
10 de Novembro de 1963, manhã

Almas Que Estão Em Prisão Agora
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 Obrigado.  Vamos  inclinar  as  nossas  cabeças  por  um  momento.  Pai  celestial,
estamos agradecidos a Ti  hoje, por este privilégio de nos reunirmos mais uma vez,
sabendo que um dia nos vamos reunir pela última vez enquanto mortais e depois nos
vamos reunir num estado glorificado contigo; e todos os redimidos de todas as eras se
vão reunir lá.

Oh, os nossos corações batem em grande antecipação, à espera que essa hora
chegue. Com isso, todos os medos vão desaparecer de nós. Não temos nada a temer,
nada de que ter medo. Esperamos pela promessa que o Deus eterno nos deu e sabemos
que é verdade. É por isso que vivemos. Vivemos para essa hora, para essa altura, em
que  este  mortal  será  transformado  e  seremos  feitos  como Ele  e  não  haverá  mais
doença, mais tristeza, mais angústia.
2 Oh,  vai  tudo  acabar  então.  E  com alegria  no  coração,  nós,  em fé  e  coragem,
esperamos por  esse dia.  É  por  isso que estamos aqui  reunidos hoje,  Senhor:  Para
confessar os nossos erros e pedir misericórdia. É por isso que estamos perante este altar
nesta manhã, porque sabemos que somos mortais e há muitos erros em nós e estamos
cheios de falhas. Mas vimos para confessar os nossos erros e depois olhar para o nosso
Pai celestial de coração aberto, para as bênçãos e renovação das forças e da fé, para
que Ele nos dê isso nesta hora; enquanto nos reunimos aqui de acordo com a promessa,
em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque afirmamos que passámos da morte para a
vida, pela sua promessa e estamos arrebatados numa atmosfera celestial, assentados
com Ele agora.

Possa Ele ensinar-nos nesta manhã as coisas que Ele quer que saibamos. E dá-nos
do pão da vida para que possamos ser sustentados para o futuro que está à nossa
frente. Concede, Senhor. Esta é a nossa oração, que pedimos no nome de Jesus Cristo.
Amém.

Podem sentar.

3 Bom dia a todos. É muito bom estar aqui reunido com vocês novamente nesta
manhã, nesta atmosfera celestial de adoração - apenas um pouco atrasado.

Tivemos algumas chamadas muito, muito sérias há alguns minutos atrás. Um rapaz
ali a morrer e tal como eu estou aqui, o Senhor tocou no seu corpo e mandou-o embora.
Um rapaz aqui de pé; que é o filho do meu primo. Eles eram Católicos no início, mas
foram à Missa nesta manhã e algo lhes disse para virem aqui e assim eles… Há uma
mudança. Assim eles estão a sair para casa e a preparar-se para o baptismo.

Assim depois… há coisas maravilhosas que o nosso Senhor sempre faz. Ele está
constantemente a fazer coisas. Vieram para entrar e não puderam entrar. Disseram,
“Não há maneira de entrar.”

4 Eu disse, “Bem, querem falar comigo?” E eu disse, “Venham a casa e vamos falar
lá.”

Assim eu pensei - a caminho de Nova Iorque agora, para esta próxima reunião, que
seria tão bom… eu sei que seria refrescado por vir aqui e seria ajudado a aumentar o
meu fogo pelo fogo que todos vocês têm e nós parámos por um dia, esta manhã.

5 Chegámos anteontem ao meio-dia e depois  temos de partir… eu ia  partir  esta
tarde, mas acho que vou… e vamos começar de manhã cedo, bem cedo, podemos ter
alguma neve nas estradas e assim daqui até Nova Iorque. Vou passar pela Virgínia,
pelas montanhas e também por Alleghenies pela parte inferior ali, de Adirondacks.

6 Assim começamos na… esqueci-me - é a arena - uma nova. Eles deitaram abaixo a
antiga arena de S. Nicholas, pelo que sei, e construíram esta nova.

Pelo  que  sei,  vamos  ter  uma das  primeiras  noites  que  vão  receber  lá.  Assim
estamos agradecidos por isso, pelas pessoas Pentecostais da zona Metropolitana de
Nova Iorque. Acho que temos várias igrejas a cooperar e esperamos passar um bom
momento.
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Vamos voltar, o Senhor permitindo, algures na próxima semana. E se for a vontade
de Deus, esperamos chegar a parar para o Domingo, uma semana para o serviço de
Domingo de manhã.

E depois, eu combinei com o nosso pastor novamente, como sempre faço, veja, e
achei que talvez se… sem sequer pedir. E depois, já que há um bom grupo aqui e as
pessoas que vejo de fora da cidade aqui; achei que talvez esta noite, se o pastor não
tiver nada de especial, que seria - teríamos um pequeno serviço esta noite - curto e
talvez orar pelos enfermos. Obrigado.

