecer. Mas, então, o que é que você vai 
fazer quando Ele diz: “Cala-te. Não digas nada sobre isso”?

Levei um homem, no outro dia, e mostrei-lhe num livro, algo falado há anos atrás. Eu disse…145

Disse: “Bem, não consegui entender.”

Eu disse: “Vê ali?” Aqui estava lá atrás. Tinha a data e tudo, quando aconteceu lá atrás. Muitas 
pessoas tinham visto aquilo no livro ali. E eu disse: “Vai acontecer que isto vai fazer desta forma e 
daquela forma.”

Disse: “Bem, porque é que não disse alguma coisa acerca disso?” Tinha de ser dessa forma!

E José tinha outra ideia. Ele sabia a quem é que aquele bebé pertencia. Maria sabia a quem 
pertencia. Jesus sabia quem era o Seu Pai. O que é que Ele disse? “Eu tenho de tratar dos negócios do 
meu Pai.” Não era serrar madeira e fazer uma porta; mas era tratar dos negócios do Seu Pai. Ele disse 
isso à Sua mãe. “Não entendes que é tempo de eu tratar dos negócios do meu Pai?”

146

Agora, eles pensavam que esta criança diferente… Qualquer filho ilegítimo é meio estranho, curioso 
de qualquer forma e aí está, veja. Mas Deus a esconder-Se… Ouça. Deus a esconder-Se naquilo que o 
mundo pensava que era imundície, corrupção, ilegítimo. Veja, Deus esconde-Se na corrupção de uma 
semente morta para gerar vida, veja. Entende?

147

Deus esconde-Se numa simples lavandeira. Um homem comum com o seu almoço debaixo do braço - 
dá um beijo de despedida à sua esposa e aos seus filhos e lá vai ele - e talvez Se esconda naquele 
homem para fazer algo que o arcebispo não faria ideia nenhuma, veja. Você não O ouve a tocar buzinas 
e a apregoar. Deus apenas recebe glória, só isso. Os simples ouvem e alegram-se.

Agora, Deus estava a esconder-Se na simplicidade de um bebé, a esconder-Se na simplicidade de 
uma família comum. Deus. E os eclesiásticos e os homens importantes, as mentes, os génios e todos 
eles - os Herodes e assim por diante daquele dia, e os Neros - nenhum conseguiu ver. Deus, a esconder-
Se em simplicidade. (Agora, rapidamente).

148

João Baptista, em Isaías 40… Nós podíamos ver isso se quiserem. Malaquias 3… Anote se quiser. 
Isaías 40, você sabe, a falar de paz para… como é. Talvez fosse bom eu ler aqui mesmo, se tiverem 
tempo, só por um minuto. Vamos abrir aqui no livro de Isaías, no capítulo 40 e vamos ler aqui e ver 
apenas aquilo que Ele diz acerca disto agora. Veja aqui.

149

Consolai, consolai o meu povo…
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Agora, lembre-se que são 712 anos. Olhe para o cabeçalho aí, veja - 712 anos antes de Ele nascer, 
aqui está um profeta a falar sobre Ele.
150

Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor.

Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua 
iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do SENHOR, por todos os seus 
pecados.

Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR: endireitai, no ermo, 
vereda a nosso Deus.

Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos: e o que está 
torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará.

Que homem seria esse!

Agora, abra em Malaquias comigo - o último livro… o último dos profetas no Velho Testamento, para 
que tenham a certeza que não se vão esquecer. Malaquias, no capítulo 3:
151

Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; e, de 
repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do concerto, a 
quem vós desejais; eis que vem, diz o SENHOR dos Exércitos.

Ainda a falar de João - “envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.” Jesus 
falou disso em Mateus 11:10. Disse: “Se podeis receber, é este de quem foi falado: «Eis que diante da 
minha face envio o meu mensageiro…»” Está certo.

Agora. Como tudo isto foi falado… Quando tinha sido… Durante setecentos anos ia haver um 
precursor que viria antes do Messias. Mas quando ele entrou em cena, numa tal simplicidade, eles não o 
viram. Eles não o viram. Lembre-se, ele era filho de um sacerdote. Bem, veja como foi ridículo para ele 
não seguir o ofício do seu pai, voltar ao seminário. Mas o seu trabalho era demasiado importante.

152

Com nove anos de idade, ele foi para o deserto e saiu de lá a pregar. Eles não o viram. Ele era tão 
simples; demasiado simples para a instrução altamente polida deles, para crer em alguém assim. Eles 
pensaram, quando este homem apareceu: “Então: «Todos os lugares altos seriam aplainados; todos os 
lugares baixos seriam levantados, todos os lugares duros seriam aplainados»”?

David viu e disse: “Os montes fugiram como carneiros e as folhas bateram palmas.”

Então, será que isso aconteceu? Um homem velho com bigodes assim sem nenhuma instrução, com 
uma peça de pele de ovelha à sua volta, veio aos tropeções do deserto da Judeia dizendo: “Arrependei-
vos, porque o reino do céu está à mão. E vós, bando de víboras, não comeceis a dizer: «Eu pertenço a 
uma certa organização.» Deus é capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos a Abraão.”

153

“Bem, ora, não é ele ali. Nós sabemos que não é ele.” Mas era ele! Ele estavam a limpar o caminho, 
veja.

Foi aí que os lugares duros foram aplainados. Foi aí que os lugares altos foram abatidos. “Não 
penseis que tendes por pai a Abraão! Não comeceis a dizer-me esse tipo de coisas, porque Deus é 
capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos a Abraão.” Os lugares altos foram abatidos. Oh, é isso. 
Sim. Vê a diferença?

Ele disse que era isso que ia acontecer. E quando eles vieram, pensaram: “Oh, bem!” Eles estavam 
prontos para o receber, se ele viesse para a organização deles. Mas porque ele veio assim, de uma forma 
tão simples… No entanto, na interpretação das Escrituras, os lugares altos foram abatidos. Eles não 
quiseram aceitar, mas foram.

154

Bem, ele não os poupou! Ele castigou-os. Disse: “Bando de víboras! Serpentes da erva! Digo-vos 
que o machado está colocado à raiz da árvore e toda a árvore que não produzir os frutos será cortada e 
lançada no fogo. Eu realmente vos baptizo com água, mas vem um após mim que é mais poderoso do 
que eu. Ele vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo e Ele tem a pá na Sua mão. Ele vai varrer 
completamente os chãos, o trigo para o celeiro, vai queimar a palha e vai levar o trigo para o celeiro.” 
Amém!

Foi aí que os lugares duros foram aplainados, mas as pessoas não entenderam. Mas estava 
exactamente de acordo com a Palavra. Exactamente da forma que a Palavra disse - tão simples que eles 
não viram. Eles não conseguiram ver. Não seja assim tão cego. Não seja assim tão cego, veja.

