
25 de Agosto de 1963, manhã

Como Posso Vencer?
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 Vamos inclinar as nossas cabeças para orar.

Nosso  Pai,  Te  agradecemos  nesta  manhã  por  este  grande  tempo  de  reunião
novamente e pela abertura da Palavra do Senhor e por estar aqui perante nós. E oramos
agora para que o Espírito  Santo tome naquilo  que é Deus e nos dê isso,  para que
possamos sair deste lugar de adoração hoje com corações alegres cheios de alegria e
ver o Teu grande poder de libertação, Senhor, como liberta o cativo e os faz livres, dá-
nos a conhecer as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. E nós Te
agradecemos por estas coisas.

Nós oramos para que Tu nos abençoes enquanto estudamos juntos a Tua Palavra. E
quando sairmos, que possa ser dito nos nossos corações enquanto formos pelo caminho,
“Os  nossos  corações  ardiam dentro  de  nós  enquanto  Ele,  o  Espírito  Santo,  falava
connosco enquanto íamos pelo caminho.”

2 Abençoa cada ministro hoje em toda a parte, os Teus servos que defendem esta
Tua verdade.  Responde às  suas orações pelos  enfermos.  Cura os  corpos enfermos
daqueles que estão a sofrer.

Senhor,  pedimos  que  Tu  vás  ao  meio  das  pessoas  e  busques  essa  semente
predestinada aí, Senhor, e faz com que de alguma forma a luz caia no caminho, Senhor,
porque cremos que a hora está a ficar tarde, o sol está a pôr-se rapidamente no oeste.
Então em breve não haverá mais tempo. E o tempo e a eternidade vão unir-se quando
Deus e o Seu povo se unirem. E nós oramos, Deus, para que naquela altura nós sejamos
contados entre aqueles que se vão unir com Cristo, que são chamados a Sua noiva.
Ajuda-nos hoje enquanto nos preparamos, não sabendo o que o amanhã trará, mas
estamos prontos para receber qualquer coisa, Senhor, pelo que sabemos que Tu tens
para nós; estamos prontos para receber. Pedimos esta bênção para a glória de Deus no
nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar.

3 Fiquei muito feliz nesta manhã quando entrei e vi que as pessoas se reuniram para
o serviço do Senhor. E estamos a anunciar agora para hoje à noite. Haverá um serviço
de cura hoje à noite. Vamos estar a orar pelos enfermos esta noite.

Há apenas alguns momentos atrás enquanto eu entrava, o Billy, o meu filho, disse-
me, disse, “Está aqui um senhor que é um pobre homem que viajou de uma longa
distância,” e disse: “Eu deixei-o no escritório, Pai.”

4 Eu cheguei tarde ontem à noite e não cheguei a estudar muito sobre o tema da
escola Dominical  de que ia falar nesta manhã, por isso peguei nalgumas notas que
escolhi sobre o que eu ouvi um irmão dizer, e tirei daí um texto para ter mais ou menos
a  lição  da  escola  Dominical  nesta  manhã  e  enquanto  nos  preparávamos,  nos
preparámos, para o serviço de hoje à noite.

E o Billy disse, “Está ali um homem que está enfermo,” disse, “gostava que fosses e
o visses.” Por isso eu entrei no escritório agora mesmo e um irmão perto da minha idade
e a sua esposa ali sentados e o Espírito Santo desceu no nosso meio no escritório agora
mesmo.

Pense, a mencionar o serviço de cura, e ali estava Ele. Vê? E Ele disse a este irmão
tudo acerca do que ele tinha feito e o que ele tinha estado a fazer e o que provocou o
seu problema e de onde ele vinha e tudo acerca dele. E estava uma grande sombra
negra suspensa no escritório; então começou a ficar mais clara, mais clara, mais clara e
mais clara; então o Espírito Santo tomou o controlo.

5 Agora, penso que o homem está no… algures aqui atrás agora. Ele e a sua esposa,
talvez, não conseguiram entrar no edifício, mas eles disseram que iam ficar para os
serviços de qualquer forma. Eles vieram de perto de Yakima, Washington, e vieram de
carro. E ele é um ministro do evangelho. Mas só por ver a graça de Deus ali, onde o
homem tinha estado numa instituição e recebeu tratamentos e tudo, o Espírito Santo a
revelar tudo sobre isto. Quando os médicos estavam a tentar fazer tudo o que lhes era
possível,  talvez,  pelo homem, mas foi  necessário aquele certo toque de Deus para
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mudar a maré.  Os tratamentos de choque são bons,  mas são um pouco como nós
chamamos “um tiro no escuro,” vocês sabem. Podem fazer com que você fique pior
(vêem?),  porque  você  esquece  tudo  o  que  já  soube,  quando  eles  colocam  esse
medicamento em si. Mas o Senhor Deus, como a Sua graça e misericórdia… E mesmo
antes de eu ter falado uma palavra na oração por ele, ele já estava por cima disso. Vê?
Foi necessário apenas essa certa coisa de Deus, esse certo toque para o fazer. Eu não
devia dizer isto… Sim, eu olhei  e vi  o homem agora.  O quê? Eu não sei  se você ia
sobreviver ao dia de hoje ou não.

6 Lá na terra onde eu estive esta semana… eu gosto muito dos meus amigos de lá.
São umas pequenas férias antes destas grandes reuniões. Vê? E eu vou a casa para ir lá
e sair para a caça do esquilo com estes irmãos. E esta família, estas famílias, melhor
dizendo, com quem eu fico ali são muito boas pessoas com certeza. E o homem é um
verdadeiro irmão, são amigos, eles. E um deles é um grande aficionado por cães de
caça. E ele tem uma cerca cheia deles lá. E eu vi o cão de caça mais bonito ali; um
pequeno  amigo  é  o  que  eu  chamo  àquilo  -  meio  cão  de  altura  e  dois  cães  de
comprimento, vocês conhecem. Eles estavam a correr à volta da casa ali e eu pensei,
“Bem, que - o Joe ia gostar de ter uma coisa assim.

7 E claro que no Arizona eu não o podia usar. Ele ia para os cactos e seria o fim dele.
Por isso eu disse, “Não se pode ter o… Eles não usam cães lá naquela parte do país,
porque eles… Bem, eles não os podem usar, eles… o tempo, a condição da terra com os
cactos e eles morriam. E então, é verdade, um cão de caça ali, um lobo ou algo assim
matava-o talvez de qualquer forma se ele saísse.”

Assim então este homem disse-me, “Você pode tê-lo.” Mas eu não consegui trazê-
lo. Eu gosto disso. Vim a saber que é um dos seus cães favoritos.

8 E este homem tem a sua esposa e alguns filhos. E no outro dia ela começou a
recuar  com o carro  dele  (e  ela  tinha este  carro  Oldsmobile  [marca  de  automóveis
Americana - Trad.]) - e o cãozinho só tem este comprimento, é um cachorrinho - e ela
foi  em direcção  a  ele.  Aquele  Oldsmobile  atropelou  o  cãozinho  nas  costas  aqui  e
esmagou onde as rochas na estrada tinham atravessado a sua pequena barriga aqui,
você sabe. E a esposa, em vez de ir a correr com o cãozinho para o veterinário… Claro
que o veterinário ia logo pô-lo a dormir e matava-o… E estava ali outro jovem comigo e
mal ele chegou ali, diz, “Se esse cão fosse meu eu dava-lhe um tiro,” disse, “é tudo, a
deixá-lo sofrer assim.”

Eu disse, “Bem, não vamos dar-lhe um tiro. Vamos esperar um pouco.” Mandei
toda a gente embora e orei por ele e o cãozinho seguiu-me até ao alpendre. “Tudo
aquilo que desejares, quando orares, crê que receberás; terás isso, ser-te-á dado.”
Todas as coisas! Esse é o nosso Deus, não é? Ele é maravilhoso e prodigioso; e nós
certamente que O vamos amar nesta manhã e esperar Dele, sabendo…

9 Vendo no outro dia um casal idoso, a mãe e o pai de um membro muito bom desta
congregação de crentes. E a mãe tem, oh, acho que tem perto de cem anos, e o pai
também. E durante doze anos este homem nunca se moveu, nas suas costas, deitado
sobre as suas costas. Não se conseguia deitar de lado nem nada, deitado ali durante
doze anos, com muita idade. E a mãe tem agora perto da sua idade, acho eu, algures
perto de cem anos e a pobre idosa quase que já perdeu o seu controlo mental. Ela pensa
que alguém está a tirar tudo o que ela tem. E agora, eu olhei para a - ao longo da mesa
para todos nós, jovens e velhos estavam ali sentados e eu disse, “Para onde vamos? O
que estamos a fazer?” E a senhora com quem eu estava ali, era a mãe dela e o pai. E eu
disse, “Você está a ir naquela direcção também.” Exactamente, cada um de nós. Vê?

10 Pense nisso só por um momento antes de começarmos a nossa lição. É para aí que
você está a ir. Por que é que está a lutar? Para viver. Está a viver para quê? Para que
possa morrer. Não seria loucura se não aceitássemos a provisão de Deus para a vida
eterna? O que poderíamos pensar? O que poderia estar  na nossa mente que fosse
chamar a nossa atenção de - para alguma coisa? E se você tivesse cem milhões de
dólares e possuísse o estado de Indiana ou qualquer outro estado, ou até mesmo o país,
ou no que a isso diz respeito, o mundo inteiro? Você vive, você tem de chegar a isso
também. Vê? E constantemente, dia após dia, sempre que o seu coração bate, você está
a ir em direcção a isso. Veja, não há vitória para si. Você está no lado derrotado e vai
ter de perder. Mas lembre-se que a promessa disse, “Aquele que perder a sua vida por
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amor de mim achá-la-á.” Agora, o que seria maior tesouro do que encontrar vida? Ainda
que viesse a possuir o mundo inteiro, mas se encontrasse vida, você encontrava a maior
coisa que podia ser achada.

11 Eu quero olhar para a minha lição. Vi mais uma vez agora outro troféu da graça do
Senhor. Há algumas semanas atrás ligaram-me pelo telefone e um bom membro desta
igreja, ou deste corpo… eu não quero chamar muito a isto de igreja; eu quero chamar
isto de… Como eu estava a falar a algumas pessoas, elas disseram, “Bem, a que igreja
você pertence?”

Eu disse, “Eu não pertenço a nenhuma.”

“A que denominação pertence?”

Eu disse, “Nenhuma.”

Disse, “Bem, a que é que pertence?”

Eu disse, “A um reino, a um reino!” E por um Espírito somos baptizados nesse
reino, por um Espírito, todos neste reino. Jesus disse, “Orai: venha o Teu reino, seja
feita a Tua vontade assim na terra como no céu.” Agora, Ele estava perante o Monte da
Transfiguração; Ele disse, “Em verdade vos digo que alguns aqui estão que não provarão
da morte até que vejam o reino vir em poder.” E foi mostrado antecipadamente como já
vimos, no Monte da Transfiguração. E a Bíblia disse, “O reino de Deus está em vós.”
Então este é um reino de pessoas que professam que esta não é a casa delas. Esta não
é a nossa casa. Nós esperamos a vinda do Rei para estabelecer o reino.

12 Eu fui chamado a um caso de emergência de um irmão que foi como um pai para
mim e ele… Eu não o conheço há muito tempo, mas eu lembro-me do dia em que o levei
aqui para o baptismo na água. E o homem tem, em breve terá noventa e um anos de
idade. E a sua esposa telefonou-me, e sendo ela uma enfermeira, disse que ele teve
uma paragem cardíaca total; para além disso ele teve um (oh, não consigo dizer o nome
- ataque cardíaco, ataque cardíaco coronário, obrigado) ataque cardíaco coronário e um
ataque cardíaco total.  O médico não dá esperança nenhuma. E o homem estava a
morrer e ele mandou chamar-me.

13 E eu entrei no meu velho Ford e comecei a ir pela estrada até Ohio o mais depressa
que podia. E eu não sabia que uma das minhas rodas estava desalinhada; rasgou o
pneu. E assim eu, chegando ali, saindo de uma estação de serviço cerca das onze horas,
estava preocupado com ele, eu gosto muito dele e eu sei que se o… se continuar, se o
Senhor tardar, ora, mais cedo ou mais tarde vamos ter de nos despedir uns dos outros.

Mas isso não vai interferir com o rapto agora. Vê? Não. Eles vêm primeiro. Eles são
privilegiados, os que partiram. Eles vêm primeiro. Veja, nós os que ficarmos vivos e
permanecermos para a vinda do Senhor não precederemos ou impediremos os que
dormem. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então
quando os nossos olhos virem os nossos amados, então seremos transformados num
momento num abrir e fechar de olhos, e com eles seremos arrebatados. Veja, aqueles
que partem primeiro são privilegiados em relação aos que estão vivos.

14 E enquanto saía da estação de serviço por volta das onze horas, o Espírito Santo
disse-me, “Não te preocupes com ele. Tu vais cumprimenta-lo na rua novamente e ele
virá  à  igreja,”  um homem idoso  de  noventa  e  um anos  a  morrer.  Quando  eu  me
encontrei com a sua esposa e com os seus amados no hospital em Lima, eles falaram-
me acerca da sua condição, eu entrei, olhei para ele ali. E ele disse, “Mas ele está…
Alguma coisa estranha.” Disse, “Ele começou a ficar melhor às onze horas.” Bem, isso…
O Senhor tinha mostrado àquelas pessoas tantas coisas; elas sabiam que eu não disse
aquilo, porque elas disseram-me primeiro. Ele começou a mudar; elas sabiam que eu ia,
que eu lhes diria a verdade.