7 Esperamos orar pelos enfermos esta noite - falar sobre cura divina e orar pelos
enfermos. Começar cedo para que possamos regressar cedo e se o pastor… Que… Você
começa normalmente às 19:30. Certo? E que tal 19:00 esta noite, 19:00 e deixar-me vir
às 19:30?

Assim vou sair por voltas das 20:00 ou 20:30 e vai dar tempo às pessoas de voltar;
se estiver bem. Toda a gente riu quando eu disse, “20:00 ou 20:30.” Espero sair nessa
altura.  Ao  orar  pelos  enfermos,  sabe,  nunca  se  sabe.  Assim  tivemos  um  tempo
maravilhoso desde que vos deixamos este outono - cedo, e o Senhor abençoou-nos em
muitas coisas importantes.

Esta noite, se o Senhor permitir, quero falar-lhes da última visitação que tive, de
Deus, no Colorado há algumas semanas atrás; e era o que eu pensava que ia trazer,
agora: Talvez estimular a fé para um bom serviço de cura esta noite, para os enfermos
e aflitos.

8 Agora, esta manhã para entrar directamente no serviço, algo atingiu o meu coração
há cerca de um mês atrás e pode ser… Agora, acho que eles estão… Estão a gravar isto?
Tudo bem. Para que eu saiba onde é que as fitas são distribuídas a outros.

Não posso dizer o que vou falar nesta manhã - não posso dizer que é… eu sei que
está correcto. A parte da mensagem estará correcta, mas o que quero fazer é uma
questão na minha mente. Parece tão real e no entanto deste que entrei e desde que me
foi  revelado,  tenho tido  tanto  receio  de  dizer  o  que é  errado e  talvez  causar  uma
impressão errada nas pessoas.

9 Eu tinha aqui notas escritas acerca do que ia falar, tirei parte disso, para que não
fosse muito forte. Porque, veja, se uma pessoa… eu amo o Senhor Deus e a única forma
de saber que eu O amo, é porque eu vos amo. É a única forma que conheço.

E no entanto não quero ter nada que me seja revelado e depois não vos dizer, se
for para dizer. E depois tenho receio que se disser alguma coisa muito forte, possa ferir
alguém e vocês sabem que é… Quase que tem de se chegar à plataforma e depois
sentir-se guiado a dizer o que se vai dizer. É isso. E depois, por vezes, pode dizer-se
alguma coisa e alguém entende outra coisa e saem por esse lado. Depois alguém diz,
“Oh, isto quer dizer isto,” veja.
10 Mas eu quero que saibam que o que vou dizer é apenas a presumir e a palavra
presumir significa “aventurar-se sem autoridade.” Assim eu… não digo que seja verdade,
mas é um pequeno pensamento que vos devo deixar, para que possam examinar e ver o
que pensam sobre isso.

E depois… Claro que será da escritura, porque eu não ia pregar uma coisa, mas é
esta a hora? Já chegou a esta hora? E isto quer dizer aquilo? Eu oro com todas as
minhas forças para que não seja. Eu oro para que não esteja correcto, para que não
seja… Vai ser, mas já chegou a esse tempo? É isso que me pergunto.

Agora, toda a gente entende claramente que eu não sei.  Eu apenas… É este o
tempo? Se for, Deus tenha misericórdia de nós, mas se não é esse tempo, ele virá.

11 Agora, quando for possível… Temos um grande itinerário à nossa frente, o Senhor
permitindo. E eu tenho de ir ao estrangeiro depois do Natal, à Europa e à Ásia - Europa,
especialmente. E depois volto aqui, aos Estados Unidos para alguns serviços, depois
volto à África do Sul. Começo a dois de Setembro em Durban e vou do dia dois até por
volta do dia dez, penso eu, depois tenho três dias para ir de lá a Joanesburgo e começo
novamente. Mas acho que é no mês de Abril, começamos nos países Escandinavos, na
Noruega e na Suécia e na Finlândia e Holanda e Suíça e Alemanha e pela Europa ali.
Assim orem por nós.
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12 Temos algumas reuniões aqui - na altura do Natal agora - logo a seguir ao Natal. A
propósito, queremos estar aqui durante o Natal - em casa. As crianças querem vir a
casa  no  Natal.  Nós  gostamos  muito  do  Arizona,  mas  vocês  sabem de  que  temos
saudades e que não conseguimos passar sem isto, esta igreja e vocês. Não importa
onde vamos, o que fazemos… apenas… as crianças, eu, a esposa e tudo. Não há lugar
como este. Certo. Não há lugar assim.