Assim, ouça. Agora, eles não viram. Ele era tão simples, para as crenças comuns deles acerca 
daquela pessoa, que não viram. Mais uma vez, o que foi aquilo? Deus, que é a  Palavra,  a  esconder-se
155



23Deus A Esconder-Se Em Simplicidade, Depois A Revelar-Se Da Mesma Forma

em simplicidade - não num sacerdote com o seu colarinho dobrado, com uma instrução inteligente.

Jesus perguntou-lhes a mesma coisa. Ele disse: “Que saístes a ver?” quando os discípulos de João 
vieram. Disse: “Que saístes a ver? Fostes ver um homem vestido com uma túnica de sacerdote, vocês 
sabem, e belas roupas?” Ele disse: “Esse tipo de pregador?” Ele disse: “Fostes ver isso?”

Ele disse: “Não. Esses beijam os bebés, vocês sabem, e enterram os mortos. Eles não sabem nada 
acerca de uma espada de dois gumes na frente de batalha. Eles estão ali com um discurso intelectual 
para um Clube Kiwanis [cadeia de clubes de homens de negócios nos Estados Unidos e no Canadá, que 
tinham o slogan ”serviço“ - Trad.] ou algo assim, vocês sabem. Eles estão bem ali. Mas quando vem ali 
para enfrentar a batalha, eles não percebem nada disso. Estão nos palácios dos reis. Andam com esse 
tipo de celebridades.”

Mas disse então: “Que saístes a ver? Fostes ver uma cana agitada por qualquer vento?” Um homem 
que podia dizer…

Alguém diria: “Sabe, você pertence aos Unitários. Mas se vier para aqui para as Assembleias, eu 
digo-lhe o que vou fazer: nós vamos fazer…”

“Acho que vou fazer isso” - uma cana agitada… João não. Não, não.

“Se vieres e fores um Saduceu, em vez de seres um Fariseu” - ou algo assim. Não viram ninguém 
agitado pelo vento - João não. Não senhor, irmão! Ele não.
156

Ele disse: “Então, o que saístes a ver? Um profeta?” Era necessário um profeta para fazer isso, veja. 
Ele disse: “Agora…”

Essa era a prova de um profeta: a Palavra de Deus com ele. A Palavra vem ao profeta. Disse: “O 
que saístes a ver, um profeta?” Ele disse: “Sim, está certo. Mas eu vos digo, mais do que um profeta” - 
porque era.

Por que é que Ele era mais do que um profeta? Ele foi um mensageiro do concerto (claro que foi), 
que fez a ligação entre a lei e a graça. Ele foi a pedra angular ali de que se tinha falado. Ele disse: “Se o 
podeis receber, este é aquele de quem o profeta falou: «Eis [Malaquias 3] que vos enviarei o meu 
mensageiro diante da minha face e ele preparará o caminho diante de mim.»” Oh, ele era tão simples - 
Deus, mais uma vez, a esconder-Se em simplicidade.

E veja o que ele fez. Ele pregou acerca de um Cristo poderoso que aí vinha! “Ele tem a pá na Sua 
mão. Ele está a abrir caminho. Quero dizer, Ele vai limpar completamente a eira. Ele vai tirar o lixo e vai 
varrer à frente e vai queimá-lo. Está certo. Ele vai ajuntar o grão e vai levá-lo para o celeiro.” Veja, ele 
foi inspirado.
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Mas quando Jesus veio, eles estavam à espera… E todos aqueles apóstolos, você sabe, eles 
estavam à espera de algo grandioso que aí vinha. Bem, bem! “Bem, Ele vem aí. É só isso. Bem, Ele vai 
ser poderoso. Ele vai expulsar esses Romanos da face da terra. Bem, Ele vai fazer com que os Gregos 
vão nesta direcção e os Romanos naquela direcção, quando Ele vier.” Quando Ele veio, um homem 
humilde a ser empurrado de um lado para o outro. O que foi aquilo? Deus, a esconder-Se em 
simplicidade. Oh, bem!

Depois Ele ficou firme no final da Sua mensagem e disse: “Quem Me pode acusar de pecado? O que 
é que toda a Bíblia disse que eu ia fazer… Se eu não faço as obras de Meu Pai, então condenai-Me. Mas 
o que é que as Escrituras diziam que eu ia fazer e que eu não fiz? [Pecado é incredulidade, você sabe]. 
Quem Me pode acusar? Se eu expulso demónios pelos dedos de Deus, então mostrai-Me por quem é que 
vocês estão a fazê-lo.”
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Simplicidade - rendeu-Se até à morte, mas oh, naquela manhã de Páscoa! Ele varreu bem o lixo, 
irmão. Sim, claro. E o trigo foi selado no celeiro, colocado ali no chão com vida eterna, a descansar ali à 
espera daquele grande dia de que nós vamos falar - a vinda do Senhor - quando aquela vida virá à 
existência e nós vamos ressuscitar nessa ressurreição e vamos ser arrebatados com Ele nos ares e 
seremos ajuntados no celeiro. E o lixo será queimado. A palha que está à volta e tentou puxar nesta 
direcção ou naquela direcção, será queimada com fogo que nunca se apaga. Amém! Oh, Ele não é 
maravilhoso? Eles não O viram - Deus em simplicidade.

Porquê? Ora, Ele nunca pregou sequer em termos eclesiásticos. Nunca. Ele nunca pregou como um 
pregador, veja. Ele pregava como um… Ele usava os termos da simplicidade de Deus: os termos como “o 
machado está posto,” os termos da “árvore,” os termos das “cobras.” Não como um doutor do seminário, 
como os eclesiásticos daquele dia, como um doutor em divindade, Dr. Fulano de tal. Ele não fazia isso. 
Ele pregava como um agricultor ali. Ele falava de machados e árvores e serpentes e coisas assim e trigo 
e celeiros e tudo  assim.  Ele  seria  considerado  hoje,  acho  eu,  um “pregador  de  caixa  de  sabão.”  [uma
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caixa usada como plataforma por uma pessoa que prega de forma informal na rua - Trad.] Acho que era 
chamado um “pregador de cepo” naquele dia de pé no cepo ali junto ao Jordão. Deus em simplicidade, a 
esconder-se da sabedoria do mundo.

Agora, vamos ver… Jesus disse: “Graças Te dou, Pai. Tu escondeste estas coisas dos sábios do 
mundo e vais revelá-las às criancinhas que querem aprender” - veja. Deus, a esconder-se em 
simplicidade em Cristo. Deus, a esconder-se em simplicidade em João, veja. Apenas, veja, ele era… 
Pense nisso. Deus em simplicidade, a esconder-Se da sabedoria do mundo.

160

Agora, vamos encerrar dentro de um ou dois minutos, porque eu não vos quero reter mais tempo.