Assim no Domingo passado quando eu estava a entrar no Restaurante Blue Boar
em Louisville onde penso que cerca de oitenta por cento desta congregação se reúne ao
Domingo à  tarde  para  comer,  quem é  que eu  vi  a  descer  a  rua?  Digo-vos,  o  meu
coração tremeu quando eu vi o nosso Irmão Dauch a descer a rua, exactamente o que
Ele me disse. E eu cumprimentei-o na rua.

15 Então voltei aqui no Domingo passado à noite e falei sobre o tema da união da - A
União do Tempo e do Sinal. Assim… E depois isso fez com que aquilo acontecesse, o que
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Ele disse, e aqui está ele sentado na igreja hoje, mesmo aqui ao nosso lado, como um
troféu da graça de Deus. Quando o cumprimentava debaixo da tenda, da tenda de
oxigénio onde ele estava, eu disse, “Irmão Dauch, você vai ficar bem. Vou vê-lo na
igreja novamente. É o assim diz o Senhor.” Vê? Aqui está ele na igreja aqui mesmo
agora - o Irmão Dauch.

16 Se não estou enganado, o ministro de que eu estava a falar há uns momentos atrás
- o Espírito Santo veio e revelou todas estas coisas, disse-lhe como aconteceu e disse-
lhe o que ele fez, como aconteceu, como isso se realizou, tudo o que tem acontecido
desde então, até o carácter da sua família e tudo acerca disso e disse-lhe que acabou e
o ministro está sentado aqui do lado direito. Pode levantar a mão, senhor? Ali, ele e a
sua esposa. Exactamente. Agora mesmo. E aqui está o Irmão Dauch aqui mesmo agora.

Oh bem, Ele não é maravilhoso? Essas coisas que aconteceram, que acontecem e
que vão acontecer. Uma, duas, três testemunhas - as coisas que aconteceram, o que
você fez; as coisas que estão a acontecer agora; e as coisas que vão acontecer. E estão
sempre exactamente, exactamente alinhadas com a Palavra. Só Deus pode fazer isso.
Oh, não estamos muito felizes por estas coisas?

17 Agora, a razão por que eu estou a levar um pouco mais de tempo, o Billy teve de ir
buscar a sua esposa e o seu bebé e ele disse, “Papá, não comece a pregar até que eu
chegue.” Assim penso que ele já chegou agora e tenho de levar esse tempo de qualquer
forma. E estou a tentar afastar-me destas quatro horas de esforço em que eu vos coloco
a todos aqui e fazer disso trinta e cinco, quarenta minutos (vêem?) e tentar manter
isso…

Agora, eu fui elogiado uma vez em Chicago, eu fiz trinta minutos ou algo assim,
trinta e cinco minutos,  e  no Domingo passado à noite  foi  apenas quarenta e cinco
minutos. O Billy disse, “Tu estás mesmo a melhorar, Pai. Eu estou orgulhoso de ti por
isso.”

Bem, talvez esta manhã para fazer uma espécie de pequena escola Dominical… não
vou demorá-los por muito tempo; depois podem sair e almoçar e orar e voltar à noite
para os serviços de cura. Nós vamos formar uma fila de oração esta noite e orar pelos
enfermos.

18 Agora, se você conhecer algumas pessoas em qualquer lugar que estejam enfermas
e que queiram receber oração, traga-as aqui esta noite. Vê? Agora, se as tiver de trazer
de qualquer forma, traga-as aqui. Vê? Isso é o principal é trazê-las aqui esta noite. Nós
podemo-nos todos reunir. Dessa forma, é difícil fazer chamadas indo de lugar em lugar;
depois você deixa alguém e há um ressentimento. Mas se eu os puder reunir a todos
num único lugar, então eu posso orar por eles. Agora, se as pessoas quiserem receber
oração… Você diz, “Elas vão receber?” Oh, certamente. Elas vão receber oração. Traga-
as. O Senhor permitindo, nós vamos estar aqui a orar por todos, porque eu sinto que
essa terceira fase do chamado está a começar a se mover. Vê? Está dentro de mim
agora. Eu quero orar por todos.

19 Agora, vamos abrir nesta manhã numa Escritura familiar onde eu peguei à pressa
ontem à noite, estando com bastante sono e apontei mais algumas Escrituras para a
acompanhar. E como que dando um elogio, que eu ouvi um irmão uma vez a usar este
texto e pensei… Eu apontei; pensei, “Bem, creio que vou apontar isso, porque pode vir a
ser útil.” Nós fazemos isso muitas vezes. Eu reparei que muitos de vocês aqui têm uma
folha de papel. E um ministro pode estar a dizer alguma coisa e depois vocês vão atingir
esse ponto, algo vai atingi-los no interior. E depois se o Espírito Santo está a fazer isso,
então você vai começar a construir a partir desse mesmo ponto uma mensagem para o
Senhor. E está muito bem; eu reparo em reuniões onde quer que vá, os pregadores e as
pessoas a tirar apontamentos. Está muito bem. Estamos aqui - é para isso que estamos
aqui, é para nos tentarmos ajudar uns aos outros nestes caminhos.

20 E agora, vamos abrir em Apocalipse capítulo 3 nas eras da igreja, a repetir uma era
da igreja. Mas agora, estamos… eu podia tomar este texto e, com o Espírito Santo,
pregar sobre ele durante cem anos e nunca expor o que está contido nele, porque neste
texto, como em todos os outros textos da Bíblia, está tudo unido. E eu quero tomar o
meu tema nesta manhã sobre, Como Posso Eu Vencer? Agora, eu escolhi isto, porque eu
penso que é um tempo em que nós nunca devíamos deixar o Espírito do reavivamento
morrer. Temos de manter o reavivamento, reavivar constantemente todos os dias. Paulo
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disse que ele  tinha de morrer  diariamente para que Cristo  pudesse viver.  E  nunca
devemos deixar esse reavivamento morrer dentro de nós.

Agora, Apocalipse capítulo 3 e começando com o versículo 21 lemos isto:

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

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

21 Já viu como isso está arranjado? Veja, “Se assente comigo no meu trono,” não
sobre o meu trono, no meu trono. Isso é no Seu domínio, veja. E agora, como Cristo é o
governador, o governador do trono neste tempo de completo domínio de Deus, assim a
igreja também estará com Ele, a noiva estará com Ele no Seu trono em todo o domínio,
veja. Não “sobre o meu trono,” mas “no meu trono” (veja), onde o Seu domínio alcança.
Um trono está sobre um domínio. E um domínio alcança até às suas fronteiras, e isto é
de eternidade em eternidade. Pense nisso.

22 Agora, enquanto estudamos isto, o meu propósito nisto não é apenas vir aqui para
ter companheirismo com vocês, embora goste muito de o fazer. Mas se eu tivesse uma
oportunidade de o fazer eu iria a vossa casa e cumprimentava-o e falava consigo e
sentava-me,  jantava  consigo  e  sentava-me  à  sombra  da  árvore  e  falava  e  tinha
companheirismo durante algum tempo. Mas quando nós vimos aqui, estamos aqui por
um propósito específico. Esta é a casa de correcção. Este é o trono. Este é o trono de
Deus e o juízo surge da casa de Deus. E é aqui que nos reunimos, reunimo-nos em amor
uns com os outros como só os Cristãos conseguem amar, mas aqui estamos debaixo de
uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós. E estamos aqui para
ser -  para nos darmos conta,  para vermos onde estão as nossas falhas,  os nossos
defeitos e como podemos passar de onde devíamos estar para onde devíamos estar
agora  -  de  onde  estamos  para  onde  devíamos  estar.  E  é  isso  que  estudamos.  Os
ministros estudam esses lugares pelo seu povo.  Quando eles vêem as pessoas,  as
falhas, então eles começam com isso.

23 Agora, em breve eu acho que a igreja talvez devesse estar a dar um passo um
pouco mais alto desta vez. Eu não tenho planos para o fazer esta manhã ao mostrar
estas coisas, mas eu penso que em breve, o Senhor permitindo, antes de pregarmos
sobre essas trombetas, quero trazer à igreja algo que devem saber, creio eu, agora.

24 E agora, estamos a falar sobre esta vitória. A palavra vencer, claro, vocês sabem o
que significa. Vocês têm que ter algo para vencer. E esta era da igreja de que o Espírito
Santo estava a falar aqui na era da igreja de Laodicéia (como já vimos) precisava de
uma repreensão. Laodicéia tinha de ser repreendida, por causa da sua divergência em
relação a Cristo, é - que colocaram Cristo fora na era deles; e Cristo estava do lado de
fora a tentar voltar a entrar. Isso é amor. Depois de Ele ter sido posto fora da Sua
própria casa, estava a tentar voltar a entrar e disse, “Aquele que abrir  a porta, eu
entrarei a ele.” Vê?

A  própria  igreja  no  geral  tinha-O  colocado  fora.  Mas  agora  repare,  o  Seu
chamamento aqui não é apenas para a igreja: “Ao que vencer.” Vê? Não à igreja, isso
seria ela (vê?) o corpo da igreja, mas é ao que vencer, ao indivíduo que vai vencer.

25 Agora, e Laodicéia tinha isso a chegar para ela.

Agora vemos então, sabendo que esta é a era de Laodicéia, e sabendo que esta era
precisa de uma dura repreensão de Deus… Precisa de uma dura repreensão. E quando
os nossos ministros ficam tão macios e tão fracos, como um avô idoso para os seus
netos, tudo o que eles façam é perfeito aos seus…

Já foi dito tantas vezes que Deus é um Deus tão bom que até tentam fazer de Deus
um avô fraco. Vê? Mas Ele não é. Ele é um Pai e um Pai de justiça, de correcção. E o
amor é sempre correctivo. Vê? O amor corrige. Não importa se magoe muito, corrige de
qualquer forma. Uma verdadeira mãe vai corrigir os seus filhos; um verdadeiro pai vai
corrigir. Veja, se você ficar macio e fraco e deixar…

26 Eu estava a atravessar um velho tronco no outro dia num charco ou no que se
chama um buraco. E eu saltei sobre este tronco. No exterior parecia bom, parecia um
grande tronco de faia, mas quando eu saltei sobre ele, oh, um grande pedaço caiu dele;
estava  mesmo  podre  e  fraco.  Eu  disse,  “É  assim  que  os  Cristãos  estão  a  ficar.”
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Estiveram mortos em pecado e em transgressões por tanto tempo até ficarem fracos.
Não conseguem suportar peso nenhum. Não sabem o que significa vencer. Então eu
comecei a pensar neste texto então: Vencer, manter a sua vida em si. Quando a vida
sai, foi o que levou aquele tronco àquela condição. Vê? E ficou pior do que nunca quando
caiu no charco onde estava a água.

27 E então, ali você vê um Cristão que se supõe que é um Cristão, deixa que a vida de
Deus saia dele e a experiência da alegria de servir a Cristo e de viver na igreja onde isso
acontece, ele apodrece duas vezes mais rápido (vê? Certo!), vivendo debaixo disso.

Assim se estamos a tentar seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte
da mensagem, devemos viver constantemente na vida de Cristo. Vê? Porque se não o
fizermos, você está por aqui, e sabe que estas coisas que deve fazer e não faz, a Bíblia
diz, “Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado.” E ele torna-se fraco,
fica podre quando você está separado da vida de Deus. Por isso esforce-se com tudo o
que está em si para permanecer na vida de Cristo, para que você dê fruto.
28 Nós vemos esta era em que estamos a viver. É uma das maiores eras de todas as
eras. Esta era da igreja de Laodicéia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o
final do tempo e a junção da eternidade. E então, é a maior era pecaminosa. Há mais
pecado nesta era do que alguma vez houve. E os poderes de Satanás são muitas vezes
mais difíceis de lutar do que eram noutra era qualquer. Vê?

Aqui, lá nas eras primitivas um Cristão, pela sua confissão por estar numa igreja -
por pertencer a Cristo podia ser executado por isso. Ele podia ser morto e deixar o seu
sofrimento e ir encontrar-se com Deus rapidamente. Mas agora, o inimigo veio no nome
da igreja; e é tão enganador. Esta é uma grande era de engano quando… Cristo disse
isso, os dois espíritos estariam tão próximos nos últimos dias que enganariam o eleito se
possível fora. Vê, vê, vê? Lembre-se Cristo falou de um povo eleito para o último dia.
Vê? Engaria o próprio eleito se possível fora, tão próximo.

As pessoas vivem tanto - as pessoas podem viver uma vida limpa, santa, podem
não pecar, não ser adúlteras nem beber, nem mentir, nem apostar; podem viver acima
disso e continuar a não ter isso.

29 Esta é uma - é a era da vida, da vida pessoal de Cristo, onde os químicos do Seu
corpo, que estavam Nele; primeiro, sob a justificação, o baptismo na água; segundo,
sob o novo nascimento de Wesley, a santificação que purifica; e em terceiro lugar, sob o
baptismo do Espírito Santo, colocando esse vaso santificado no serviço… Vê? A palavra
santificar significa - é uma palavra Grega composta que significa “limpo e separado para
o serviço.” Separado para o serviço, agora o Espírito Santo coloca em serviço. Vê?
30 E nós vamos reparar quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por
lugares áridos. É exactamente o que a igreja tem feito, Baptistas, Metodistas, aqueles
que criam na santificação. Então, Jesus disse, o espírito imundo que saiu volta a este
corpo da igreja e encontra o lugar adornado, varrido, vida pura, vidas limpas, tudo bem.
Mas então se essa casa não é preenchida, ocupada, então ele volta a entrar com outros
sete espíritos piores do que ele, e é o último estado deste lugar sete vezes pior do que
como estava no princípio.  Seria melhor para eles permanecerem Luteranos do que
receber aquela luz e não conseguir segui-la. Tal como os Pentecostais. Você sabe o que
eu quero dizer. A casa está limpa.