Eu já cruzei sete mares e já estive em toda a parte, mas parece não haver lugar
tão consagrado como este pequeno ponto aqui. É isto. Saia apenas uma vez se quiser…
Há algo de especial  aqui.  Já preguei em todo o mundo, praticamente, e nunca, em
nenhum lugar senti  o Espírito de Deus com liberdade e as coisas que eu faço aqui
mesmo. É isto.

Deus permitiu - como no dia em que lancei a primeira pedra ali, eu disse, “Senhor
Deus, não deixes cair.”

As pessoas diziam, “Em dois meses, será uma garagem.”

Eu disse, “Não deixes cair, Senhor. Permite que esteja erigido e que as pessoas
aqui louvem quando Jesus voltar.” Confio que será assim.

13 Agora, vamos abrir a Bíblia agora e esperar que o Senhor nos dê das suas bênçãos
e queremos ler algumas escrituras. Eu tenho algumas escrituras apontadas aqui que
quero referir e algumas notas. E quero ler em três lugares na Bíblia e vou dar-vos isso
primeiro.

Quero ler em Judas 5 e 6. Judas é apenas um livro, vocês sabem. E depois quero
ler II  Pedro capítulo 2:4-5. Depois quero ler I  Pedro 3:18-20. E o meu tema nesta
manhã, o Senhor permitindo, é “Almas Que Estão Em Prisão, Agora.” “Almas Que Estão
Em Prisão, Agora.” Fechadas, condenadas para sempre, nunca - não há forma de serem
salvas. “Almas Que Foram Presas, Agora.”

14 Agora, vamos ler primeiro no livro de Judas. Creio que marquei aqui o primeiro
lugar em Judas, depois em II Pedro e depois em I Pedro. Agora Judas - gostava de ler
tudo, mas para poupar tempo porque são 10:30 já, vou começar com o versículo 5.
Agora, Judas era um irmão - irmão de criação de Jesus Cristo, como todos sabemos. Ele
era filho de José.

Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo
o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egipto, destruiu depois os que
não creram.

Salvou-os primeiro - tirou-os do Egipto, e depois teve de os destruir, porque não
continuaram com a mensagem, veja.

E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua
própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo
daquele grande dia.

Anjos que antes estavam no céu e não guardaram o seu principado e o estado em
que estavam, desviaram-se e agora estão em prisões eternas na escuridão… prisões
eternas  na  escuridão;  mantidos  nesta  condição  até  ao  julgamento  do  grande  dia,
quando serão julgados com todos os outros incrédulos.

15 Agora, em II Pedro, no capítulo 2 começando no versículo 4, que será um ou dois
livros atrás, veja.

Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os
lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados
para o juízo;

E  não  perdoou  ao  mundo  antigo,  mas  guardou  a  Noé  e  oito  pessoas,
pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; [Não
perdoou os anjos - colocou-os em cadeias de escuridão e condenou o mundo
inteiro pela destruição de Noé].

16 Agora em I  Pedro,  no capítulo 1 e no… I  Pedro no capítulo 3 e começando no
versículo 18, lemos novamente. Agora, ouça atentamente agora.

Porque  também Cristo  padeceu  uma  vez  pelos  pecados,  o  justo  pelo
injusto,  para  levar-nos  a  Deus,  mortificado  na  verdade  na  carne,  mas
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vivificado pelo Espírito: [morto na carne, mas vivificado pelo Espírito].

No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão; [Ele pregou a estas
pessoas em prisão.]

Os quais  em outro tempo foram rebeldes,  quando a longanimidade de
Deus esperava nos dias  de Noé,  enquanto se preparava a arca,  na qual
poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água.

…que também como uma verdadeira  figura agora nos salva,  baptismo
(não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa
consciência para com Deus,) pela ressurreição de Jesus Cristo;

O  qual  está  à  destra  de  Deus,  tendo  subido  ao  céu,  havendo-se-lhe
sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências.

Vamos orar novamente.

17 Agora, Pai celestial, uma linha da Escritura aqui - três testemunhas. Três lugares na
Escritura a dar testemunho. E Tu disseste na Tua Palavra que pela boca de duas ou três
testemunhas, toda a palavra seria confirmada.

Agora, eu oro a Ti, ó Deus, que Tu venhas às pessoas e interpretes esta Palavra,
esta mensagem, à luz do que deve ser e que todo o homem, mulher, rapaz, ou rapariga
possa entender na capacidade em que Tu os ordenaste a entender. E agora, sabendo
que estas três testemunhas testificam da verdade, eu oro para que Tu envies o Espírito
Santo sobre nós agora.