Veja! Vamos parar só por um minuto - algo pessoal. Pense no dia em que estamos a viver (para 
encerrar isto agora). Pense no dia em que estamos a viver, veja - Deus a descer a um pequeno e 
humilde lugar em que nós temos habitado, a curar os enfermos; e os ricos e os altivos e os altamente 
instruídos… “Os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como cura divina.”
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Lembra-se da mensagem que eu preguei em frente a esta porção de terreno aqui, na manhã em que 
eu saí, acerca de David e Golias? Disse: “Como é que vai enfrentar um mundo instruído aí, Irmão 
Branham, com tudo isto?”

Eu disse: “Eu não posso fazer nada em relação à forma como o vou enfrentar. Deus disse: «Vai!»” Só 
isso, veja. É a Sua Palavra. Ele prometeu. A hora está aqui.

…quando aquele anjo, que vê naquela imagem ali, desceu ao rio ali naquele dia, há trinta anos atrás, 
em Junho próximo, ou trinta e três anos, melhor dizendo, neste Junho próximo, e disse: “Como João 
Baptista foi enviado [perante cinco mil pessoas ou mais], a hora vem em que a tua mensagem se vai 
espalhar pelo mundo.”

162

Lembram-se das críticas, se alguém lá esteve…? Acho que Roy Slaughter ou alguns deles aqui 
sentados podem lembrar-se do dia, ou a Sra. Spencer, ou seja que for… alguns dos mais velhos aqui que 
saberão, veja, George Wright ou alguns deles, vê? Sabia disso? Como aconteceu? Mas não fez? Fez? E 
depois, no meio, quando… voltou-se e disse: “É apenas uma cura mental.” E Deus voltou-se e enviou 
uma gambá velha, sem inteligência ali e foi curada pelo poder de Deus.

Lyle Wood e Banks, quando nós estávamos ali sentados e sabem que Deus vindicou a verdade 
quando um pequeno peixe vairão morto, ali na água… E o Espírito Santo falou no dia anterior. Ele ia 
mostrar-lhes a Sua glória e fazer alguma coisa acerca disso. E ali, naquela manhã, ali de pé, o Espírito 
Santo desceu àquele barco. E eu levantei-me e falei para aquele peixe - e estava sobre a água, morto 
por meia hora, as guelras e as entranhas puxadas para fora da sua boca. Veio à vida e nadou para longe 
como qualquer outro peixe. O que é isto? Deus, a esconder-Se em simplicidade.
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Deus é capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos a Abraão! Deus é capaz de curar uma gambá 
ou um peixe ou qualquer coisa! Se Ele vai trazer a Sua mensagem e as pessoas não vão crer, Deus pode 
levantar uma gambá para crer! Deus pode ressuscitar um peixe morto, Ele pode ressuscitar uma gambá 
morta, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira!
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Que repreensão para esta geração! Quando eles se atrapalham com isso e arranjam confusão com 
isso e “Você não fez isto nem aquilo” e Deus envia um simples animal, veja. Que repreensão! O que foi 
isto? Deus em simplicidade, a mostrar que é grande. Oh, bem! Repreendeu estes homens desta geração 
pela incredulidade deles.

Agora, eles pensam agora como sempre têm pensado - tem de ser feito à maneira deles. “Agora, se 
existir tal coisa como cura divina…” Como um Católico me disse… este homem, no outro dia, à noite, 
falou-me disso, vocês sabem, sobre… Disse que este Ayers que eu fui ver (acerca do seu filho em 
Houston), ele disse: “Bem, agora, se esse fosse um dom de Deus, teria de vir à igreja Católica.”
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Os Metodistas pensavam que teria de vir à igreja deles e os Pentecostais pensaram que teria de vir 
à igreja deles, mas não veio a nenhuma delas. Veio no poder da ressurreição de Jesus Cristo que Se 
manifestou. Está certo. Claro que sim. Veja. Não deixe passar-lhe ao lado. Mantenha-o no seu coração e 
lembre-se. Examine aí. Tinha de vir à maneira deles, a partir da denominação deles e, a não ser que seja 
assim, não é Ele, veja. É apenas psicologia, ou é o diabo. Não é Deus, porque se fosse Deus, teria de vir 
à maneira deles, “à maneira que eles interpretaram.”

Era assim que Jesus tinha de vir, aos Fariseus. Tinha de ser dessa forma, veja. Se Deus fosse enviar 
um Messias, eles tinham isso tudo interpretado em relação à forma como Ele devia vir. E porque Ele veio 
de forma diferente, então não era o Messias; Ele era um ilegítimo qualquer. Ele era um Belzebu. Mas era 
Deus, a esconder-Se em simplicidade.

166

O precursor deve ser um homem com uma certa instrução para que eles… Bem, um… Sem dúvida que
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a cada dia, a cada ano, quando ordenavam os seus ministros e os enviavam como missionários para 
serem prosélitos e para produzir, cada um pensava: “Este será aquele precursor que vem aí.” Mas Deus 
trouxe-o do deserto, onde nem havia nenhum seminário, veja, e coisas assim. Deus, a esconder-Se em 
humildade e em simplicidade.

Mas agora, espere. Ao encerrar, nós dizemos isto: mas rejeitar a mensagem simples de Deus, rejeitá-
la - a forma simples de Deus - é ser destruído eternamente. Agora, é assim… Nós falamos sobre como é 
simples e as pessoas pensam, bem, conseguem rir-se disso e não prestam atenção a isso e tratam-no 
da forma que querem. Mas é separação eterna de Deus.
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Aqueles que morreram nos dias de Noé e não ouviram a sua mensagem, pereceram. E Jesus foi e 
pregou para eles nas cadeias das trevas, na Sua morte antes de ressuscitar. E Ele foi ao inferno e 
pregou aos espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de 
Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus estava a ser pregada por um homem simples. Ele foi e 
disse: “Noé pregou que eu ia estar aqui e aqui estou eu.” Está certo.

Aqueles que não ouviram a mensagem daquele profeta - Moisés ali no deserto e recebeu de Deus… 
Apropriadamente vindicado por uma coluna de fogo e foi levado ao deserto, depois tentou vir e fazer 
uma organização com isso. E eles pereceram e morreram no deserto, todos, menos dois homens - Josué 
e Calebe. E ali, os Fariseus estavam tão cegos que não conseguiram ver isso, por isso olharam para trás 
e disseram: “Os nossos pais comeram maná no deserto.”
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E Jesus disse: “E estão todos mortos.”