31 Como eu estava a falar  com uma pessoa no outro dia,  disse,  “Eles têm muito
cuidado, mesmo muitos dos grupos de santidade, de não chamar o Espírito Santo de,
«Espírito Santo,» [A Bíblia em língua Inglesa tem duas formas para ”Espírito Santo“. A
palavra  Espírito  aqui,  em  Inglês,  é  ”Ghost“]  porque  são  identificados  com  os
Pentecostais quando o fazem.” Eles dizem, “Espírito Santo.” [aqui a palavra em Inglês
para Espírito é “Spirit”] Vê? Deixam de dizer Espírito Santo [“Ghost”], por causa do
Pentecostal, pessoas comuns, chamam apenas a isso o que a Bíblia diz, “Espírito Santo,”
[“Ghost”] já que “Espírito Santo” [“Spirit”] e “Espírito Santo” [“Ghost”] é a mesma coisa.
Mas eles são tão cuidadosos acerca… Eles não querem ser identificados com aquelas
pessoas que falam em línguas e isso é o próprio Espírito Santo [“Spirit”]. Vê? O que
aconteceu então? Quando o inimigo que saiu pela santificação, que foi lavado, voltou e
encontrou a casa sem estar cheia com o Espírito Santo, agora o estado da igreja juntou-
se com a liga das igrejas, com o Concílio Mundial de Igrejas; e é um estado agora que
se une com o Catolicismo Romano e tudo o resto; e agora é sete vezes pior do que era
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quando surgiu do Luteranismo. É até onde o homem leva isso.

32 E então olhe para a era da igreja de Laodicéia depois que recebeu o Espírito Santo.
E com o conhecimento e o Espírito  de Deus dentro e depois  as obras de Deus são
negadas por isso e chamam-lhes obras malignas, então e agora? Foi aí que Cristo foi
colocado fora da Sua própria igreja. Veja, nunca O mostrou na igreja até que chegou a
Laodicéia. E quando Ele chegou a Laodicéia, Ele tinha sido colocado fora da Sua igreja,
tentando voltar a entrar.

Agora, veja, a justificação nunca O colocou dentro. A santificação apenas limpou o
lugar para Ele. Mas quando o baptismo do Espírito Santo chegou, colocou-O dentro das
pessoas. E agora, eles rejeitaram-No quando Ele começou a mostrar que Ele é o mesmo
ontem, hoje, e eternamente. Eles rejeitaram-No, porque se tinham denominado e o
Espírito  do Senhor não concorda com a denominação deles.  Entendem agora? Eles
colocaram-No fora: “Nós não queremos ter nada que ver com esta telepatia; é do diabo.
É adivinhação, ou…” Vê? Eles não entendem. Têm olhos e não conseguem ver, têm
ouvidos e não conseguem ouvir. Veja, Deus só abre olhos quando Ele quer. Ele endurece
quem Ele endurecer, quem Ele quiser e dá vida àqueles a quem Ele desejar. Isso é o que
a Escritura diz.

33 Agora, nós vemos estas horas em que estamos, esta fase, e vemos o que foi isso. E
o Espírito Santo está a repreender a era que O colocou fora.  Mas em tudo isso,  já
reparou, “Ao que vencer”? Até mesmo nessa era da igreja mundana, maligna, “Ao que
vencer.”

Vemos aqui que Deus sempre teve vencedores. Ele teve vencedores em todas as
eras. Sempre houve, sempre em todas as eras que já existiram na terra, Deus sempre
teve alguém em quem Ele pôde colocar as Suas mãos como uma testemunha na terra.
Nunca ficou sem uma testemunha,  apesar  de por  vezes  apenas uma,  mas alguém
venceu.

Agora, como os santos de antigamente.

34 E um bom homem, um estudioso, estava a dizer depois dos sete selos, ele disse,
“Irmão Branham, você sendo um tipista,” tipologista, melhor dizendo, disse, “como é
que vai conseguir colocar essa igreja num rapto sem o período de tribulação num tipo?”
Ele disse… Veja, se é um tipo, tem de haver uma… Se há um anti-tipo, tem de haver um
tipo de onde esse anti-tipo vem. E tudo o que eu digo que é verdade tem um tipo. Tem
um tipo. Você tem uma sombra. E a Bíblia disse que as coisas antigas eram uma sombra
das coisas novas futuras. Ele disse, “Mas agora, você toma o Velho Testamento como
uma sombra, e agora,” ele disse, “o que vai fazer com esta igreja?”

35 Este homem vem de uma… Um grande homem, um grande mestre que é um amigo
íntimo meu, muito bom homem e ele é um irmão muito bom. E eu não me atrevia a
dizer uma palavra contra o irmão; não me atrevia de qualquer forma como Cristão. Eu
não diria  nada contra  ele.  Ele  não concorda comigo nesse tema,  mas ele  é  o  meu
precioso irmão; nós comemos juntos e oh, ele é um companheiro elegante. Eu vejo a
revista dele, leio os seus artigos; e ele escreve alguns dos meus e assim por diante. E já
tirei muitos textos daquilo que eu leio nos seus artigos, que o ouço dizer. Ele é um
grande  homem,  mas  ele  não  consegue  concordar  comigo.  Eu  gosto  disso,  a  sua
sinceridade por ele não ser apenas um destes fracos, que têm de concordar com tudo o
que você diz. Ele tem as suas próprias convicções e ele defende-as. Eu gosto disso. E ele
é um bom homem. Oh, eu não sou um mestre ou um estudioso de todo, e este homem
é tanto mestre como estudioso.

36 Mas eu não consigo concordar com ele, porque eu não vejo isso, mas isso não tem
que ver com a salvação; tem que ver com a vinda do Senhor.

Ele vê que a igreja tem de passar pelo período de tribulação para purificação. Eu
digo que o sangue de Jesus Cristo purifica a igreja. Não precisa de nenhuma… eu creio
que a igreja passa pelo período da tribulação, a organização da igreja, mas a noiva não.
Você escolhia uma mulher que tinha de purificar antes de se casar com ela? A noiva de
Cristo é escolhida e ela é eleita e ela é a noiva de Deus, a noiva de Jesus Cristo.

37 E agora, ele disse, “Como é que vai tipificar isso? Se a noiva vai, sobe antes de
passar pelo período de tribulação…” Disse, “Eu tenho a Escritura que lhe mostra que a
igreja está no período de tribulação…” “Leia o sexto selo. É tudo. Ela está ali mesmo



Como Posso Vencer? 8

nesse período de tribulação.” Mas vemos que antes disso, a noiva já foi. Ela está na
glória nessa altura; ela não tem purificação. Vê? “Aquele que crê em Mim tem a vida
eterna e não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida.” Cristo
deu a promessa de que nós não teríamos sequer de passar pelo juízo. Assim Ele tomou
o meu lugar gratuitamente até eu ser absolutamente livre. Quando eu estou perdoado,
estou perdoado. Como é que Ele me pode tirar da loja de penhores e receber um recibo
de… Como é que Ele  pode ser  o  meu redentor  e  tirar-me da loja  de penhores  e  o
corrector continuar a dizer que eu lhe pertenço? Eu tenho um recibo escrito, escrito pelo
sangue de Jesus Cristo. Vê?

Agora, nisso, aqui está onde nós chegamos. Ele disse, “Agora, como é que vai fazer
com que - separar essa noiva eleita de que você fala, agora, como é que vai colocar isso
sob um tipo?”

38 Eu disse, “Muito bem.” Eu disse, “Aqui está. Agora, em Mateus no capítulo 27 e no
versículo 51…” Se nós… Deixe-me ler e depois vamos entender bem. Então vemos se foi
tipificado ou não, se era a noiva eleita. Mateus capítulo 27 e versículo 51. Muito bem.
Lemos isto na crucificação do nosso Senhor:

E, eis, que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo;…

39 Agora,  isso  foi  a  lei.  A  lei  terminou  ali  mesmo,  porque  o  véu  separava  a
congregação dos santos artigos de Deus. Só um sacerdote ungido entrava ali, e isso,
uma vez por ano. Lembra-se? Agora, Deus com a Sua própria mão, repare, de alto a
baixo, não de baixo até ao alto - são uns doze metros de altura - repare, não de baixo
até ao alto, mas de alto a baixo - mostrou que foi feito por Deus - rasgou o véu em dois.
Então qualquer pessoa, todo aquele que queira pode vir e tomar da Sua santidade. Vê?
Muito bem.

…de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras;

E abriram-se os sepulcros; e muitos corpos de santos que dormiam foram
ressuscitados,

E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele,… entraram na cidade
santa e apareceram a muitos.

40 Aí está essa eleita, essa noiva; nem toda a igreja Judia surgiu nessa altura. Todos
eles fizeram o mesmo sacrifício. Todos eles estavam debaixo do sangue derramado do
cordeiro,  mas  ali  estava  um  grupo  eleito.  E  esse  grupo  eleito,  assim  que  o
acontecimento ocorreu, que realmente criam nisso, e eram sinceros… em sinceridade.
Agora,  estou  a  chegar  à  palavra  vencer;  agora,  mantenha  isso.  Estes  que  tinham
realmente vencido, que sinceramente deram a mesma oferta que os outros deram, mas
em  sinceridade,  venceram  as  coisas  do  mundo,  quando  a  propiciação  foi  feita
correctamente por eles - eles estavam no paraíso até àquele lugar - àquele tempo,
quando aquele tempo aconteceu, eles tinham vencido e estavam a descansar, a dormir
(vê?) - muitos corpos dos que dormiam no pó (vê?) dormiam…

41 Agora, se tivéssemos tempo podíamos voltar a Daniel. Quando Daniel, aquele eleito
que tinha vencido… E Ele disse “Fecha o livro, Daniel, porque repousarás na tua sorte.
Mas quando o Príncipe vier que se levantará pelo povo, tu estarás na tua sorte.” Aqui
está! Daniel, este profeta de Deus, viu o tempo do fim chegar. E Ele disse, “Daniel, tu
estarás na tua sorte naquele dia.” E aqui estava ele, surgiu, não foi todo o Israel, mas o
tipo da noiva de Israel.

Agora, o resto de Israel não surgiu até à ressurreição geral.

42 E agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que realmente amam a Sua vinda, que
estão vivos para ela, quando Ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo se
levantará e esses serão transformados num momento. O resto deles não sabe nada
acerca disso. Lembre-se, apareceram àqueles na cidade. Veja, o rapto será assim. Nós
vamos ver-nos uns aos outros e vamos vê-los. O resto do mundo não os vai ver. Serão
arrebatados como uma partida secreta, à espera desse tempo, então voltando à terra
para esse glorioso milénio, depois os mil anos.

43 O resto dos mortos não viveram durante mil anos, e depois surgiu a ressurreição
geral quando todo o Israel…

E também olhe aqui, os doze apóstolos, os doze patriarcas, todos representados. E
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nós nunca chegamos a isso ainda, talvez se o Senhor permitir vamos chegar a isso no
testamento, como aqueles muros de jaspe e as doze pedras, as doze portas, os doze
fundamentos, tudo isso está representado. Aqui estão eles sobre doze tronos, os anjos
mensageiros daqueles dias para trazer juízo sobre aqueles que rejeitaram a mensagem
deles. Amém! Aí vem essa grande hora.

Sim, que dia, que tempo em que estamos a viver. Como nos devíamos verificar a
nós mesmos, igreja! Agora, nós falamos destas coisas futuras, que vão acontecer; agora
hoje vamos ficar aqui e ver - vamos olhar para nós mesmos e ver se estamos certos na
fé.

44 Agora, vamos falar de alguns vencedores durante alguns minutos. Nos dias do
tempo de Noé, que foi tipificado por Jesus Cristo como sendo como hoje. Eu devia ter
dez minutos; agora vai ser meia hora. Estou apenas a começar na primeira página. Vou
passar algumas à frente se puder e vou ter…

Veja! No tempo de Noé, o tipo de hoje, Jesus referiu-se a isso e disse, “Como foi no
tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do homem.” No tempo de Noé assim será
na vinda do Filho do homem. Repare, havia todo o mundo anterior ao dilúvio, talvez
milhões  de  pessoas,  houve  oito  vencedores.  Oito  pessoas  venceram,  que  eram
verdadeiros, genuínos vencedores. Houve os três filhos de Noé e as suas esposas e Noé
e a sua esposa. Oito venceram, que entraram na arca no tempo apropriado. Como é que
fizeram isso? Eles ouviram a Palavra de Deus. Eles não foram apanhados do lado de fora
da porta. Eles foram apanhados do lado de dentro da porta.

45 Oh, meus amados amigos, não deixem que essa porta se feche. Jesus disse, “Como
foi naquele dia assim será na vinda do Filho do homem (obrigado, Irmão) - assim será
na vinda do Filho do homem.” Agora, se alguém vai ser apanhado do lado de fora dessa
porta… Muitos  deles  podiam ter  tido  boas  intenções,  esse  “um dia,  se  tais  coisas
acontecerem, nós  vamos ao Irmão Noé,  porque ele  é  um bom homem.”  Mas veja,
apanhou apenas oito do lado de dentro.