Vamos olhar para Ele, que é o nosso Rei, no nosso meio nesta manhã, o Senhor
Jesus Cristo, onde nos levantamos agora pela fé, assentados nestes lugares celestiais
Nele. Esperamos pela Sua mensagem.

Fala através de nós, Senhor.  Ouve através de nós, enquanto Te pedimos para
circuncidar os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, para que possa ser para honra
e glória Dele, que é a Escritura. Pois pedimos no Seu nome. Amém.

18 Agora, lembrem-se dos serviços esta noite, os serviços de cura. Não acho que seja
necessário distribuir cartões de oração, assim oramos apenas pelos enfermos. Tenho
uma coisa para vos dizer e espero que leve a congregação a um lugar em que haja todo
o tipo de cura. Eu sei que será assim se apenas crermos dessa forma.

Agora isto, “Almas Agora em Prisão”… “Almas que estão agora em Prisão.”

19 Agora a alma do homem não é o corpo do homem, é a alma; e a alma é algo que é
a natureza do espírito, e depois quando a natureza de um homem… quando Ele diz,
“Estamos mortos,” a Escritura diz-nos claramente que estamos mortos e as nossas vidas
estão escondidas em Deus por Cristo; selados lá pelo Espírito Santo.

Agora, não foi o seu corpo que morreu. Não foi o seu espírito que morreu. Foi a
natureza do seu espírito que morreu, veja. A natureza, que é a alma. A natureza da sua
alma é Deus, se você nasceu de novo. Se não, é do mundo.

Tudo o que tem início tem de ter fim. Assim por isso a única forma de se poder ter
vida eterna é ter uma vida que nunca teve início. E então a sua vida teve início quando
nasceu.

Quando Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas e você se tornou uma alma
vivente, então você teve aí início. Mas quando você…

20 Essa natureza que estava em si, você era do mundo por natureza, afastado de
Deus. Era na verdade um animal. Está certo. Toda a gente sabe que somos mamíferos.

Quantos sabem que somos mamíferos? Somos animais de sangue quente, mas isso
é o que somos pela nossa criação terrena, mas veja, o que nos fez diferentes dos outros
mamíferos, foi que Deus colocou em nós uma alma.

Agora, os outros mamíferos não têm de se vestir. Mais nenhum animal tem de se
vestir para esconder a sua vergonha, a não ser nós. Somos os únicos que temos de o
fazer,  porque temos uma alma.  Mas veja,  Deus,  no princípio  sabia  como seria  um
homem e Ele criou a terra e produziu todo o tipo de animais, desde o mais inferior ao
mais desenvolvido; e o animal mais desenvolvido que surgiu foi o homem.

21 E depois… Primeiro, foi feito o homem; era um homem espírito, à imagem de Deus;
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já  que Deus é  um Espírito,  (S.  João 4).  Agora,  Ele  é  um Espírito  e  aqueles  que O
adoram, adoram-No em Espírito e em verdade, e a tua Palavra é a verdade. Agora, nós
O adoramos em Espírito e em verdade. Ele é um ser Espírito.

Depois não havia homem para lavrar a terra e depois Deus formou o homem do pó
da terra. Depois tirou do seu lado, um subproduto, uma costela, e a partir daí, separou
este homem que tinha uma natureza dupla, que era feminina e masculina. E Ele tirou a
feminina porque era amor e colocou numa pessoa chamada Eva - a quem Adão chamou
Eva, que era a sua esposa.

É aí que o seu amor, natural, amor phileo para a sua esposa. É dessa forma que
um homem deve ser hoje e ela para com o seu marido.  O homem, o masculino; a
mulher, o feminino.

22 E depois, veja, depois de Ele ter feito o homem à sua própria imagem, “criou-os
macho e fêmea,” não havia homem para lavrar a terra e Ele colocou-o no pó da terra e
por isso ele tornou-se - era esse homem.

Este homem humano era mamífero. Era animal, mas Ele colocou este Espírito de
Deus, uma vida nele e fê-lo na base de que ele podia fazer escolhas. E depois quando
este homem…

23 Agora nós achamos que somos alguma coisa. Lembre-se, o que somos nós? Um
torrão de terra. É tudo. E porque, “És pó, e ao pó voltarás.”

Assim quando se vê este homem a andar pela rua, acha que é alguém, sabe; e tem
alguma instrução e assim, lembre-se, é um torrão de terra de Indiana. É tudo. E essa
mulher que está vestida com calções e a fumar cigarros e a fazer barulho pela rua, a
abanar-se como se fosse a dona do país, é um torrão de terra de Indiana e é assim que
ela vai ficar. Assim você não é muito para começar, veja. Está certo. É o que você é.