Eles viram a glória de Deus. Eles andaram na luz do… eles andaram na luz. Eles andaram na luz da 
coluna de fogo. Eles andaram na presença do seu poder. Eles andaram pelos lugares que o Espírito Santo 
fez para eles andaram. Eles comeram o maná que caiu do céu que Deus proveu; e perderam-se e foram 
para o inferno. Estão todos mortos. Se vir essa palavra, é separação eterna da presença de Deus. Estão 
todos mortos. Vê?
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Todos os que recusaram Jesus pereceram. Vê o que eu quero dizer? Rejeitar essa simplicidade de 
Deus… Não é apenas uma coisa que você diz: “Bem, eu cometi um erro.” Não se faz assim! Deus não 
recebe dessa forma. Você perece eternamente! É melhor pensarmos sobre alguma coisa, veja. Pois é. 
Agora, tem de ser apropriadamente identificado por Deus. Então, se for, é a Sua Palavra, veja. Oh, como 
aqueles que rejeitaram Moisés, rejeitaram Elias, rejeitaram João, rejeitaram o Jesus do seu dia…
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Aqui, deixe-me contar-lhe uma coisa pequenina e depois… Espero que não esteja a magoar muito. 
Veja. No outro dia eu fui chamado a Houston, no Texas, para tentar obter um perdão… eu reuni algumas 
pessoas para pregar uma mensagem para levar as pessoas de lá a assinar um perdão para este jovem e 
esta jovem, vocês sabem, que arranjaram problemas. Acho que leram sobre isso no jornal. E foi o 
enteado do Sr. Iris.

171

O Sr. Iris é um dos que tirou a fotografia do anjo do Senhor que vêem ali - um Católico Romano e a 
sua esposa era Judia.

E ele casou com esta mulher Judia. Eles não falavam de religião entre eles e assim por diante. E Ted 
Kipperman, que também estava com ele no negócio, tinha o Douglas Studios.
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E quando ele veio ali onde o Sr. Best - o Dr. Best da igreja Baptista - a colocar o punho debaixo do 
nariz do Irmão Bosworth e sacudiu-o e disse: “Agora, tire a minha fotografia a fazer isso.” Disse: “Eu vou 
tirar o couro daquele velho e vou pendurar no meu escritório como um memorial da cura divina.”

E antes de ir para Houston, no Texas, o Senhor Deus disse-me para ir ali e eu estive lá no nome do 
Senhor. E todos vocês conhecem o debate e as coisas que se sucederam - vocês leram nos livros e 
assim por diante e lá estava. E naquela coisa, a tentar apenas andar humildemente: “Ora” - disseram 
eles - “eles são um bando de ignorantes.”

O Dr. Best disse: “Eles não passam de um bando de ignorantes.” Disse: “Não existe ninguém que 
acredite em cura divina e coisas assim. Isso não presta para nada!”

Eles não sabem que isso era Deus em simplicidade. “Ora” - disse - “o homem nem sequer tem uma 
instrução da escola primária.” Ele era polido com todos os diplomas de instrução que ele conseguia ter e 
achava que conseguia abafar o Irmão Bosworth de qualquer forma. Mas quando chegou à Palavra, ele 
nem chegava a um décimo do valor dele, veja.

O Irmão Bosworth sabia onde é que ele se fundamentava. Muitas das pessoas sentadas aqui 
estiveram no debate. E lá estava ele e ele apenas falava contra nós, por serem um bando de ignorantes. 
Disse: “Pessoas com raciocínio decente nem sequer acreditam nisso.”
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O Irmão Bosworth disse: “Só um momento.” Ele disse: “Quantas pessoas nesta cidade [com cerca de
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trinta mil naquela noite, sentados entre nós assim] - Quantas pessoas desta cidade aqui, que vão a 
estas grandes igrejas Baptistas, conseguem provar através de uma declaração médica que foram 
curadas pelo poder de Deus desde que o Irmão Branham está na cidade? Levantem-se.” E trezentas 
pessoas levantaram-se. Ele disse: “Então e isto?”

Ali estava. Deus estava escondido em simplicidade. Então ele disse: “Tragam o curador divino. 
Deixe-me vê-lo a hipnotizar alguém e depois deixem-me olhar para eles daqui a um ano.”
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E Ted Kipperman e Iris lá, aquele que tirou a fotografia, disse: “O Sr. Branham não passa de um 
hipnotizador. Eu vi uma mulher que tinha um tumor na garganta, assim.” E disse: “Ele hipnotizou aquela 
mulher. E no dia seguinte eu falei com ela e ela não tinha tumor nenhum.” Disse: “O homem hipnotizou-
a.”

E oh, ele ridicularizou-me. Disse que eu devia ser expulso da cidade e devia ser ele a fazê-lo, veja e 
tudo assim - grandes manchetes nas primeiras páginas do Houston Chronicle [jornal - Trad.]

Eu nunca disse uma só palavra. Eu estava lá para tratar dos negócios do meu Pai e só para isso - 
permanecer com aquela Palavra. Ele enviou-me ali e isso é com Ele.

Naquela noite, quando eu foi até lá, eu disse: “Eu não sou nenhum curador divino. Não sou. Se 
alguém disser isso” - disse eu - “estão errados.” Eu disse: “Eu não quero ser chamado curador divino.” 
Eu disse: “Se o Dr. Best, aqui, pregar a salvação, então ele não seria chamado um salvador divino.” E eu 
disse: “Então eu prego cura divina e não quero ser chamado curador divino. Mas ele diz que não é um 
salvador divino. Claro que não. Nem eu sou um curador divino, mas «pelas Suas pisaduras, fomos 
sarados.» Eu estou a apontar para isso, vejam.”
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E assim… “Não faz sentido.” Vocês sabem, andou por ali.

Eu disse: “Mas se a presença e este dom de Deus - este anjo do Senhor - se isso estiver a ser 
questionado, isso pode ser provado.” Mais ou menos naquela altura, ela veio a rodopiar. Disse: “Não há 
necessidade de falar agora; Ele já falou por mim.” Saí.

Eu fui…176

E Houston, aquela grande cidade, uma das melhores cidades que existe no país, quando eu lá entrei 
no outro dia, foi uma vergonha olhar para aquela cidade. As ruas estavam sujas… Os balcões daquele 
lugar, ali mesmo na Avenida Texas. E eu entrei no Hotel Rice, onde estrelas de cinema costumavam ficar. 
E foi lá àquela cave, aquele refeitório e o tecto está a cair e tem reboco no chão e está imundo e sujo. 
E é uma confusão entre os pregadores, como nunca houve ou como nunca ouvi na minha vida!

Porquê? Recusar a luz é caminhar em trevas. Ali está o filho deles no corredor da morte. Como 
quando Deus desceu, quando a simplicidade foi demonstrada e foi rejeitada. Então Deus mostrou-Se em 
simplicidade. E lá eles tiraram aquela fotografia que já percorreu o mundo. Até os cientistas disseram 
que é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história do mundo e está pendurada em 
Washington, D. C., na Sala de Artes Religiosas. Ali está - a simplicidade manifestada naquela altura, 
veja. Deus a esconder-Se em simplicidade, depois a manifestar-Se.