Agora,  pense  bem agora,  se  vocês  estiverem deitados  a  ficar  fracos,  entrem,
rápido, depressa, porque a porta pode fechar a qualquer altura.

46 E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé
para a salvação do Seu povo. Houve uma arca nos dias da lei, a arca do testemunho nos
dias da lei. Eles seguiam a arca e há uma terceira dispensação agora, como o tempo de
Noé, o tempo de Ló e agora este tempo. Há uma arca agora e essa arca não é uma
denominação, nem são as boas obras que você faz; é por um Espírito. Romanos 8:1:
Somos todos baptizados num corpo no domínio desse reino, um baptismo espiritual. Não
importa se é bom, se é mau, seja o que for, você está nesse reino pelo baptismo do
Espírito  Santo.  Vê? Essa é  a  única  forma de você vencer.  Todos os  que estiverem
debaixo do sangue derramado são vencedores, porque você não pode vencer por si
mesmo, é Ele que vence por si. Você está a descansar…

“Como é que eu sei então, Irmão Branham, que estou ali?” Veja que tipo de vida
você está a viver. Olhe à volta. Veja se é vivido por si automaticamente. Ou você tem de
forçar e pressionar (vê?), então é você que está a fazer. Mas não tente fazer isso.

47 É como, como colocar o braço de um bebé numa manga (vê?) ele vai para cima,
para baixo, por cima e tudo o resto. Vê? Ele não consegue fazer isso. “Veste o casaco,
querido.” Ele não consegue fazer isso. O seu pequeno braço vai para cima, para baixo e
à volta. É necessário uma mão firme. E oh, como eu estou contente de poder submeter
a minha mão ao Pai, dizer, “Senhor Jesus, não consigo lá chegar. Ajuda-me; veste-me o
casaco. Eu desisto de tentar.” Deixe-O fazer isso.
48 Veja, se o bebé continua a tentar, “Oh, eu consigo fazer isso; eu consigo fazer
isso.” E ele está por todo o lado; Ele não consegue fazer. Nem você consegue; nem eu
consigo. Mas se nós apenas ficarmos quietos e O deixarmos fazer, se nos submetermos
a Ele. “Aqui, Senhor, aqui estou eu. Deixa-me ser nada. Eu submeto-me; coloca a minha
mão no lugar certo.” Essa é a vitória; isso é a vitória.

A coisa que você tem de vencer é a si mesmo, as suas ideias, as suas coisas e
render-se a Ele. Ele vence por si. Ele conhece o caminho; nós não.

49 Mas no tempo de Noé houve oito vencedores e foram os que entraram. Eles foram
apanhados do lado de dentro. Agora vejam, amigos, eu creio que eles estão a gravar
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isto e se estiver na televisão ou não na televisão, perdoem-me, na fita, seja o que for
que vocês façam, os que estiverem a ouvir agora, ou quem vai ouvir depois, a hora é
muito tardia, e vocês têm boas intenções, mas sejam apanhados do lado de dentro!
Agora, não lutem. Não é aquele que quer nem aquele que corre, mas Deus - deixe ser
Deus. Submeta-se a Ele e ande com uma fé perfeita, satisfeita de que aquilo que Deus
prometeu Ele é capaz de cumprir. Não é por se juntar a uma denominação ou a outra
denominação,  e ao correr  isto,  aquilo,  ou outra coisa e ao tentar  isto,  submeta-se
apenas a Deus e ande com Ele. Em paz, em quietude, não interrompa, continue a andar
com Ele. Está certo.

Foi o que eu disse ao nosso irmão que teve o esgotamento. Vê? “Submeta-se a Ele.
Ele está aqui, Ele que sabia o que você tinha feito e o que provocou a sua condição e o
que o levou a fazer desta forma, e tudo isso, Ele sabe tudo acerca de si; e agora Ele
disse-lhe apenas ali atrás o que fazer. Agora,” disse eu, “a única coisa que você tem de
fazer é apenas ir fazer isso, isto é, esquecer tudo acerca do passado, andar, viver para o
futuro na glória e na presença de Deus.”

Oito vencedores.

50 Nos dias do tempo de Daniel houve quatro vencedores que puderam suportar o
teste do fogo e dos leões. Agora, esperamos ser testados. Essa é uma boa lição para o
meu irmão ali atrás também. Aquele que vem a Deus deve ser primeiro testado! Testado
com quê? Com a Palavra. Esse é o teste de Deus. Você crê nisso? Aquele que vem a
Deus deve ser testado. Isso só mostra um verdadeiro filho (vê?) - ser testado. E quando
o teste vem, você não pode vencer a não ser que lhe seja dado um teste. E quando é
dado um teste, é para ver se você pode vencer ou não. E Jesus disse, “Ao que vencer.”
O teste, o teste é a maior coisa que já lhe aconteceu. E eu creio que está escrito na
Escritura, Pedro disse que as nossas provas valem mais para nós que o ouro precioso. É
um tempo de teste; é… E é uma boa evidência para nós de que Deus está connosco,
quando nós somos testados, porque todos os filhos de Deus são testados e provados.

51 E Daniel, um homem, um profeta; Sadraque, Mesaque e Abede-Nego - Daniel era o
profeta e aquele era o tamanho da igreja naquele dia, melhor dizendo, da noiva. Há
muitas igrejas, cerca de dois milhões de igrejas que foram lá. Mas havia - esse era o
tamanho dos vencedores. E aqueles vencedores foram testados. E todo o vencedor tem
de ser colocado à prova! E quando eles disseram, “Recusem o que a Palavra diz ou serão
lançados na fornalha de fogo,” eles recusaram tudo menos a Palavra.
52 E quando foi dado um teste a Daniel onde ele devia rejeitar o que a Palavra dizia,
onde eles se deviam inclinar em direcção ao templo, que Salomão orou e Ele os livraria
de todas as coisas, Deus ouviria do céu se eles olhassem em direcção ao templo e
orassem. E disse, “Se algum homem orar dentro deste número de dias - e nós somos
Medo-Persas que não podem mudar ou alterar as nossas leis - esse homem será lançado
na cova dos leões.”

Eles montaram uma armadilha para ele. Eu creio que o profeta sabia isso. Mas eles
prepararam uma armadilha para ele. Ele andava com humildade. Quando chegou a hora
de  ele  orar,  quando  ele  sabia  que  em  casa  em  Jerusalém  havia  um  sacrifício  de
holocausto no altar. Daniel não tinha medo daqueles espias. Ele levantou as persianas e
abriu as portas das janelas para trás e ajoelhou-se e levantou as suas mãos para Deus e
orou. Porquê? Vivo ou morto, ele tinha a vitória; e por isso havia tanta vitória que os
leões não podiam comê-la. Vê? Ele venceu.

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego tinham tanta vitória até que o leão - até que o
fogo não os conseguia queimar. Você sabe que a vitória é uma coisa difícil de queimar,
ou de comer, ou qualquer coisa. Vê? Por isso eles tinham isso.

53 Eu posso mencionar outra personagem. Nos dias de Ló - Jesus referiu-se a isso - só
houve três que venceram: Ló e as suas duas filhas. Nem a sua esposa venceu. Ela
começou a sair; ela é um tipo… (Gostava que tivéssemos mais tempo; os meus trinta
minutos esgotaram-se agora mesmo. Vê?) Ela fez tudo bem; ela saiu. Agora, eu tenho
de vos dar isto por um momento.

Muitos  de  vocês  saíram também.  Muitos  de  vocês  saíram destas  coisas  para
assumirem a vossa posição, depois de procurarem na Escritura e verem que está certo.
Vocês viram a vindicação do Deus Todo-poderoso, mas não por um - o que alguém disse
que era a vindicação, o que a Bíblia disse que seria e aqui está a operar. Ele viu que era
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a verdade. Então vocês prepararam-se para sair de Sodoma, deixar as denominações,
deixar as coisas que vos atavam a um credo para seguir a Cristo pelo Espírito Santo a
vindicar-Se pela Palavra escrita de Deus. Por outras palavras, vocês tomaram a Bíblia
em vez do credo. Vocês prepararam-se para seguir.

54 Bem, a esposa de Ló fez a mesma coisa, vocês sabem. Ela preparou-se para ir com
Ló,  para  seguir  o  seu marido,  as  suas  filhas,  os  seus  amados,  mas não estava no
coração dela.  Ela  continuava a  amar o  mundo.  Por  isso é  possível  que você possa
começar e o mundo pode continuar a estar em si. Veja, ela nunca venceu. E apesar de
ela estar já há algum tempo no caminho, isso finalmente derrotou-a. Ela teve de dar
esse grande, longo e último olhar. Foi aí que ela foi apanhada. Nem sequer olhem para
trás! Não tenham desejos! Continuem em frente! Coloquem a vossa mente no Calvário e
continuem em frente em direcção a Cristo!

55 Veja, ela começou como uma vencedora, mas ela nunca venceu. Oh, ela saiu da
denominação, ela saiu. Ela saiu de Sodoma com Ló, mas ela queria voltar para trás e
cortar o cabelo. Vocês sabem, ela tinha de voltar. Ela não conseguia aguentar o teste.
Ela tinha de olhar para trás novamente para ver o que os outros estavam a fazer. “Oh,
você sabe, afinal eu tenho alguns bons amigos lá. E afinal, isto pode ser apenas um
pequeno movimento, eu não sei se pode estar certo ou não. Eu só tenho a palavra deste
homem. Apesar de ele ser o meu marido, mas no entanto (o seu pastor é o seu marido
espiritualmente falando. Vê?) ”agora, se pode estar certo ou não, eu não sei. Talvez a
sua  revelação  não  estivesse  correcta.“  Então,  se  você  não  estiver  perfeitamente
satisfeito, você não sabe perfeitamente que é a Palavra de Deus, então não pode ir. Vê?
Você tem realmente de se entregar completamente. Você tem de saber isso, não é
apenas dizer, ”Bem, eu vejo os outros a fazer isso. Eu vejo um sinal.“

56 Você sabe que Israel começou… eu podia dizer a mesma coisa e trazer isso aqui.
Eles começaram fortes com dois milhões e terminaram com dois homens. Está certo.
Eles viram as obras de Deus; eles viram a manifestação do Espírito; eles viram os
grandes e poderosos milagres serem feitos ali no Egipto e tudo, e começaram, mas não
estava no coração deles. Eles não venceram; eles apenas saíram. E Jesus disse, “E eles
pereceram no deserto e estão eternamente mortos.” Cada um deles está morto; isso
significa “separação eterna.” Cada um deles apodreceu no deserto.

57 Mas havia dois homens, Josué e Calebe. E quando chegou ao momento da verdade
- os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam como gafanhotos ao lado deles -
Josué clamou com Calebe e disse, “Somos mais do que capazes de o fazer!” Porquê?
Deus disse assim. E eles eram vencedores. Eles venceram. Foram eles os privilegiados
de toda a grande organização de pessoas que levaram a verdadeira noiva eleita à terra
prometida. Josué e Calebe nas linhas da frente ali como os dois grandes generais que os
guiaram até ao rio e atravessaram o rio até à terra prometida. Porquê? Eles creram na
Palavra.

58 Não importa se Natã se levantou - Datã, melhor dizendo, se levantou e também
Corá, e eles tentaram dizer, “Este homem está a tentar colocar-se acima de todos nós;
ele é mais santo do que os outros,” depois de Deus ter completamente vindicado o
homem. Eles disseram, “Nós vamos iniciar um grupo de pessoas. Nós vamos fazer isto,
aquilo, ou outra coisa. E nós vamos fazer as nossas organizações; nós vamos fazer…” E
eles morreram e pereceram. Mas aqueles homens tinham essa Palavra do Senhor e
permaneceram com ela. E eles atravessaram. Não é aquele que começa; é aquele que
termina. Muitos começam a corrida, mas só um termina. Haverá muitas igrejas que vão
começar, muitos grupos de pessoas. Vai haver um grupo que vai terminar. Esses são os
vencedores.

59 O dia de Ló. Sim, ela tinha de dar esse grande e longo olhar para trás. “Oh, estou a
deixar Tal e tal ali. Aqueles bons tempos que costumávamos ter, nunca vou esquecer
isso,” ah, afastada, deixada do lado de fora, como foi nos dias de Noé. Ela foi deixada do
lado de fora sem misericórdia e pereceu. E o torrão ainda está lá hoje. Eles afirmam -
não sei - você pode partir um bocado daquilo e vai crescer novamente, uma coluna de
sal. Se já viu essa imagem de “Sodoma e Gomorra,” vai ver a coluna original de sal que
estava ali.

Agora, aí está a diferença entre uma coluna de sal e uma coluna de fogo. Sim.

60 Repare no tempo de João Baptista. No tempo de João Baptista foram encontrados
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seis que tinham vencido. Todas as eras tiveram vencedores. No tempo de João tiveram
seis;  que foram José e Maria,  Zacarias e Isabel,  Simeão e Ana, um homem e uma
mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Vê? O tipo de Cristo, a
igreja, Cristo, a igreja, Cristo a igreja, Cristo, a igreja. Vê?