24 Mas, essa alma que está aí, essa alma é onde Deus está a operar.

Se Ele conseguir apenas fazer com que essa natureza, esse espírito concorde com
Ele, então essa natureza morre. A natureza e o amor do mundo morrem e as coisas do
mundo morrem; porque se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus
não está em si.

E  um  homem deve  nascer  de  novo,  assim  esta  natureza  tem  de  morrer  e  a
natureza de Deus vem e vive em si. E só Deus nunca teve princípio nem nunca poderá
ter fim.

25 Assim, por isso Ele fez aliança consigo veja, e tirou este homem, terrenal, e este
Espírito eterno e juntou-os. Porque, Deus reflectiu-Se, aí Ele fez-se homem quando se
fez Cristo Jesus e era Deus. Deus estava em Cristo. Viveu Nele, reconciliando consigo o
mundo e através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeitos, que criam em
Deus e aceitaram isso, tornaram-se uma perfeição Sua.

26 Ele nunca deixou que o Seu corpo visse a corrupção, nem deixou a Sua alma no
inferno, mas ressuscitou-O ao terceiro dia e está vivo eternamente. E nós vamos ter um
corpo como o Seu corpo glorioso. É por isso que estamos baptizados no Seu nome para
que possamos surgir  no Seu nome,  na Sua morte,  na Sua ressurreição… Para que
ressuscitemos a testificar ao mundo de que temos nova vida, de que o homem antigo
está morto. Nós enterrámos essa primeira natureza.

Essa primeira natureza acabou e agora somos a natureza Dele. Ele vive em nós e
nós não fazemos a nossa própria vontade, fazemos a Sua vontade. Nós não temos os
nossos próprios pensamentos - a mente - a mente é o que pensa. A mente que estava
em Cristo Jesus está em todo o crente. Ali está a alma, e é disso que estamos a falar.
Agora, é nessa parte que eu estou a pensar agora, isso que está dentro de nós, a alma.

27 Agora,  se  repararmos  nisto,  há  muitas  coisas  que  acontecem às  vezes  e  nos
questionamos porque acontecem e nos questionamos e questionamos os outros. Mas no
final passado algum tempo, vemos que se somos Cristãos tudo funcionou bem, vê-se
isso de alguma forma, todos os Cristãos vêem isso. Perguntamo-nos porque fizemos
isso. Eu questionei durante algum tempo, quando li a Bíblia pela primeira vez, “Por que
será que Deus deixou que Abraão, aquele grande homem, estivesse ali e dissesse que
Sara não era sua esposa?” E como Ele o deixou estar ali e mentir sobre isso, e as coisas
que ele fez. E depois como permitiu que Abraão deixasse a terra prometida quando Ele
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lhe disse para não deixar? Todo o Judeu que deixa a terra prometida apostatou-se
porque Deus a deu a eles e prometeu que eles ficariam lá, e eles deixaram-na.

Assim ele desceu a Gerar. Mas se não fosse…

28 E depois Abimeleque, esse rei lá, no país Filisteu, apaixonou-se por Sara e ia casar
com ela, e era um bom homem, um homem justo. E depois de provavelmente ter…
(parece ridículo mas para parecer real). Depois de ter o seu banho à noite e depois de
vestir o pijama e fazer as suas orações e ir para a cama, o Senhor apareceu-lhe e disse,
“És  um homem morto,”  e  o  homem não  tinha  feito  nada.  Vê?  Foi  completamente
enganado tanto por Abraão como por Sara. Está certo. Ele disse, “Tu tens a esposa de
outro homem e eu não vou ouvir as tuas orações, não importa quanto ores. És um
homem morto. Mas esse homem é o Meu profeta.”

29 É difícil entender isso, mas se não fosse isso, não saberíamos o que era graça. Por
que será que ele foi e casou com Agar, já que tinha uma bela esposa como Sara? E ele
não queria fazer isso; mas Sara disse-lhe, e depois o Senhor disse-lhe, “Ouve o que
Sara te disse.” Porquê? Tinha de haver um Ismael para que a escrava e o seu filho não
fossem herdeiros com a livre e o seu filho. Vê o que quero dizer? Todas estas coisas são
tipos.