Agora, Ele escondeu-Se na morte de Cristo, mas manifestou-Se na ressurreição. Oh, bem! Assim, só 
se pode… não tem fim. Continua a dizer… mas aí está, veja. Recusar dizer que há luz do sol é ir para a 
cave e fechar os olhos para a luz. Está certo.
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E, lembre-se, a única forma de conseguir estar errado é primeiro recusar-se a estar certo. E ao 
recusar-se a abrir os olhos, você vai viver em trevas. Se recusar olhar, como é que vai ver? Observe as 
coisas simples. São as coisas simples que deixa por acabar - não são as coisas grandes que está a 
tentar fazer. Oh, bem!

Então, veja aqui.

Deixe-me dizer-lhe. Em Mateus 11:10, Ele disse: “Se podeis receber, ele é este. É este que foi 
enviado diante de mim.” Foi simplicidade.
178

Foi-Lhe perguntado um dia, disseram: “Por que dizem então os escribas que…”

Ele disse: “O Filho do homem vai subir a Jerusalém. Eu vou ser lançado nas mãos dos pecadores e 
eles vão matar o Filho do homem. Ele vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar.” Disse: “Não contem a 
ninguém a visão lá.”

E os discípulos… Agora, pense nisso! Os discípulos que tinham andado com João, falaram com Ele, 
comeram com Ele no deserto, sentaram-se na margem e disseram: “Por que dizem os doutores que Elias 
deve vir primeiro? Tu dizes que vais subir para  a  crucificação  e  vais  ressuscitar,  tu  és  o  Messias,  vais

179
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assumir o trono. Agora, por que é que os escribas…? Todas as nossas Escrituras dizem aqui… as 
Escrituras afirmam claramente que antes que o Cristo venha, que Elias virá primeiro.”

Ele disse: “Ele já veio e não o conhecestes.” Agora, quem eram esses? Discípulos!

Eu vou magoar só um pouco aqui agora, mas eu não pretendo… nos próximos minutos, só por um 
minuto ou dois, para que tenham a certeza que entendem. Conseguem ouvir-me? Vejam. “Por que…?” 
Aqueles homens que tinham caminhado com Cristo - “Por que dizem as Escrituras que Elias tem de vir 
primeiro?” E eles eram convertidos de João e nem sequer o conheceram. “Por que dizem as Escrituras…?” 
O doutor - vê o que eu quero dizer? “Por que dizem as Escrituras que Elias tem de vir primeiro?” Os 
discípulos que andaram com ele - “Por que dizem as Escrituras que ele tem de vir primeiro, antes destas 
coisas e restaurar todas as coisas?” Ele veio - para cerca de meia dúzia de pessoas e foi só isso, veja. 
Foram todos os que deviam receber. Os que foram ordenados a ver.
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Jesus disse: “Ele já veio e não o conheceram. Mas ele fez aquilo que as Escrituras disseram que ele 
ia fazer. Ele restaurou-vos - a todos vocês - que me receberam e creram em mim. Ele fez exactamente 
aquilo que as Escrituras disseram que ele faria. E eles fizeram-lhe aquilo que as Escrituras disseram que 
lhe fariam. Ele já veio e não o conheceram.”

181

Estão prontos? Eu quero chocá-los um pouco. O rapto vai ser da mesma forma. Vai ser tão simples - 
sem dúvida que vai ser da mesma forma - até que o rapto virá um destes dias e ninguém vai saber nada 
acerca disso.

Agora, não se levantem agora, mas estudem só por um minuto. (Eu estou a terminar, com certeza). 
O rapto virá de uma forma tão simples, que os juízos vão descer e eles vão ver o Filho do homem e vão 
dizer: “Não devíamos ter tido assim e assim…? Não devia ter havido um Elias enviado a nós? E não devia 
ter havido um rapto?”

182

Jesus vai dizer: “Já aconteceu e não soubestes.” Deus em simplicidade, veja.

Agora, esta semana vamos entrar em ensinamentos extremamente profundos acerca disto. Agora, 
repare. O rapto vai ser… muito poucos vão nessa noiva. Não vai ser… Agora, vê como os doutores têm 
isto? Eles têm diagramas e vão mostrar dez milhões de pessoas a subir aqui; e todos os Metodistas, se 
for um pregador Metodista; e se for um Pentecostal, todos os Pentecostais a vir. Nunca vai chegar a 
isso.
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Vai haver talvez um que sai de Jeffersonville - alguém desapareceu. Eles vão dizer: “Bem, você 
nunca…” Os outros não vão saber. Vai haver um que vem da Georgia, veja. Vai haver um que vem de 
África. E digamos que há quinhentas pessoas vivas que vão na translação.

Agora, esse não é o corpo da igreja; esta é a noiva. Isso não é a igreja; isto é a noiva. A igreja vai 
aparecer aos milhares, mas isso é na ressurreição seguinte. Eles não vivem durante mil anos, veja. Mas 
na noiva… Se quinhentas pessoas saíssem da terra neste preciso minuto, o mundo não saberia nada 
sobre isso.

Jesus disse que estaria um numa cama, “e eu vou levar um e deixar o outro.” Isso é à noite. Dois 
estariam num campo (do outro lado da terra), “eu vou levar um e deixar o outro.” E “como foi nos dias 
de Noé, assim será na vinda do Filho do homem.”
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Pense! Vai tudo continuar a acontecer de forma completamente normal. Vai passar uma mensagem 
fanática e a primeira coisa que acontece é que algo… “Este ministro ia a algum lugar. Nunca mais voltou. 
Provavelmente foi para a floresta caçar. Nunca mais voltou.”

E “este homem foi a algum lugar…”

“Sabe o que aconteceu? Creio que aquela jovem - ela deve ter sido chamada a algum lugar, sabe. 
Alguém levou aquela jovem e violou-a, provavelmente lançaram-na ao rio. Ela foi…”

Ninguém… metade disso. Noventa e nove de todos… posso dizer um de cada cem milhões vai saber 
algo acerca disso, apenas alguém que tenha contacto com… Disse: “Bem, a jovem está desaparecida. 
Ora, não consigo entender. Ela nunca saiu assim. Não.”

E quando eles dizem que as sepulturas vão abrir, como é que as sepulturas vão abrir quando…? Eu 
não tenho tempo para entrar nisto, naquilo que eu queria. Vou ter de levar… só para lhe mostrar a 
simplicidade de Deus. E esse cálcio, potássio e tudo - quando tudo o que está em si, em termos 
materiais, forma apenas uma colher cheia. Está certo. E o que isso faz, é voltar ao espírito e vida.