Repare, começa a partir de um homem natural. Não, José. O homem natural José,
o que era ele? Um carpinteiro. Depois o sacerdote, o que era ele? Vê? Um ministro na
casa  do  Senhor,  Zacarias.  E  daí  até  Simeão,  um  profeta  e  uma  profetiza.  Veja,
“Justificação, santificação, Baptismo do Espírito Santo.” Amém! Não vê? Perfeitamente.
Seis venceram. Todos os outros, eles ofereciam o seu sacrifício e tudo, mas estes eram
eleitos. Eles venceram.
61 Repare, cada era da igreja, o mesmo venceu quando eles, cada - alguns de cada
era da igreja venceram a tentação dessa era. Eu tenho as Escrituras aqui; eu não acho
que teremos tempo de o fazer. Mas nós sabemos… Cada uma das eras da igreja. O
mesmo agora, é como alguém que é…

Veja, como eu disse no princípio, você nasce derrotado. E esse nascimento nunca o
pode trazer à vida, porque você nasceu derrotado. E se você está num mundo derrotado
no  meio  de  pessoas  derrotadas  que  têm  -  no  meio  de  credos  derrotados,  de
denominações derrotadas. Você tem de chegar à vitória de alguma forma.

62 É como um lírio. Já que eu acho que um lírio é uma das flores mais bonitas que
existe. Eu sou muito apaixonado por esses grandes lírios calla e dos lírios do charco.
Acho  que  praticamente  não  há  nada  mais  bonito  que  um  grande  lírio  do  charco,
chamam-lhe lírio de água. Como é o seu brilho e de onde vem? É uma pequena semente
lá no fundo de um charco de lama, de lodo. E essa pequena semente, apesar de todo o
brilho que vai brilhar nela, está lá quando ela está naquela lama. Mas tem de lutar
diariamente, sabendo que há algo… É negro; é sujo; é lodoso; é viscoso naquele lodo
em que está a viver, no entanto abre caminho pela lama, pelo lodo e pelas águas e
pelos lugares estagnados até que coloca a sua cabeça acima na luz e expressa o que
esteve escondido todo aquele tempo.

Eu penso que é um vencedor que antes estava em pecado, que antes fazia coisas
que estavam erradas - não se preocupe com isso agora - que uma vez fez coisas que
estavam erradas. Então… Agora, porquê olhar para trás para o charco novamente? Veja,
olhe, você tem…

63 Deus pela Sua predestinação (vê?) trouxe esta semente à vida e ao expressar-se
(vê?), chegando à vida. E agora, para além de tudo isso, venceu. Veja, não se expressa
ali em baixo. Está a subir para se expressar. Nem você no seu pecado e adultério e tudo
em que viveu.  Você não expressou nada,  mas havia  ali  uma semente.  E  tem uma
hipótese de abrir caminho para a vida e agora você está na presença de Jesus Cristo
com a luz do sol. Trouxe à vista o que você realmente era no princípio. Vê o que eu
quero dizer? Você viu a luz. Você desabrochou. Você abriu o seu coração e agora é um
lírio.

64 Você lembra-se do meu sermão sobre o lírio: Reverendo Lírio, como ele trabalhou.
No entanto ele não fia e no entanto Salomão em toda a sua glória não se vestiu como
um destes - ele… Olhe para ele. Ele foi criado para… Ele não toma nada para si mesmo.
O lírio não se importa consigo mesmo. O que é que ele faz? Ele lança para fora a sua
beleza, a sua vida, para que os outros possam ver. A sua vida expressa-se para que os
outros possam ver a glória, o que está nele, que estava nele naquela lama. Agora ele
está no topo; esse é o vencedor. Ele venceu a lama. Ele venceu as coisas do mundo e
agora ele dá-se a ele mesmo livremente. Todos podem olhar para ele, para a sua vida,
você não consegue apontar-lhe o dedo. Veja, ele é um verdadeiro vencedor. Você não
pode dizer nada acerca dele agora, você diz, “Ele saiu da lama.” Mas ele não está na
lama agora; ele está sobre ela. Amém! Você não pode apontar o que ele era. O que é
que ele é agora? Ele está no topo.

Então a abelha passa e diz, “Esse perfume é maravilhoso. Creio que vou ali buscar
a minha parte.”

Ele apenas abre o seu coração, “Vamos; eu estou bem.” Todos tiram dele. Vê? Ele
é um verdadeiro pastor. Ele expressa a glória de Deus e veja de onde ele veio. Ele teve
de vencer para fazer isso.
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65 Uma vez ele ou ela foram jovens e belos,  bonitos.  Eles tiveram de passar por
muitas  tentações,  mas eles  venceram-nas.  Vê? Eles  venceram; agora eles  estão a
expressar a verdadeira beleza de Cristo na vida deles.

Repare, a expressar através da lama. Jesus deu-nos o exemplo de como o fazer.
Agora, nós queremos saber como vencer. Jesus disse-nos como o fazer. Veja, humildade
- cingiu-se, tomou uma toalha e lavou os pés aos discípulos e limpou-os. O próprio Deus
do céu a humilhar-Se.

Nós não queremos ser humilhados. É por isso que as mulheres não querem que o
cabelo cresça. A razão porque não se querem vestir como as senhoras se deviam vestir,
como os homens não querem… Veja, é a mesma coisa. Não… Ficam humilhados. Mas
Jesus  constantemente… Veja  quem Ele  era.  A  grandeza  (vou dizer  uma coisa)  -  a
grandeza humilha-se a si mesmo. A graça humilha-se - a grandeza.

66 Eu tive o privilégio de chegar a - de conhecer alguns homens importantes. E são
estes homens que têm uma muda de roupa e cinquenta cêntimos no bolso para tilintar,
esse é o homem que acha que é alguma coisa quando não é nada. Mas eu estive com
grandes homens, quero dizer, grandes homens, de mangas esfarrapadas, e punhos; e
eles fazem-no sentir que você é importante. Veja, a grandeza é humildade. Não esqueça
isso, igreja! A grandeza é expressada na humildade, não é em como você pode ser… não
quero dizer sujo agora; eu quero dizer humilde no espírito. Vê? Eu não quero dizer que
não saia e se vá lavar e limpar. Isso… Você deve fazer isso, você sabe disso. Vê? Mas eu
estou a falar de humildade, humildade genuína, não é algo que é imposto, algo que seja
real, que é a verdadeira humildade.

67 Jesus disse-nos como fazer. Ele venceu. Significa… Vencer significa “Suportar o
teste,” (está certo!) como todos os santos de antigamente, como Jesus. No meio de
todos os Seus inimigos Ele suportou o teste. Tudo aquilo em que Ele foi testado Ele
suportou. Face à doença, e Ele sendo o Messias, Ele curou-os. Face à morte Ele trouxe
de volta à vida. Face ao Calvário, à Sua própria morte, Ele derrotou-a ao Se render. Pelo
quê? Pela Palavra. Disse, “Se destruirdes este templo, eu o levantarei em três dias.” A
Palavra disse isso. Vê? E na presença da morte Ele derrotou-a; Ele venceu a morte. Na
presença do inferno Ele derrotou o inferno e venceu o inferno. Sim! Na presença da
sepultura Ele venceu a sepultura. Porquê? Tudo pela Palavra e pela humildade. Oh, bem!
Aí  está  o  verdadeiro  homem. Aí  está  aquele  que deve ser  o  seu exemplo.  Vê? Ele
derrotou tudo, venceu.

68 Veja. A tentação era para Ele. Sabia disso? A Bíblia disse que Ele foi tentado em
todos os pontos como nós somos,  mas no entanto sem pecar.  Ele  foi  tentado pela
bebida; Ele foi  tentado pelas mulheres;  Ele  foi  tentado por tudo em que podia ser
tentado. Ele foi tentado por tudo o que nós somos tentados; Ele era um homem. E no
entanto você não conseguia colocar uma marca Nele. Sim, senhor!

Vencer significa “reconhecer o diabo em todos os seus truques.” Muitas pessoas
dizem, “O diabo não existe. É apenas um pensamento.” Não creia nisso. Há um diabo
real.  É  tão  real  como  você,  como  qualquer  pessoa.  Um  diabo  real,  e  você  deve
reconhecer que ele é real. Você deve saber que ele é um demónio. Então, na altura em
que você - você o reconhece e sabe que ele é um demónio e que está contra si, então,
para vencer, você deve reconhecer que o Deus que está em si é maior e mais poderoso
do que ele, que Aquele que está em si já o venceu. E, pela Sua graça, você é muito mais
poderoso do que ele. Amém. Há uma verdadeira vitória.

Quando você reconhece…

69 Você olha para trás e diz, “Eu estou a fazer isto e eu estou a fazer aquilo.” Então
oh, oh, você está derrotado. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo
Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito. Então você dá-se conta
que você venceu e você sabe que ele é um demónio. Você não pode dizer, “Eu tenho
uma doença e não creio que é uma doença.” Oh, sim, é uma doença. Você tem cancro;
você não crê que é cancro; é um cancro. É um cancro. Mas lembre-se, maior é o que
está em si do que o que está no mundo. Você deve entender que o Espírito Santo que
está  em si  já  venceu  esta  coisa.  E  Ele  está  em si  e  você  pode  vencer  por  Ele.  É
exactamente sensato. É exactamente da forma que a Escritura está escrita. Vencer.

Tenho  de  me apressar.  Já  estive  aqui  quarenta  e  cinco  minutos  agora.  Estou
mesmo a passar do tempo agora.
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70 Repare, vencer. O Deus que está em si é maior do que aquele que está nele. O
deus do mundo não é tão grande como o Deus do céu que está em si.

Tal como as trevas não podem estar na presença da luz… Agora, as trevas não
podem estar na presença da luz… Não quero saber se está muito escuro, a luz vai tirá-
la.  Não  consegue  suportar.  Glória!  Mas  você  toma  as  trevas  que  quiser  e  tenta
permanecer contra a luz uma vez, e veja o que acontece. É aquele que está em si que é
luz. E aquele que está no mundo é trevas. Assim a luz já provou que vence as trevas. E
um homem que está em Cristo e sabe que venceu as coisas do mundo (amém!), não
tem mais ligações a si, você está livre. “Andai na luz como Ele na luz está, e o sangue
de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e temos companheirismo um com o outro.”
Aí tem.

71 Aquele que está em si é maior do que aquele que está no mundo. Agora, se olhar
para trás, você está condenado, então você ainda está no mundo. Mas se você está a
viver acima disso, então Aquele que está em si guiou-o acima das trevas. Como o lírio,
ele está acima das trevas da lama. Ele está acima das trevas das águas lamacentas. Ele
está na luz, a reflectir a beleza que foi colocada nele antes de deixar a lama. Amém!

Agora, eu sinto-me como um Cristão a gritar. O que estava lá por Deus no princípio
e abriu caminho, venceu. Venceu a concha; venceu as águas. Venceu tudo e foi um
vencedor e reflectiu a beleza e a glória de Deus.

72 É assim que todo o crente faz. Foi assim que Noé fez. Foi assim que Ló fez. Foi
assim… Veja a confusão em que ele estava. Foi o que Moisés fez. Foi o que Josué fez.
Foi o que Daniel fez. Foi o que Sadraque, Mesaque fizeram. Foi o que João Baptista fez,
Zacarias, Isabel. Foi o que Simeão, foi o que Ana, foi o que todos eles fizeram. Eles
venceram a lama que estava à volta deles e que estava neles, puseram a cabeça deles
acima daquela coisa e fizeram a glória de Deus brilhar. É isso que um verdadeiro Cristão
faz.

73 Lembre-se, Jesus mostrou-nos como é feito. Quarenta dias de tentação, Ele foi
tentado mais do que qualquer homem jamais poderia ser tentado, na tentação de Jesus
Cristo. Agora, observe. Ele mostrou-nos como é feito. (Agora, vou encerrar dentro de
alguns minutos.)

Veja, Ele mostrou-nos como se faz. Como é que Ele o fez? Pela Palavra. Foi assim
que Ele fez, porque Ele era a Palavra. E Jesus disse, “Se permanecerdes em mim, e a
minha palavra  em vós…”  vocês  estão  de  volta  à  Palavra  novamente,  a  Palavra  da
promessa. Qual é a Palavra da promessa para todo o Cristão? “Maior é o que está em
vós do que aquele que está no mundo.” Então como é que eu venço? Não sou eu, mas é
a Palavra que está em mim. A Palavra é Deus. Então eu venço as coisas do mundo,
porque é a Palavra em mim. “Se permanecerdes em Mim, a minha Palavra em vós,
então pedi o que quiserdes.” Continue a abrir caminho. Você está a chegar acima de
certeza absoluta. Vê? Você tem de chegar ao topo.

74 Nos quarenta dias de tentação, Ele venceu pela Palavra de Deus. Eu quero enfatizar
uma coisa aqui só por alguns minutos. Satanás fez três grandes investidas sobre Ele
naquela tentação. Veja, é sempre três. Não os esqueça. Ele fez três grandes investidas
da mais alta para a mais baixa. Ele deu o seu melhor para O conquistar, mas Ele era a
Palavra. Amém! O que é que Ele usou? Ele mesmo, a Palavra. Os três grandes ataques,
ou investidas de Satanás sobre Ele, mas ele encontrou-se com a Palavra. Todos os
ataques, ele conseguia fazê-los com a Palavra (veja isto agora!) do mais alto ao mais
baixo.