Por que será que aquele profeta teve de casar com uma prostituta e ter… Com
estes filhos - teve dois filhos com ela como um sinal? Por que será que ele se deitou
sobre o seu lado durante 340 dias e depois deitou-se tantos dias sobre o outro lado
assim, como um sinal? Um tirou a roupa e andou perante Israel. Todas essas coisas
foram tipos e sombras, vê? Temos de ter essas coisas para nos esclarecer, e muitas
vezes as coisas acontecem-nos e perguntamos porquê. É Deus a mostrar-nos algo.
30 Agora quando era um rapazinho, (e vocês conhecem a história da minha vida) eu
sempre acreditei desde que me lembro… Uma das primeiras coisas de que me lembro…
Agora isto… Agora podiam-me dizer uma coisa ontem, e eu hoje ia esquecer-me, mas há
certas coisas lá que aconteceram nos dias da nossa juventude, (é assim com muitos de
nós) de que nos lembramos sempre. E é quase ridículo dizer isto, mas eu lembro-me
quando gatinhava, com um vestido comprido. Um bebezinho… Algumas das pessoas da
minha  idade  lembram-se  que  os  bebés  costumavam  vestir  uns  vestidos  mesmo
compridos. E eu lembro-me de gatinhar e de recolher neve dos pés do meu tio e de a
comer quando ele entrava, e estava junto à lareira.

31 Depois o que me lembro de acontecer a seguir na minha vida foi uma visão; a
primeira que tive e disse-me que eu ia viver uma grande parte da minha vida perto de
uma cidade chamada New Albany. Eu era um bebezinho nas montanhas lá, nem tive
médico quando nasci; e vivi aqui cerca de cinquenta anos, aqui mesmo - uma visão.

E  depois  como  sempre  soube  que  havia  um  Deus  algures,  e  quando  era  um
rapazinho Ele falou comigo, para nunca fumar ou beber ou corromper o meu corpo: Isso
é andar com mulheres em imoralidade e assim. Eu sempre tive receio disso e - era um
jovem.

32 E depois eu estava a caçar uma vez, que parece ser uma segunda natureza minha,
gostar de caçar. E estava a caçar com um rapaz, Jim Poole, um bom rapaz; (acho que o
filho dele vem aqui à igreja, o pequeno Jim. Uma boa família. Eu conhecia a família
Poole. Eu e o Jimmy dormíamos juntos e vivíamos juntos desde que éramos rapazinhos
na escola… Tínhamos uma diferença de seis meses de idade) e o Jimmy deixou que a
arma dele disparasse e atingiu-me entre as duas pernas, muito perto de mim com uma
espingarda, e eu fui levado ao hospital e ali - deitado ali a morrer. (Não havia penicilina
nem nada naqueles dias). E eles tinham um lençol de borracha debaixo de mim e sei
que nessa noite,  que me iam operar  na manhã seguinte.  Eles  limparam a ferida e
tinham rebentado grandes pedaços de carne e pegavam nas tesouras e cortavam e eu
tinha de agarrar nas mãos de um homem. E tinham - Frankie Eich, cometeu suicídio
recentemente,  e  tinham  de  arrancar  as  minhas  mãos  dos  pulsos  dele,  quando
acabavam.

Eu gritava e chorava, a segurar - assim, e eles a arrancar aquela parte da perna.
Eu tinha catorze anos de idade, era apenas um rapaz.

33 E naquela noite tentei adormecer e eles… acordei e algo salpicava. E tinha aqui
sangue,  quase  dois  litros,  acho  eu,  tinha  saído  das  veias.  E  tiraram um raio-X  e
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disseram que o tiro estava tão perto daquela artéria dos dois lados que um arranhão ia
cortá-la em dois e começava a sangrar. “Bem,” pensei, “É o fim.”

Pus as minhas mãos assim e levantei-as e o sangue a escorrer pelas minhas mãos,
estava deitado sobre o meu próprio sangue. Chamei - toquei na campainha. Veio a
enfermeira e limpou com toalhas porque não havia nada que pudessem fazer.

34 E na manhã seguinte, debaixo daquelas condições débeis, (não tinham transfusões
de sangue naquela altura, sabe) operaram-me. Deram-me éter. E quando eu… O éter -
acho que se lembram, é o antigo anestésico. E com aquele éter, quando eu acordei…
estava a acordar do éter passado oito horas. Tinham-me dado tanto, achavam que eu
não conseguia… que não ia acordar. Não me conseguiam acordar.

35 Lembro-me que  a  Sra.  Roeder  estava  ao  meu lado  lá  no  hospital.  Nunca  vou
esquecer aquela mulher, aconteça o que acontecer, nunca me vou esquecer dela. Ela
era uma jovem naquela altura. O seu marido era superintendente aqui nas obras do
caminho-de-ferro; e lembro-me que ela estava ao meu lado, ela e a Sra. Stewart. Foram
elas que pagaram a minha despesa do hospital. Nós nem sequer tínhamos comida para
comer em casa; por  isso como é que podíamos pagar uma despesa de hospital  de
centenas de dólares?