185

Deus apenas fala e o rapto virá. Não é sair ali fora e os anjos a descer e a escavar as sepulturas e 
tirar uma carcaça velha de lá. O que é isto? Para começar, nasceu de pecado, mas é um novo e é feito 
à  sua  semelhança.  Não,  veja.  Se  tivermos  isto,  vamos  morrer  outra  vez,  veja.  Ninguém…  Dizem:  “As
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sepulturas vão abrir. Os mortos vão sair de lá.” Isso pode ser verdade, mas não vão abrir da forma que 
vocês dizem que vão abrir. Está certo, veja. Não vai ser assim. Será um segredo, porque Ele disse que 
viria como um ladrão de noite.

Ele já nos disse isso.186

O rapto, depois os juízos vão cair - o pecado, as pragas, as doenças e tudo. E as pessoas vão 
clamar para que a morte as tire do juízo. “Senhor, por que é que este juízo vem sobre nós, quando Tu 
disseste que haveria primeiro um rapto?”

Ele vai dizer: “Já veio e não o soubeste.” Deus, a esconder-Se em simplicidade. Oh, bem!

Muito bem. “Já aconteceu e não o soubeste.” Por que é que os crentes não crêem nos sinais simples 
da Sua vinda? Estão à espera de tudo isto que foi falado pela Escritura - e a lua vai descer… o sol, a 
meio do dia, e vai haver todo o tipo de coisas.

Oh, se tivéssemos… eu tenho notas aqui escritas sobre isso, para mostrar o que são essas coisas e 
nós vamos ver isso, na abertura destes selos esta semana, de qualquer forma, veja. Aí está, onde já 
aconteceu e vocês não souberam. Veja se é assim, se o anjo do Senhor vai abrir esses selos para nós. 
Lembre-se, está selado com esses sete trovões misteriosos.

Agora, por que é que as pessoas não conseguem crer na elementar simplicidade de um grupo 
humilde, veja, e na voz dos sinais de Deus? Por que é que não conseguem crer nisso? Como sempre 
aconteceu, a verdadeira Palavra de Deus a ser manifestada. São demasiado inteligentes e demasiado 
instruídos para crer na forma simples da Palavra escrita. Querem colocar a interpretação deles nisso. 
“Não significa isto.” “Não significa aquilo” - veja. Significa isso, sim.

187

Ouça. Posso dizer isto rapidamente agora? Até as visões que Deus dá aqui neste lugar são tão mal 
interpretadas. É por isso que vocês me ouvem a dizer nas fitas: “Digam aquilo que as fitas dizem. Digam 
aquilo que as visões dizem.”

Agora, se estiverem bem acordados, vão ver uma coisa. Espero não ter de segurar na minha mão 
para vos mostrar, vejam. Está aqui. Estamos no final. Sim, senhor. A inteligência, a instrução não vai ver 
isto. A simples visão - quando são reveladas numa simplicidade tal, que ninguém consegue perceber 
nada.

188

Por eu ter a visão e dizer-vos tudo sobre ir até lá caçar… Sabe, isso foi um impedimento para as 
pessoas. E lá, Deus enviou aquilo lá acima para esse propósito. E voltou e interpretou de volta - 
mostrando a partida da minha mãe e coisas assim - e depois voltou e disse antecipadamente e isso 
aconteceu exactamente da forma que Ele disse que ia fazer, veja.

E, no entanto, João foi até lá e confessou. Ele disse: “Eu não sou o Messias, mas sou a voz do que 
clama no deserto.”
189

E depois aqueles mesmos discípulos disseram: “Por que dizem os escribas… as Escrituras ensinam 
que o Elias deve vir primeiro?” A simplicidade de Deus vai… passa despercebida às pessoas.

Deixe-me ver isto e depois termino. Vou, com a ajuda de Deus. Veja, olhe agora, vamos examinar 
isto então. Peço desculpa por estar sempre a dizer a todos que vou e depois não vou. Peço desculpa 
por vos reter - mas são poucas horas, podem voltar.

Veja. Vamos ver uma simples gota de tinta. Tudo tem um propósito. Vocês reuniram-se aqui esta 
manhã por um propósito. Eu como em sua casa, Charlie; Nellie, você cozinha para mim, por um 
propósito. Tudo tem um propósito. Esta igreja foi erigida por um propósito. Não há nada que não tenha 
um propósito e uma causa.

190

Vamos ver a simples gota de tinta agora. (Conseguem ouvir-me?) Vamos ver uma simples gota de 
tinta e vamos olhar para ela. O que é isto? Uma gota de tinta. De onde veio? Muito bem. Vamos ver esta 
gota de tinta. Agora, digamos que é tinta preta. Agora, essa tinta tem um propósito. Pode escrever o 
meu perdão para me tirar de uma prisão. Pode escrever o meu perdão da cela da morte. Está certo? 
Pode escrever João 3:16 e salvar a minha alma, ao crer nisso. Está certo? Ou pode assinar a minha pena 
de morte, veja. Pode condenar-me ao julgamento. É por um propósito. Está certo?

191

Vamos olhar para aquela pouca tinta e ver de onde veio. Agora, é tinta. Foram misturados químicos 
e assim por diante, até se tornar tinta e é preta. Se deixar cair nas suas roupas, vai manchar. Mas nós 
fabricamos uma coisa chamada lixívia. Vocês, mulheres, usam cloro - lixívia. Bem, eu pego nessa gota de 
tinta e coloco-a numa bacia de lixívia. Agora, o que aconteceu à tinta? Vê? Porquê? A lixívia foi 
fabricada - inventada e fabricada, os químicos foram misturados para romperem aquela coloração de tal 
forma que nem vai conseguir encontrá-la.
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Agora, parte da lixívia é água. Água é H2O, que é hidrogénio e oxigénio e tanto o hidrogénio como o 
oxigénio são explosivos perigosos. E depois o hidrogénio e o oxigénio são, na verdade, cinzas. É o que 
isso é. Está certo - cinzas químicas, apenas cinzas químicas. Agora, misture-as, fica com água; mas 
separe, fica com hidrogénio e oxigénio. E continue a voltar atrás. Agora, ao ficar nisto, vamos ver…

192

Agora, eu não posso… Agora, pode haver químicos aqui sentados e eu não diria isto, porque haveria 
químicos a ouvir. Eu não conheço a fórmula, mas quero explicar à minha própria maneira, humilde, 
confiando que Deus Se vai revelar nisso.

Veja. Eu deixei cair aquela gota de tinta em lixívia. O que acontece? A mancha preta desaparece 
imediatamente. Se tivesse de a encontrar outra vez, não ia conseguir. Desapareceu. Nunca mais a vai 
ver. O que aconteceu? Agora, não se vê nada a sair dali. Não. Por que não? Porque se partiu. Agora, a 
ciência diria que voltou aos seus ácidos originais.