75 O primeiro ataque que ele fez foi para usar o Seu grande poder. Já que Ele sabia
que Ele era a Palavra; Ele conhecia a Sua posição. Você crê que Ele conhecia? “Eu sou o
Filho do homem.” Ele conhecia a Sua posição. E Satanás veio e quis que Ele usasse o
Seu próprio poder Nele mesmo, para Se alimentar. Ele quis que Ele Se alimentasse; Ele
estava com fome. Quando um homem fica com fome, ele consegue fazer quase qualquer
coisa. Ele vai roubar, vai furtar, vai pedir esmola, vai pedir emprestado, qualquer coisa.
Veja, Ele tinha esse apetite. E Satanás usou a sua primeira grande investida sobre Ele
para usar o Seu poder que lhe tinha sido dado para vencer e para o usar Nele mesmo.
Ele não o usou Nele mesmo. Não, Ele usou-o nos outros. Está certo. Ele usou-o nos
outros, não Nele mesmo; não era para Ele. Apesar de o poder ter feito, certamente que
o podia ter feito.
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76 Mas vê como o diabo fica? O diabo quer que você se importe com ele. Ele só se
importava com o que o Pai disse para fazer. Está certo. Ele disse… Ora, Satanás disse,
“Está escrito que ele dará ordem aos seus anjos…”

Ele disse, “Sim, mas também está escrito.” Aí tem. Veja, Ele sabia quem Ele era.
Satanás…  O  pensamento  vai  mais  fundo  do  que  aquilo  que  está  escrito.  Veja,  é
inspiração. O núcleo está no interior (vê?), o que realmente é.

Apesar de Ele o poder ter feito, Ele não o fez. Mas Ele nunca prestou atenção à
proposta de Satanás. Agora, aqui está uma coisa boa. Veja, por vezes Satanás pode
tomá-lo e quando você acha que está a fazer a vontade de Deus, e pode fazer-lhe uma
proposta, você vai cair nisso. Sim, senhor! Claro que ele pode.

77 Agora, vamos tomar por exemplo as nossas irmãs. Elas são bonitas e ele pode
levá-las a um lugar em que vocês deixam o vosso cabelo crescer e nem se davam conta
de como vos fica bem, e a primeira coisa que acontece é que vocês ficam com um
sentimento um pouco de queixo erguido, um pouco acima de alguma coisa. Alguns de
vocês, homens, vocês sabem o que eu quero dizer. Vejam, e ele pode pegar nessa
mesma coisa e fazer-vos uma proposta.  Está certo.  Vê? Vocês têm de vencer isso.
Lembrem-se, vocês estão a viver para Deus. Vocês têm um objectivo que é Jesus Cristo.
Fora disso, nada mais conta, é Ele. Então em segundo lugar, a vossa família; depois em
terceiro lugar, vocês; mas primeiro, Deus, a seguir, a vossa família, a seguir, vocês.
Vocês estão em terceiro lugar e esse é o fim do caminho. Coloquem-se em último lugar;
Ele fez isso.

78 Veja o que Ele podia ter feito. Disse, “Eu podia chamar o meu Pai, falar com Ele, e
imediatamente Ele Me enviaria doze legiões de anjos, quando um deles pode destruir o
mundo.” Disse, “Se o meu reino fosse deste mundo então os meus súbditos poderiam
lutar, mas o meu reino é de cima.” Aí tem. Veja, Ele podia ter feito isso, mas Ele não o
fez. Apesar de Ele o poder ter feito, Ele nunca deu ouvidos à proposta de Satanás.

Agora, já ouviu pessoas a dizer, “Se crê que há um curador divino… Se você é um
curador divino… Vá buscar a sua cura divina; eu tenho um homem aqui doente; gostava
de o ver a curá-lo.” Vê esse mesmo diabo? Ele está a tentar fazer-lhe uma proposta. Ele
está a tentar fazer com que o ouça a ele em vez de ouvir a Deus. Mas um servo real,
verdadeiro de Deus vai ouvir e vai ver o que o Pai diz primeiro.

79 Como o bebé Stadsklev, quando eles enviaram aqui para… A Sra. Stadsklev disse,
“Irmão Branham, eu liguei da Alemanha.” Houve um soldado Americano, com um dos
seus aviões a jacto pousado aqui no campo, que me ia levar de avião para a Alemanha e
voltava num dia. Ele era um capelão. E o bebé estava deitado morto. E aquela mãe a
gritar,  ela disse,  “Ouça!” Disse,  “Eu sei;  eu estava aí  mesmo e vi  aquela mulher a
segurar esse bebé morto nos seus braços e morreu naquela manhã. E eu vi o Irmão
Branham a andar ali e a impor as mãos sobre aquele bebé e ele veio à vida.” Disse,
“Este é o meu bebé, Irmão Branham.” Nunca houve uma morte na família deles. Vê? E
este pequenino ficou doente uma manhã e morreu naquela tarde.

Aqui estavam todos eles de pé e a dar profecias e assim, “O bebé vai ressuscitar!”
e tudo assim.

Eu disse, “Bem isso é muito bom, Irmã Stadsklev, mas deixe-me ver o que o Pai
diz.” E eu saí para a floresta e orei. Voltei, ela tinha ligado duas ou três vezes antes de
eu voltar na manhã seguinte. Nada.

O  médico  disse,  “Muito  bem,”  disse,  “se  isso  é…  Se  você  tem uma  fé  assim,
senhora, nunca vamos deixar o bebé sair do hospital. Deixe-o aqui deitado. Fique aqui
com ele. Está muito bem.”

O Irmão Stadsklev foi e viu o soldado e o major e eles disseram, “Claro, vamos
levá-lo de avião e trazê-lo de volta.”

80 E estava ali um avião à espera para me levar naquela manhã e para me trazer de
volta naquela noite da Alemanha, para Heidelberg, Alemanha, para a ressurreição deste
bebé. Eu disse, “Claro que Deus o pode fazer, mas vamos ver qual é a Sua vontade.”

Então eu saí e orei toda a noite; nada aconteceu. Voltei na manhã seguinte; nada
aconteceu. E eu entrei  no escritório. Então eu olhei para ali  e ali  estava aquela luz
suspensa perto da porta, disse, “Não coloques a tua mão nisso. Não repreendas isso.
Isso é a mão de Deus.”
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Eu falei com ela pelo telefone; eu disse, “Irmã Stadsklev, faça o enterro do seu
bebé. É a mão do Senhor. É a vontade de Deus. Algo ia acontecer a esse bebé pelo
caminho. Deixe-o ir para onde Deus sabe onde é. Você não pode ir para lá agora. Se
viver, não vai. Deixe assim.”

Esse grande pregador Luterano na Alemanha escreveu uma carta e disse, “Como
admiro o Irmão Branham, à espera dessa decisão clara de Deus antes de dizer alguma
coisa.” É isso! Mantenha-se na decisão de Deus! Não importa o que os outros digam, ou
o seja o que for, nem olhe para a proposta de Satanás.

81 Se Satanás disse, “Agora, o baptismo na água no nome do Pai, Filho…” Se isso - se
ele fizer uma proposta, deixe isso. Deus disse de outra forma. Se ele disse, “Você é um
bom homem, você não tem de ser… Você é uma boa mulher, você não tem de fazer…”
Não olhe para essa proposta. Se a Palavra diz algo diferente, permaneça com a Palavra,
independentemente do que seja. Esse é o exemplo que Jesus lhe deu e aí está essa
grande investida (vê?) que ele fez contra Ele.
82 Depois, a segunda investida. Vou apressar-me. (Parece que o tempo passa tão
depressa.) A próxima grande investida foi a que ele fez sobre Ele, que Ele seria um
espectáculo.  E como isso atinge os servos de Deus, para ser um espectáculo,  para
mostrar o que você pode fazer. “Glória a Deus. Aleluia, eu sou um libertador. Eu sou
alguma coisa.” Vê?

“Vem aqui ao pináculo do templo e senta-te aqui.” Ele tentou-O a fazer isso. Agora
lembre-se, Ele foi tentado a fazer isso. Foi difícil. Disse, “Agora, se queres ser alguma
coisa  perante  as  pessoas,  fica  aqui  de  pé  neste  templo  e  salta.”  Vê?  “Vou  dar-te
Escritura para isso, porque está escrito, «Ele dará ordem aos seus anjos para que nunca
tropeces com o teu pé em pedra; eles te sustentarão.»” Para fazer Dele um espectáculo,
para mostrar a Sua autoridade.

Nenhum servo de Deus verdadeiro faz isso. Você vê um homem a dar espectáculo,
com o peito para fora e todo assim, lembre-se, há alguma coisa errada ali. Não, Deus
não quer isso. Jesus deu o exemplo. Ele podia ter feito isso. Certamente que Ele podia
ter feito isso, mas não o fez. Nenhum servo de Deus faz de si mesmo um espectáculo,
para tentar tomar o poder de Deus e mostrar-se acima de mais alguém.

83 Lembra-se de quando Moisés fez isso? Lembra-se? Deus deu-lhe poder para fazer
tudo o que ele quisesse, fez dele um profeta. Ele foi até àquela rocha e feriu a rocha
pela segunda vez. Isso foi contra a vontade de Deus. Deus disse, “Fala à rocha! Não a
vais ferir novamente! Vais quebrar o tipo aqui. A rocha só vai ser ferida uma vez.” Mas
ele deu testemunho da fraqueza da Palavra quando fez isso, que não era suficiente. Sim,
a Palavra era aquilo que estava a acontecer; essa rocha era a Palavra. Vê?

Ele, da primeira vez que feriu a rocha, as águas saíram. E depois eles ficaram
novamente com sede, Ele disse, “Agora, volta lá e fala à rocha.” Só foi ferida uma vez.
Veja, a insuficiência da Palavra, Moisés testificou disso, a Palavra não estava certa.
Tinha de ser ferida novamente.

Assim Moisés foi lá e feriu a rocha assim; ele disse, “Sai!” Não veio, por isso ele
feriu-a novamente e disse, “Sai! Eu te ordeno que saias.” E as águas saíram.

Deus disse, “Vem cá. Vem cá. Tu glorificaste-te a ti mesmo. Tu tomaste o meu
poder; em vez de Me santificares, tu te santificaste a ti mesmo. Agora, não vais para a
terra. Olha e vê como aquilo se parece, mas aqui, vais sair aqui mesmo.” Oh, bem!
Nunca mais houve um como Moisés, você sabe. Oh, não!

84 Quando ele chegou àquele espectáculo com Jesus, ele disse, “Sobe aqui ao templo
e salta.”

Ele disse, “Está escrito (amém!); «Não tentarás ao Senhor, teu Deus.»” Vê? Ele foi
ter com ele com a Palavra a cada grande investida.

Nenhum servo verdadeiro tenta dar espectáculo com o poder de Deus. Se o fizer
ele perde-o logo ali.

85 A terceira grande investida: Satanás ofereceu-se para largar este reino para Ele.
Ele fez isso. Satanás disse, “Vês estes reinos do mundo? Estes são meus. Eu faço com
eles o que eu quero. Eu dou-tos.” Mas lembre-se, ele estava a tentar fazer com que Ele
os aceitasse sem a cruz. Se Ele o fizesse nós estávamos perdidos. Ele podia ter o reino,
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mas Ele devia seguir o… Ele tem de voltar. Ele foi tentado para o fazer agora. Isso é
difícil. Ele foi tentado a tomar a Sua liberdade e a ser o rei da terra sem a cruz. Mas se
Ele o fizesse, os Seus súbditos teriam morrido. Satanás teria feito esse acordo com Ele
de livre vontade. Mas Ele disse, “Para trás de Mim, Satanás.”

Ele não fez isso.

86 Ele  veio  e  sofreu  e  tomou  o  caminho  duro  e  difícil.  Ele  tomou  o  caminho  da
perseguição; Ele tomou o caminho da morte. Será que nós estamos dispostos nesta
manhã  a  fazer  -  a  tomar  o  mesmo caminho  que  Ele  tomou?  Estamos  dispostos  a
morrer? Estamos dispostos a dar-nos a nós mesmos a Deus, a perder todo o mundo e
todas as coisas para O servir? Vê?

Agora, Ele não conseguiu fazer isso. Satanás estava disposto a perder isso para Ele,
mas Ele não fez isso. Apesar de Jesus ser tentado, Ele venceu por nós. Ele suportou
todas as tentações por mim e por si. Veja, Ele podia tê-lo tomado logo ali. Mas por que é
que Ele tomou o outro caminho? Para que nós pudéssemos estar com Ele. E se Ele
pagou um preço assim, então como seríamos pequenos se não tomássemos isso, já que
lembre-se, não há nada aqui de qualquer forma.
87 Se você vivesse cem anos, a que é que vai chegar? A problemas mentais, a sua
mente afectada e todo aleijado e velho e trémulo. É para aí que você vai. E esse é o
final. Você chega agora. Vence a coisa. Como é que faz isso? Pela Palavra. O que a
Palavra diz, você faz. Caminhe humildemente; viva perante Jesus.

Ele suportou todas as coisas por si e por mim. Ele é o nosso exemplo de como
vencer a nossa geração maligna como Ele venceu a Sua geração maligna.

Lembre-se, quando Ele veio à terra havia tanta incredulidade ou mais do que houve
em qualquer altura. Não o incomodou nada. Quando eles Lhe chamaram demónio em
vez  de  Deus,  quando  eles  Lhe  chamaram  tudo  o  que  podia  ser  chamado,  não  O
incomodou nada.  Ele  tinha  um objectivo:  lembrar-se  do  Pai;  cumprir  a  Palavra.  A
Palavra é Deus. Ele tinha uma mente.