Mas ela, pela sociedade da igreja dela e pela Ku Klux Klan pagou a despesa do
hospital por mim - Maçons. Nunca me vou esquecer. Não importa o que façam ou o que
seja, ainda… há alguma coisa ali que permanece comigo, o que eles fizeram por mim. E
pagaram a despesa ao Dr. Reeder. Ele ainda é vivo - vive aqui em Fortville e pode
contar a história.

36 Quando eu acordei do éter, aconteceu uma coisa comigo ali. Eu sempre acreditei
que fora uma visão. Porque eu estava muito fraco, pensavam que estava a morrer. Ela
estava a chorar. Quando abri os meus olhos para ver, conseguia ouvi-la a falar e depois
voltei a adormecer. Acordei duas ou três vezes.

E depois tive lá uma visão… e depois cerca de sete meses mais tarde tive de ir para
me tirarem estilhaços de espingarda e tecidos de caça engordurados das minhas pernas
que o médico não tirou. Por isso tinha septicemia, tinha as pernas inchadas no dobro do
tamanho e queriam amputar as minhas pernas pela cintura. E eu disse, “Não, suba mais
e corte por aqui.” Não conseguia suportar. E finalmente, o Dr. Reeder e o Dr. Perdyl de
Lousville, fizeram a operação e cortaram ali e tiraram; e hoje eu tenho umas pernas
maravilhosas pela graça de Deus.

Mas na última visão que tive…

37 A primeira visão quando vim, e depois cheguei a este transe, e pensava que estava
no inferno, tal como… [O Irmão Branham é interrompido por causa de uma pessoa que
está enferma na audiência.] Tudo bem. Alguém que imponha as mãos sobre ela e a
levante. Agora quem estiver aí, imponha as suas mãos nela. Vamos orar.

Querido Senhor Jesus, possa a nossa irmã que está doente nesta manhã, e que
desmaiou aqui, possa a Tua graça e força e poder - há mãos impostas sobre ela agora, a
representar-Te. E a Escritura disse, “Estes sinais seguirão aos que crêem. Se impuserem
as  mãos  sobre  os  enfermos,  sararão.”  E  agora,  possa  a  nossa  irmã  sair  desta
enfermidade e possa ficar sã para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo pedimos e
a entregamos a Ti. Amém.
38 Agora, dêem-lhe ar. Está muito abafado. Consigo sentir aqui, muito, muito mau.
Está aqui um sentimento de fraqueza, na plataforma. Senti quatro ou cinco vezes aqui.
Mal ela se sinta um pouco melhor, ora, levem-na para onde possa apanhar ar. Está bom.
Está muito abafado aqui veja. Os seres humanos criam - cada um de nós, tantos metros
quadrados de enfermidade. Se alguém tiver água aí ou algo assim para dar à irmã. Ela
está bem agora. Talvez se puderem abrir as portas talvez, ou dar um pouco de ar, o
melhor possível, de alguma forma.

39 Agora, nesta altura, enquanto tinha esta visão e pensava que tinha passado desta
vida para o tormento. E sete meses depois, aqui no Hospital Memorial de Clark County,
tive a segunda operação. E naquela altura, quando vim, pensava que estava no oeste.
Tive outra visão, e havia uma grande cruz dourada nos céus e a glória do Senhor a fluir
dessa cruz. E estava com as mãos assim e essa glória estava a vir sobre o meu peito. E
a visão deixou-me.
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O meu pai estava lá a olhar para mim, quando a visão veio.

40 Eu sempre senti… Toda a gente que me conhece todos estes anos sabe que eu
sempre quis ir para o oeste. Sabe como é. Houve sempre alguma coisa com o oeste.
Mas porque um astrónomo me disse uma vez, a mesma coisa, que eu devia ir para o
oeste… As estrelas, quando se cruzam nos seus ciclos e assim por diante, eu nasci
debaixo de um sinal e nunca tive sucesso no este, tinha de ir para o oeste. E no ano
passado eu fui para o oeste para cumprir o que tem sido um desejo desde sempre, de o
fazer.

41 Porque estou lá - é a coisa mais ridícula. Estou lá no deserto, a pagar 110 dólares
por mês de renda, e está aqui uma casa preparada, para o ministro, preparada para
mim, mas é para seguir o Senhor. É o que eu sei fazer. E vocês conhecem as visões e o
que tem acontecido lá.