193

De onde vieram os ácidos? Vê? Bem, você diz: “Vêm de certas coisas.” Muito bem. Digamos, por 
exemplo, que os gases formaram ácidos. De onde vieram os gases? Bem, foi, digamos, os gases foram 
feitos por moléculas. De onde vieram as moléculas? Dos átomos. De onde vieram os átomos? Da 
electrónica. De onde veio? Da luz cósmica. Vê? Já está muito para além de descobrir um químico agora. 
E se for uma substância e uma criação, tem de vir de um criador.

Assim, você não está aqui sentado por acaso.

Eu não estou a prolongar até às doze e trinta ou até à uma hora por acaso. Os passos do justo são 
ordenados pelo Senhor. Vê? Há alguma razão para tal. Há alguma razão para você crer; há alguma razão 
para você não crer - tal como com aquela tinta. Agora, vamos examinar isso.

194

Agora, em primeiro lugar, digamos, depois de chegarmos ao… nós fomos até às moléculas. Agora, 
pegamos na molécula, eu diria número um, vezes a molécula nove, vezes a molécula doze. Agora, se 
fossem onze, seria vermelho, mas tinha de ser doze para fazer preto. Então, vamos até aos átomos. Foi 
o átomo nove-seis, vezes, mais quatro-três para dar igual ao átomo dezasseis-onze. Se fosse 
dezasseis-doze, podia ter sido roxo, veja. Então continue a examinar.

Mostra que havia algo lá no início. Isso é apenas senso comum. É uma criação - tem de ter um 
criador e saiu de um criador. E depois foi determinado e colocado nestes vários… Agora, a ciência não 
pode usar o átomo B-dezasseis vezes doze, vezes catorze, veja fosse o que fosse, assim, para fazer 
isso. Deus teve de o fazer. E depois é levado a um ponto em que chegou aos átomos e depois a ciência 
começou a tocar nisso.

195

Depois chega às moléculas, depois eles conseguem começar a ver um pouco melhor. Depois passa 
disso a algo diferente e, em primeiro lugar, chega aos químicos e depois eles misturam-nos.

Agora, quando o homem, antes de ele pecar… (estou a terminar, mas não percam isto!) Quando o 196 Agora, quando o homem, antes de ele pecar… (estou a terminar, mas não percam isto!) Quando o 
homem pecou, ele separou-se de Deus e atravessou um grande abismo e colocou-se na morte, deste 
lado. Ele saiu; não há forma de voltar. Exactamente. Não há forma de ele voltar. Mas depois, quando fez 
isso, Deus aceitou um substituto, que foi um cordeiro, ou um bode, ou uma ovelha, ou algo pelo sangue, 
de que Adão falou… ou Abel falou do outro lado do abismo.

196

Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é uma descendência de Deus. Ele é um herdeiro da terra. 
Ele consegue controlar a natureza. Ele consegue falar e trazer à existência. Ora, ele é um criador. Ele é 
uma descendência de Deus.

Mas quando atravessou, ele separou-se do seu estatuto de filho. Ele é um pecador por natureza. Ele 
está debaixo das mãos e do domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício da química do sangue, mas 
o sangue de touros e bodes não divorciou o pecado; apenas cobriu o pecado.

197

Se eu tiver uma mancha vermelha na minha mão e a cobrir de branco, a mancha vermelha ainda lá 
está. Veja, ainda lá está. Mas Deus enviou do céu uma lixívia para o pecado. Foi o sangue do Seu 
próprio Filho, para que quando o nosso pecado confessado cair na lixívia de Deus, tente encontrá-lo 
outra vez! A cor do pecado volta através dos mediadores e ao longo do tempo até atingir o acusador, 
Satanás, e fica sobre ele até ao dia do juízo.

O que acontece ao filho? Ele fica em perfeito companheirismo com o Pai novamente, do outro lado 
do abismo sem lembrança do pecado contra ele. Sem mais… não há mais mancha ou lixívia que possa ser 
vista em lado nenhum! Ele está livre! Aleluia! Tal como esse cloro… essa tinta nunca mais pode ser tinta, 
porque se rompeu e voltou atrás outra vez!

198

E quando o pecado confessado é confessado e foi mergulhado no… Um homem ou uma mulher que 
foram mergulhados no sangue de Jesus Cristo, isso mata todos os sintomas. E cada molécula do pecado 
volta para o diabo e fica sobre ele até àquele dia do juízo, onde o seu destino eterno será  lançado  no
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lago de fogo. E foi feita a ponte sobre o abismo e nunca mais vem à memória. E um homem fica 
justificado, como um filho de Deus. Simplicidade.

Moisés - debaixo do sangue de touros e bodes, com a sua confissão na Palavra de Deus - e Deus 
pôde pegar naquele homem simples e colocar as Suas palavras na boca dele. E ele provou que era servo 
de Jeová, porque ele podia avançar ali e Jeová falava com ele por visão. Ele avançava e estendia as 
suas mãos em direcção ao oriente. E agora, lembre-se, Deus falou com ele. É o pensamento de Deus. 
Deus usa o homem. Deus falou com ele - está certo.

199

Ele disse: “Vai, estende essa vara que está na tua mão em direcção ao oriente e diz: «Moscas!»”

E Moisés - debaixo do sangue desse bode, desse ovelha - avançava ali e pegava naquele pau, ia em 
direcção ao oriente. “Assim diz o Senhor, haja moscas!” Nunca se ouviu uma mosca. Foi embora. Já foi 
falado. É um pensamento; agora está falado, está expressado. Então é a Palavra de Deus. Veio aos 
lábios de um humano - um homem simples, debaixo do sangue de um touro ou de um bode.

200

A primeira coisa que acontece é uma mosca verde a começar a voar por ali. A seguir eram dois 
quilos por metro. O que foi aquilo? Foi a Palavra de Deus falada através de Moisés, o criador, porque 
debaixo do sangue ele estava na presença de Deus e as suas próprias palavras não eram a palavra dele.

“Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi tudo o que quiserdes e vos 
será dado.” Onde está firmada a sua igreja?
201

“Haja rãs” - e não havia uma só rã no país. No espaço de uma hora, em certos lugares tinham três 
metros de profundidade. O que foi aquilo? Foi Deus, o criador, a esconder-Se num homem simples.

Quero perguntar-lhe uma coisa. Se o sangue de um touro ou de um bode usado como lixívia - que só 
consegue cobrir - pôde colocar um homem em posição para falar a Palavra criativa de Deus e trazer 
moscas à existência, por que é que se iam atrapalhar com a lixívia do sangue de Jesus Cristo que 
consegue, ao falar, trazer à existência um esquilo ou outra coisa qualquer?