88 Por vezes somos tentados a voltar para trás. Muitos de vocês, tentados a voltar
para trás para as denominações, a voltar para trás e começar novamente, porque todo o
mundo está a dizer, “A que denominação é que você pertence? A que igreja é que você
está afiliado?” Somos tentados a fazer isso. Todos nós somos. As nossas irmãs são
tentadas a voltar para trás, a voltar para trás e a juntar-se a alguma das outras igrejas,
a alguma das Assembleias, ou Igrejas de Deus, ou algumas delas, continuam a ser
Pentecostais e deixam-na cortar o cabelo e vestir-se da forma que quiser. Veja, você é
tentado a fazer isso, a voltar para trás e ser popular com esta geração maligna em que
estamos a viver, quando isto é um grande pecado no nosso dia, o maior pecado entre o
nosso povo, o mundanismo. Como a Bíblia disse que a era de Laodicéia seria, ela é
mundana, rica, de nada tem falta e não sabe que está nua, miserável,  desgraçada,
cega! Esse é o pecado do nosso dia. Quando você ouve a Palavra de Deus a clamar
contra isso e então você toma o outro caminho, você não é popular para o mundo.

Você é tentado a voltar para trás.

89 Eu sei que me continuam a dizer. Eu sei que vocês estão sempre a dizer… Eu sei
que ficam cansados de eu estar sempre a bater nestas coisas. Eu fico cansado de vos
ver a fazer isso também. Este pecado de que vos estou a tentar falar… Dizem, “Porque
está a bater nisso?” Parem de fazer isso então! Estou a tentar salvar a sua vida pela
Palavra. Eu fico cansado também. Por isso endireitem-se. Isto é um pecado, não devia
ser feito. Sim, senhor!

Se queremos vencer estas coisas, é esperado que sejamos tentados por elas, pelo
mundo. “Se amais o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós,”
disse Jesus.

90 Agora, vamos terminar ao dizer isto: Há uma recompensa para o vencedor.

Deixem-me ler uma coisa aqui para vocês. Abram as vossas Bíblias. Vamos voltar a
Apocalipse 3 - no capítulo 2. Veja aqui agora. Todas estas coisas de que eu tenho estado
a falar sobre vitória… Agora, olhe para si  mesmo e veja; examine-se em frente ao
espelho espiritual. Veja se você já venceu.

91 Agora, a primeira mensagem ao anjo de Éfeso, quero que ouçam o que Ele disse
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em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Isto é para essa era da igreja, quando Ele lhes
disse a todos o que eles tinham feito, deixaram o primeiro amor. Versículo sete:

Quem tem ouvidos,  ouça  o  que  o  Espírito  diz  às  igrejas;  Ao  que… [À
pessoa, não é à igreja].  Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da
vida, que está no meio do paraíso de Deus. [Veja, os vencedores em Éfeso.]

Agora, a seguir foi Esmirna. Agora, para os vencedores aí, nós ouvimos isto. Agora,
no versículo 11:

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas; O que vencer não
receberá o dano da segunda morte. [Veja, o vencedor.]

Para Pérgamo, vamos ver o que ficou para ser dado ao vencedor nisto. Vamos ler o
versículo 17, para a igreja de Pérgamo.

Quem tem ouvidos [É o indivíduo, não o grupo inteiro, o indivíduo. É a
noiva a sair, veja, da igreja.] aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito
diz às igrejas; Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei
uma  pedra  branca,  e  na  pedra  um novo  nome  escrito,  o  qual  ninguém
conhece senão aquele  que o  recebe.  [Isso  é  para  o  vencedor  da era  da
igreja.]

92 Agora, a seguir é Tiatira. Vamos ver o que o vencedor teve nesse dia. Vamos ver o
versículo 26.

E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder
sobre as nações: [Está certo.]

E… com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vaso de oleiro:
como também recebi de meu Pai.

Veja, com Ele no Seu trono. Cristo vai reger as nações com uma vara de ferro e
aqui está a igreja que vence aí colocada com Ele para quebrar as nações com uma vara
de ferro.

Agora, vamos ver então a igreja de Sardes. Agora, no versículo 5 do capítulo 3:

O que vencer,  será vestido de vestes brancas; e de maneira nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de
meu Pai, e… dos santos anjos. [Isso é para o vencedor em Sardes.]

93 Agora, vamos ver agora o versículo 12. Agora, isto é para a igreja de Filadélfia, no
versículo 12.

A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca
sairá: e escreverei sobre ele o meu nome - o nome do meu Deus, e o nome
da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do… Deus: e
também o meu novo nome.

Veja o que é prometido ao vencedor. Vê? Agora, agora Laodicéia, que é a última
era da igreja; haverá alguns vencedores nessa. Veja aí! Eles… Lembre-se de cada era da
igreja, a anterior, herda tudo o que foi oferecido às outras. Veja aqui. Agora, aqui é
depois que eles receberam todos estes poderes e estes novos nomes e tudo o que foi
escrito que Ele prometeu, comer o maná escondido e tudo. Veja esta última era da
igreja, Apocalipse 3:21:

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

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

Há uma recompensa para os vencedores. Continua, lírio! Se estiver em si, coloque
a lama de lado e  tudo o  resto  e  abra  caminho até  ao topo.  Sim,  senhor!  “Para  se
assentar comigo no meu trono.”

94 Você sabe, uma vez a mãe de Tiago e João - não vamos ter tempo de ler - a mãe
de Tiago e João veio e pediu este lugar. Sabia disso? Lembra-se disso? “Senhor, deixa
que o meu filho se sente de um lado, e o meu outro filho se sente do outro lado.” Aí está
o desejo de uma mãe para os seus filhos. Mas viu? Mas esse lugar, disse Jesus, estava
predestinado. Esta posição não existia naquela altura. Porquê? Repare, será concedido
àqueles a quem se destinar. Observe! Aquele que se senta à destra e o outro mais perto
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Dele ainda seria um vencedor. Veja, ainda era… Ele disse, “Eu não concedo isto… Eu não
posso conceder isto, mas será dado depois que a prova venha.” Amém! Vê? “Eu não
posso dar isto, mas depois que a prova venha eles vão sentar-se à direita e à esquerda.”
Há uma semente predestinada à espera lá por isso. Será dado àqueles a quem está
prometido. Será dado ali, mas o teste ainda não veio. Ele ainda não venceu.

95 Veja, a pessoa que devia tomar este lugar de um lado e a outra que toma o outro
lugar ao lado Dele no reino, ainda não foi dado. Vê? Ainda não tinha sido vencido. O
teste ainda não tinha chegado. Vai chegar no futuro. Se sofrermos por Cristo e pela Sua
Palavra, nós vamos reinar com Ele; porque Ele é a Palavra. Lembre-se, se sofrermos por
Ele e pela Sua Palavra, nós vamos reinar com Ele na Sua Palavra.

Repare,  Ele,  o  nosso  exemplo,  venceu  e  depois  ascendeu  ao  alto  depois  que
conquistou a morte, o inferno, a enfermidade, a sepultura, tudo o que Ele conquistou,
depois Ele ascendeu ao alto e levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Esse foi o
Velho  Testamento  com os  santos  do  Velho  Testamento  que  tinham vencido.  Eles
esperavam uma pessoa assim e morreram antes de lá chegar. Mas quando esta pessoa
veio, não impediu os que dormiam. Amém! Não pode perder de forma nenhuma. Vivo ou
morto, que diferença faz? Não vai impedir. Veja, eles esperavam por isso…

96 Até Jó lá atrás, ele esperou por isso. Ele disse, “Eu sei que o meu redentor vive e
nos últimos dias  se  levantará sobre a  terra.”  Houve um homem justo,  um homem
perfeito. Ele ofereceu um sacrifício; ele fez tudo o que Deus lhe disse para fazer. Ele fez
isso com reverência e respeito pelos profetas. E depois Satanás veio e tentou-o, tal
como ele vem para o tentar a si. O que é que ele fez? Ele permaneceu ali.

A sua esposa até veio e disse, “Por que não amaldiçoas a Deus e morres. Pareces
tão infeliz aí sentado…”

Ele disse, “Falas como uma mulher tola.” Agora, ele nunca disse que ela era tola,
mas ela falava como uma. Vê? Disse, “Falas como uma mulher tola.” Disse, “O Senhor
deu, e o Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor.” Ele venceu.

97 Ele venceu aquilo que os vizinhos tinham a dizer. Ele venceu aquilo que todos os
membros de igreja, Bildade, e todos eles tinham a dizer. Ele venceu o bispo e o que ele
tinha a dizer. Ele venceu o cardeal e o que ele tinha a dizer. Ele venceu a denominação e
o que eles tinham a dizer. E ele permaneceu com a justificação da Palavra. Amém! No
entanto custou-lhe tudo o que ele tinha, até os seus filhos. Ele coçou as bolhas com um
pedaço de barro sentado em cinza, no entanto ele venceu. E quando aquela grande hora
de tentação tinha finalmente chegado ao fim, então as nuvens abriram-se.

98 Ele olhou para tudo o que era razoável. Ele disse, “Há esperança na árvore, se
morrer, vive novamente. E uma semente cai à terra; apodrece; vive novamente. Mas
um homem deita-se; rende o espírito; é consumido, e os seus filhos vêm, os seus filhos,
para o honrar e para se lamentarem por ele; ele não o percebe. Ele não se levanta mais.
Oh, aí está. Qual é o problema? Eu sou uma semente também. Eu sou algo como uma
semente e eu vou para a terra. Não me posso levantar mais; vou ficar ali. Oh, esconde-
me na sepultura, guarda-me no lugar secreto até que a tua ira passe. Aponta um tempo
e julga-me. Como a rocha se gasta, a água gasta a pedra…” Oh, ele continuou a dizer
todas estas coisas. Ele podia ver todos os exemplos ali, o que era. Oh, ele não conseguia
ver.

99 Irmã Rodgers, lembra-se, quando eu preguei sobre isso no funeral de Busty? Veja,
como ele ia gastar a pedra e estas coisas.

“Oh tomara que me escondesses na sepultura. Mantém-me no lugar secreto.” Ele
continuou em frente. Ele disse, “Tomara que eu soubesse; tomara que eu soubesse
onde podia ir a um homem que pusesse as suas mãos sobre mim, um homem pecador,
e um Deus santo, e falasse com Ele por mim.” Oh, bem! “Ele está lá. Eu sei que Ele está
lá. Está lá alguém que pode fazer isso. Há alguém em algum lugar. Onde é que eu posso
encontrar essa pessoa? Onde é que eu O posso encontrar? Eu vou bater à Sua porta e
falar com Ele. Se alguém conseguir apenas colocar a sua mão sobre mim e sobre Deus e
fazer a ponte por mim.” Fale… “Se eu pudesse encontrar essa pessoa. Oh, onde é que
Ele está?”

100 Ele procurou pela sua igreja; ele procurou pela sua organização; ele não conseguiu
encontrar uma pessoa assim. E, de repente, as nuvens abriram e ele viu essa pessoa a
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vir. Oh, o seu velho coração bateu de alegria. Então algo aconteceu. “Eu sei que o meu
redentor vive.”

Há uma pessoa assim. Amém! Ainda há uma pessoa assim! “Eu sei que o meu
redentor vive. E ainda que os vermes da pele destruam este corpo, ainda na minha
carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo. Ele estará na terra nos últimos dias.”

101 Nessa manhã de Páscoa quando Ele se levantou lá e o corpo de Jó não era mais
que uma colher de cinzas, ele estava à espera; ele era esse grupo eleito. Ele ressuscitou
da sepultura e entrou na cidade com Abraão, Isaque, Jacob, Jó. Oh bem! Glória! Amém!
Porque eles esperavam por uma pessoa assim…

E para aqueles que esperam por Cristo da segunda vez, que podem vencer as
coisas deste mundo pela Sua graça, para entrar Nele e fechar os seus olhos para tudo o
resto menos para Ele e para a Sua Palavra, Ele vai aparecer uma segunda vez na glória.
“Quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo se levantarão, os que estão
vivos e permanecerem serão transformados num momento num abrir e fechar de olhos
e serão arrebatados a encontrá-Lo nos ares.”
102 Se eu for uma colher de cinzas ou se estiver a viver quando Ele vier, para mim não
faz diferença. Amém! Não importa, porque eu captei a visão. O véu abriu-se e eu vi-O,
aquele que se podia levantar e colocar a Sua mão sobre mim, um homem pecador e
sobre um Deus santo; e Ele é a minha propiciação. Ele é a Palavra que eu defendo. No
princípio era o Verbo; Ele é essa Palavra e Ele representa-me ali. Amém! E eu vou gritar
enquanto tiver fôlego. Ele é a minha ressurreição e a minha vida. Até todos os outros
terrenos são areia movediça, todos os outros terrenos são areia movediça.

103 Como Ele captou aqueles que esperavam por isso, assim virá Ele para cada santo
do Novo Testamento que venceu todo o crítico denominacional, que venceu todos os
pecados populares deste dia, desta era em que vivemos agora, como Ele fez em todas
as  outras  eras  da  igreja.  Aqueles  que  venceram nessa  era  da  igreja,  aqueles  que
venceram o quê? “Sou rico. De nada tenho falta. Eu tenho… Oh, eu sou isto tudo, e isto
tudo, e eu sou a noiva. Eu sou isto; de nada tenho falta,” e não sabes que estás nua,
cega.

Vê essa era enganadora que eu disse? Não é como aqueles que tiveram as suas
cabeças cortadas lá para receber a pedra branca, não é como aqueles que morreram em
martírios e foram queimados nas fogueiras e coisas assim, que ganharam a coroa, mas
é esta era enganadora agora, que acha que têm tudo, “Bem, eu sou um membro de
igreja. Eu sou um bom homem. Eu sou uma boa mulher. Eu faço isto; eu não tenho de
fazer isso.”
104 Mas ao que vencer!

Ao que vencer todas estas coisas mundanas desta era, o que vão fazer? Vão todos
sentar-se com Ele no Seu trono, vão no rapto quando Ele vier. Oh, bem! Por que me
importo então, por que nos devemos importar com aquilo que o mundo diz? Por que nos
devemos importar com aquilo que qualquer pessoa diz? O grande Espírito Santo está
entre nós. A Sua coluna de fogo lidera-nos e guia-nos. A Sua Palavra está vindicada
perante nós. O Seu amor está no nosso coração. O mundo está atrás. Nós passamos da
morte para a vida. O mundo acha que você é maluco, mas:

Será que Jesus deve carregar esta cruz sozinho,
E todo o mundo vai livre?
Há uma cruz para cada um,
E há uma cruz para mim.

Trinta e três anos no campo, e,

Esta cruz consagrada eu vou carregar
Até que a morte me liberte,…

Que os meus irmãos me rejeitem e digam o que quiserem, que me rejeitem, mas
nesta Palavra eu permaneço e só nela.

Esta cruz consagrada eu vou carregar
Até que a morte me liberte,
E depois vou para casa no rapto
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para uma coroa usar,…..

É o que nós todos queremos, não é? É o que nós queremos. É a nossa - essa é a
nossa esperança e o nosso pedido. Não temos mais nenhum pensamento, mas esse
apenas em Jesus Cristo. E firmamo-nos apenas na Sua justiça, na Sua justiça na Sua
Palavra, “E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.” E a Palavra ainda se está a
vindicar.

105 Vencer  como?  Ao  tomar  a  Palavra,  a  promessa,  em  humildade,  andar  em
humildade,

Esta cruz consagrada eu vou carregar
Até que a morte me liberte,
Então vou para casa para uma coroa usar,…

Porque quando a trombeta soar, você pode enterrar-me no mar, mas a trombeta
vai  acordar-me.  Eu vou para  casa  um dia.  Amém! Até  lá  eu  vou continuar  a  lutar
(amém!) a carregar a Sua cruz, a manter os meus olhos não nas pessoas, mas lá no
Calvário; porque Ele foi o meu exemplo; Ele mostrou como fazer. E nós vamos seguir o
Seu exemplo de bom grado dia a dia.

Eu estou a seguir Jesus a cada passo do caminho,
Eu estou a seguir Jesus a cada passo do caminho…

106 Não  gostam disso?  Oh,  como eu  penso:  Sigam-No dia  a  dia  a  cada  passo  do
caminho. Vamos orar.

Senhor Jesus, uma hora e quinze minutos agora, aqui de pé a tentar tomar a Tua
Palavra e explicar às pessoas como vencer. Tu dizes-nos como é feito. Tu não só nos
disseste, mas Tu mostraste como foi feito. Tu nos guiaste. Tu nos mostraste como fazer:
receber a Palavra dentro de nós e ter a certeza que nos firmamos a essa Palavra, “Está
escrito,” em toda a tentação, mas ser humilde, andar com humildade. Então temos
conquistado por Ti, pelo Teu poder, que já conquistou o nosso inimigo. E a única coisa
que temos de fazer é apenas andar em humildade com fé crendo nisso e na nossa
insígnia da identificação do Espírito Santo, e Satanás tem de sair.

Estão  lenços  aqui  colocados,  eles  representam pessoas  enfermas.  Elas  estão
necessitadas, Senhor. E lêem nesta Palavra infalível onde eles tomavam do corpo de
Paulo lenços e aventais. Eles eram colocados sobre os enfermos; os espíritos malignos
saíam deles e grandes milagres eram operados. Agora, Tu és o mesmo Senhor Jesus
hoje.

107 Paulo pregou esta Palavra e escreveu esta Palavra,  a  mesma Palavra que nós
estamos  a  tentar  seguir,  porque  ele  tomou  o  Velho  Testamento  e  fez  modelos,  e
mostrou que era um tipo, que todo o Velho Testamento era um tipo perfeito do Novo.
Oh Senhor, que possamos seguir esse exemplo.

Nós vemos o nosso Senhor, o que Ele fez, e damos conta que esses santos do
Velho Testamento, nesta manhã, vemos que eles foram. Quando Jesus ressuscitou, eles
foram com Ele. E Senhor, nós cremos que vamos quando Ele soar a trombeta. Nós
cremos nisso, que a noiva surgirá naquele dia e se juntará ao grupo Hebreu e juntos
haverá uma ceia das bodas na glória. Esses estão à espera. Oramos agora pela Tua
misericórdia e graça sobre nós.

Vencedores, Senhor, desejamos ser vencedores, vencedores. Senhor Jesus, Tu
venceste o mundo. Agora, eu oro para que Tu permitas que cada pessoa aqui nesta
manhã coloque de lado todo o pecado, coloque de lado o embaraço que tão de perto nos
rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta.

Paulo falou para nós, nosso Pai celestial, lá no livro dos Hebreus, que nós devemos
deixar de lado todo o embaraço, nesse capítulo 12, e ele falou disto depois de já ter
mostrado  pelo  exemplo  lá  atrás,  aqueles  que  continuaram,  aqueles  que  não
continuaram, aqueles que seguiram e eram mornos, aqueles que seguiram lá na frente,
aqueles que ficaram para trás, todos, ele mostrou os exemplos. Depois ele voltou-se e
disse, “Deixemos todo o embaraço, todas as coisas pequeninas que tão de perto nos
rodeiam, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta,
olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, que nos deu o exemplo.” Fazemos
isso nesta manhã, Pai.
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108 Agora, com as nossas cabeças inclinadas, agora vamos ver com muita atenção,
com  muita,  muita  atenção,  e  então  sejam  profundamente  sinceros.  Apenas  -  é
necessário só… É só isso que é necessário, a sua avaliação e a sua sinceridade. Estejam
em oração enquanto vêem agora. “Examina-me, Senhor; prova-me. Há algum mal em
mim? Se há, Senhor, deixa-me largar isso aqui mesmo agora. Este lugar onde eu estou
inclinado é o Teu altar. E eu coloco isso, aqui mesmo agora. Coloca os meus pés sobre
isso, quando eu for. Vai ficar aí. O poder do Teu sangue vai consumi-lo. Eu quero ser um
vencedor. Eu tenho algo que me está a incomodar, Senhor. Eu quero vencer nesta
manhã. Eu posso vencer por Ti; foi-me dito pela Tua Palavra. Eu coloco aqui agora,
Senhor, e coloco os meus pés sobre isso enquanto passo por este edifício nesta manhã,
vou sabendo que é colocado na tina do cloro de Deus. Nunca mais será lembrado. Eu
vou confessar agora e peço misericórdia.”

Com as nossas cabeças inclinadas, com os nossos olhos fechados, com os nossos
corações a pensar; essa é a porta para a alma. Há alguma coisa que você quer deixar de
lado nesta manhã, algo que quer vencer e tentou muito, mas esta manhã você vai
deixar de tentar, você vai apenas aceitar o que Ele fez? Eu quero que levante a sua
mão. Diga, “Senhor, eu quero vencer. Uma certa coisa incomoda-me.”

109 Senhor Jesus, Tu vês essas mãos. Agora, enquanto Teu servo colocado entre os
vivos e os mortos, eu condeno tudo o que está a incomodar estas pessoas e a mim
mesmo, e eu peço que no nome de Jesus Cristo possamos deixar isso aqui no altar de
Deus e ir embora nesta manhã livres como vencedores.

Se as nossas irmãs ainda não tiveram a graça, possa ser concedida agora, Senhor.
Se os nossos irmãos ainda não tiveram a graça, possa ser concedida agora. E possam
em humildade… A mãe com os seus filhos, em vez de ser arrogante, que ela saiba que
está colocada… Ela é uma pregadora para esses filhinhos; a vida dela é um exemplo. O
pai é um exemplo para a mãe, porque ele é a cabeça da casa. E a mãe tem estado a
tentar mandar nele; ela nunca mais vai fazer isso. Se ele a tem estado a usar como
tapete, nunca mais vai ser feito; ela é uma adjutora. Concede, Senhor. Que todas estas
coisas que são impeditivas Senhor, possam ser tiradas.

110 Estamos a consagrar-nos a nós mesmos, Pai, para o - o tempo de vida que temos à
nossa frente, sabendo isto, que temos de chegar ao final e rapidamente. Assim nesta
manhã tomamos esta oportunidade depois desta mensagem, tomamos a oportunidade,
Senhor,  de  vir,  porque  somos  convidados  a  vir:  “Lançai  sobre  Ele  toda  a  vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.” Eu sei que Tu cuidas, Senhor. Tu cuidas o
suficiente para morrer por nós. E nós podemos cuidar o suficiente para vir e aceitar
aquilo por que Tu morreste.

Santifica-nos, Senhor. Enche-nos novamente com o Espírito Santo. Que o Espírito
Santo possa reinar  nos nossos corações de forma suprema enquanto caminhamos,
esquecendo as coisas que são do passado, o lodo e a lama em que antes vivíamos,
vamos avançando para o alvo da soberana vocação, onde a nossa luz pode brilhar tanto
na doçura e humildade, até todo aquele que passar por nós possa dizer,  “Há vidas
Cristãs  ali  naquela  colina.  Aquela  pessoa,  aquela  mulher,  aquele  homem  é  uma
verdadeira flor consagrada de Deus. São tão doces e tão bons, sempre em amor, e
doces e em entendimento.” Concede Pai. Deixa-nos ser salgados, para que a terra possa
ter sede. Concede, Pai, e vence as coisas deste mundo e os cuidados desta vida. No
nome de Jesus Cristo. Amém.

Consigo ouvir (Vamos levantar as nossas mãos.)
Salvador a chamar,

A chamar para quê? “Sai  da lama.”  Uma vida mais  alta,  algo em si  a  puxá-lo
naquela direcção. O que é isso? É Ele. Lá na lama, pequenas flores, vocês têm vida ali a
abrir caminho por si.

Consigo ouvir o meu Salvador a chamar, (É o que o

Chama. Sai da lama!)
……………segui, segui-Me.

111 Agora, você está a falar a sério? Agora, feche os seus olhos.

Onde Ele me guiar eu vou seguir, (Agora,
renda-se; fale a sério agora.)
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Onde Ele me guiar eu vou seguir,
Onde Ele me guiar eu vou seguir,
Eu vou com Ele, com Ele, até ao fim.

Onde Ele me guiar eu (Suavemente agora.
Lembre-se, coloque-se ali.)
Onde Ele me guiar (“Eu coloco aqui, Senhor.
Eu vou seguir-Te a partir de agora. Eu aceito;
eu creio.“)
Onde Ele me guiar (Lembre-se, a sua vida vai
testificar mais alto do que a sua boca. O que
você vive vai provar mais às pessoas do que
aquilo que você diz.)… vou com Ele, com Ele,
(Onde?) até ao fim.

Consagre-se, profundamente, sinceramente, de todo o seu coração. E se esta for a
última vez que lhe será permitido orar? Pode ser! Eu espero que não. Pode ser. E tenha
a certeza agora, a certeza absoluta, a certeza absoluta. Lembre-se, a porta vai fechar
um dia; está tudo acabado. “Pedi, e recebereis.”

Pense em todas as glórias que Ele lhe tem oferecido, tudo o que Ele tem feito. “Eu
creio, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o meu vencedor. Eu apenas ando contigo,
Senhor. Eu quero ficar perto de Ti, para que onde Tu estejas, aí eu quero estar.”

112 E lembra-Te, Tu nos disseste, Pai, que, “estaríamos para sempre com o Senhor
quando fôssemos arrebatados. Nós apenas temos um vislumbre Dele agora, enquanto
Ele caminha connosco agora, mas então nós vamos…” Que grande coisa que é saber que
Ele  está no nosso meio.  Como será quando estivermos para sempre com Ele? Nós
gostamos tanto das nossas actividades. Podemos ir andar a cavalo. Podemos ir fazer
compras. Podemos ir caçar, pescar, ou seja o que for que possamos fazer por prazer,
mas oh, quando a igreja abre, nós queremos vir ter com o nosso Senhor. Essa é a maior
de todas as coisas, dessas coisas que Tu nos prometeste: “E estar para sempre com o
Senhor, sentar com Ele no Seu trono, e estar para sempre com Ele.” Oh, Deus, nós
aceitamos em humildade, com a cabeça inclinada, Senhor. No nome de Jesus Cristo.

113 Sente que pode deixar, agora, tudo, todo o fardo, pode caminhar sobre isso agora.
Se levantar a sua mão, diga, “Pela graça de Deus eu deixo esta prova. Não vou lutar
mais. Vou apenas dar-Lhe a mão, vou começar a andar. Eu lutei, Irmão Branham; eu
tentei parar de fumar. Eu tentei deixar o meu cabelo crescer. Eu tentei fazer isto. Eu
fiz… Eu tentei tanto, Irmão Branham, não consigo fazer isso.” Não tente mais. Dê-Lhe a
mão. Diga, “Pai, Tu colocaste a minha mão na manga.” Veja. “Vou apenas dar-Te a
minha mão; eu vou continuar a andar, Senhor, a olhar para Ti.” Vai acontecer. Ele vai
fazer de si um verdadeiro Cristão. Você será um verdadeiro Cristão.

Até vos ver esta noite, Deus vos ama e está convosco. Vocês são meus filhos do
evangelho. Vocês são a compra. Agora, devolvo-vos o pastor. Irmão Neville.
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