Não faça isso! Não se atrapalhe com a simplicidade. Creia que Ele ainda é Deus. Oh, bem! O perdão 
do pecado. Oh, como eu gostava de poder… Então, Marcos 11:22: “Se disseres a este monte «move-te» 
e não duvidares no teu coração, mas creres que aquilo que disseste vai acontecer, podes ter aquilo que 
dissestes.”

Bem, eu tenho três ou quatro páginas - nós temos de deixar passar isto. (Obrigado). Deus, a 
esconder-Se em simplicidade. Não vê? Há algo errado em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. 
Quando Deus faz uma afirmação, Ele não pode mentir. Ele fez a promessa, veja. Ele esconde-Se em 
simplicidade. É tão simples que os instruídos e os estudiosos dizem: “Ah, é telepatia, ou algo assim.”

202

Deus pode levar-Se a Si mesmo ao longo do tempo e dizer-lhe lá atrás exactamente o que 
aconteceu. Dizer-lhe exactamente aquilo que você é hoje e aquilo que você vai ser no futuro. Isso ainda 
é pela lixívia de Jesus Cristo, que pode pegar num pecador e lançá-lo na lixívia e ele fica na presença de 
Deus. “E se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, podeis pedir o que quiserdes e será 
feito.”

203

“Quem crê em mim, as obras que eu faço as fará também.” “Como me condenais? Não dizem as 
vossas leis que aqueles a quem a Palavra de Deus vem, os profetas, não lhes chamais deuses? E então 
como me podeis condenar quando eu digo que sou o Filho de Deus?” Eles não conseguiram ver. Não 
conseguiram ver.

Agora, igreja, nas próximas mensagens, a partir de hoje à noite, não deixem de ver, vejam. Vejam o 
dia em que estamos a viver. E lembrem-se, o sangue de Jesus Cristo tira os pecados para tão longe de 
si, que nem estão mais na memória de Deus. Tira todas as manchas.

204

O pecado deixou uma mancha carmesim,
Ele lavou-a e ficou branca como a neve.
Depois perante o trono,
Eu estou Nele completo…

Oh, bem! Como é que eu posso estar completo? Como é que eu posso estar completo? Porque o 
sangue - não sou eu, mas esse sangue - está entre mim e Deus. Eu aceitei e Ele colocou… Eu sou um 
pecador, mas Ele é Deus. Mas a química está entre mim… a morte do pecado, assim Deus vê-me branco 
como a água na lixívia. O pecado desapareceu. Nem sequer consegue chegar até Ele, porque há um 
sacrifício ali colocado.

205

Onde está a nossa fé para crer na simples Palavra de Deus? Apenas aquilo que Deus disse - confiar 
na Sua Palavra. Deus esconde-Se agora em simplicidade num grupo humilde. Mas um destes dias, Ele vai 
manifestar-Se como sempre se manifestou nos dias passados. Ama-O?

206
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Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou a minha salvação
No madeiro do Calvário.

Ama-O? Bem, Ele não é maravilhoso? Espero e confio que a mensagem vai produzir o que era 
intenção produzir; levá-lo a um ponto em que você não procura coisas floridas ou algum… Quando vir 
Deus em grandeza, veja como é humilde e depois vai ver Deus. Não O procure…

207

Quando Elias estava lá naquela caverna, o fumo passou - sangue, trovões, relâmpagos. E veja, 
todos estes tipos de sensações que nós tivemos - sangue na face e nas mãos e sensações e tudo - 
nunca perturbaram aquele profeta. Ele apenas ficou ali, mas ele ouviu uma voz mansa e suave. O que foi 
isso? A Palavra. Depois ele cobriu o seu rosto e saiu. Veja, era aquilo.

208

Lembrem-se, amigos, não procurem grandes… Vocês dizem: “Deus, Ele fala de coisas grandes. Virá 
um tempo em que haverá isto, aquilo, ou outra coisa - grandes coisas.” Espero que estejam a ver aquilo 
de que eu estou a falar - grandes coisas, vejam. São todos… “Quando isto acontecer, será grandioso, 
assim” - e vai ser tão humilde que não vão ver nada e vão continuar em frente.

209

Vocês vão olhar para trás e dizer: “Bem, isso nunca veio…” Passou por cima e nunca o viram. Veja, é 
tão simples. Deus vive na simplicidade para Se manifestar em grandeza. O que é que faz Dele grande? 
Por Ele Se poder simplificar. Um grande… um homem importante não se consegue simplificar. Ele tem de 
ser um dignitário. Vêem? Mas ele ainda não é suficientemente importante. Quando ele se torna 
suficientemente importante, então ele vem assim, consegue humilhar-se.

Como o santo disse lá em Chicago, aquele homem foi com toda a instrução e assim e disse que 
voltou abatido - a cabeça baixa, saiu derrotado. Ele disse: “Se ele fosse lá da forma como saiu, ele teria 
saído da forma como entrou.”

210

Está certo. Humilhem-se. Sejam humildes. Não tentem ser peculiares; amem apenas Jesus. Digam: 
“Senhor, se há algum mal no meu coração, se houver alguma coisa errada, Pai, eu não quero ser assim. 
Tira isso. Eu não quero ser assim. Oh, eu quero ser contado como um deles naquele dia, Senhor. E eu 
veja o dia a aproximar-se.” Vocês vêem estes selos a começar a… se Deus os abrir para nós. E lembrem-
se, só Ele o pode fazer. Nós dependemos Dele. Deus vos abençoe.

Agora, suponho que o nosso pastor terá uma palavra para vos dizer - ou seja, para ele dizer, para - 
para vocês antes de nos encontrarmos novamente esta tarde. E eu penso que o serviço vai, o serviço 
de louvor é às seis e trinta em ponto, senhor? E é… Muito bem, seis e trinta e é… As portas abrem às 
seis; o serviço de louvor vai começar às seis e trinta. E…

211

Se o Senhor permitir, eu vou falar esta noite sobre o tema do Livro selado com Sete Selos. E depois, 
Segunda-feira à noite, o cavaleiro do cavalo branco; Terça-feira à noite, o cavaleiro do cavalo preto; 
Quarta-feira à noite, o cavalo cinzento, o cavalo amarelado e depois o cavaleiro do cavalo vermelho. 
Depois entramos no sexto - quarto, quinto e sexto e depois no Domingo à noite… No próximo Domingo de 
manhã talvez seja um serviço de cura, não sei.

Agora, lembre-se, estamos dedicados ao Senhor - nós e a igreja para o serviço de Deus. Deus vos 
abençoe. Eu estive - estou uma hora atrasado; perdoam-me agora? Eu não - eu não queria fazer isso. 
Mas vejam, eu - eu só consigo estar com vocês esta semana e vou voltar a sair. E não sei para onde 
vou; apenas para onde Ele me guiar. E eu quero passar cada minuto que posso, porque quero passar a 
eternidade com vocês. Deus vos abençoe. Agora, Irmão Neville.
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