Agora, com isto quero dizer…

42 (Se a nossa irmã se sente um pouco fraca, Irmão Roy, se quiser levá-la para fora
algures e sentá-la numa sala aqui onde possa apanhar mais ar ou assim, está tudo bem,
porque… sinto que ela vai  ficar bem. Agora, vejo que está bem, está apenas fraca,
doente. E assim digo-lhe, se quiser levá-la aqui para onde o ar… Abra estas janelas,
Irmão Roy. Se a irmã quiser passar, está bem. Se quiser vir aqui, não tenham receio, eu
quero impor as mãos sobre ela quando ela passar. Dêem-me um minuto).

Pai celestial, esta tua filha está aqui sentada nesta manhã e ela veio para ouvir a
mensagem e Satanás está a tentar bater-lhe por isso, mas ele não consegue. Ele está
derrotado, no nome de Jesus Cristo.

43 Por falar em abafado. Tem de ir a um destes lugares no estrangeiro onde eles se
juntam em cima uns dos outros com lepra e cancro e oh, bem! Mal se consegue respirar,
sabe, e coisas assim, deitados naqueles grandes edifícios contaminados com doenças. E
sabe o que é a lepra! Ali deitados sem orelhas e metade da cara comida e sem braços, e
umas pequenas pernas de pau para fazer de pés e coisas assim - deitados uns sobre os
outros e muitos deles a morrer ali, deitados ali, em cima uns dos outros para tentar
chegar a algum lugar, você sabe, para ouvir a mensagem.

44 E agora nisto, digo-lhe o que aconteceu: Na visão que tive vou voltar atrás, porque
eu trouxe isso… as duas visões, para lhe mostrar que uma delas - eu ia para o oeste.
Sempre desejei isso.

Agora, o propósito da mensagem desta manhã é apresentar à igreja tudo o que Ele
me vai apresentar para a igreja, tanto quando eu sei, até que… enquanto avanço. E isto
tocou-me, por isso queria apresentar à igreja. Agora isto é apenas para o Tabernáculo
ouvir. E nesta visão, a primeira, aqui está o que aconteceu:

45 Depois que a visão me atingiu e eu estava tão fraco e a perder aquele sangue todo,
e pensava que me estava a afundar numa eternidade sem fim - muitos de vocês já me
ouviram a contar isto antes - e a afundar numa eternidade sem fim.

Primeiro, passava por nuvens, e depois por escuridão e afundava-me, cada vez
mais. E a seguir sabe, cheguei às regiões dos perdidos. E ali eu gritei e olhei e tudo, não
havia fundamento ali. Não conseguia parar de cair - da eternidade… parecia, que ia cair
- não havia onde parar.

46 Depois, que diferença em relação à visão que tive aqui há não muito tempo em que
estava na Glória  com as  pessoas,  o  contraste.  Mas nesta,  enquanto  estava a  cair,
finalmente - gritei pelo meu pai. Claro, sendo uma criança, era o que eu faria. Gritei
pelo meu pai; e o meu pai não estava lá. Gritei pela minha mãe; “Alguém me agarre!” e
não havia mãe ali. Continuava. E depois gritei para Deus; e não havia Deus ali. Não
havia nada ali.
47 E passado um pouco ouvi  o som mais triste que já ouvi;  e era o mais terrível
sentimento. Não há forma - até um pequeno fogo ardente seria um prazer comparado
com isto.

Agora, essas visões nunca estiveram erradas. E foi apenas um dos sentimentos
mais horríveis que já tive e o que… ouvi um ruído, parecia uma assombração. E quando
olhei, vinham, e eram mulheres e tinham uma coisa verde, era possível ver a cara delas
e tinham uma coisa verde debaixo dos olhos e os olhos pareciam como - tal como as
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mulheres hoje pintam os seus olhos. Parecia isso e os olhos e a cara e faziam, “Uh, uh,
uh, uh.” Oh, bem! Eu gritei, “Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, oh
Deus. Onde estás Tu. Se me deixares regressar e viver, prometo que vou ser um bom
rapaz.”  Agora,  era  a  única  coisa  que  podia  dizer.  Agora,  Deus  sabe,  e  no  dia  do
julgamento, Ele vai julgar-me por essa afirmação. Foi o que eu disse, “Senhor Deus,
deixa-me voltar e eu prometo que vou ser um bom rapaz.”
48 E quando fui atingido, eu tinha mentido, tinha feito quase tudo o que havia para
fazer, a única coisa que eu disse… posso também esclarecer isso enquanto estou aqui
agora. E quando olhei e vi que estava quase cortado em dois… eu disse, “Deus, tem
misericórdia de mim. Tu sabes que eu nunca cometi adultério.”

Era a única coisa que eu conseguia dizer a Deus, nunca aceitei o seu perdão e
todas estas coisas. Eu só conseguia dizer, “Nunca cometi adultério.” E depois levaram-
me ali e lá, gritei, “Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou ser um bom rapaz, se me
deixares  voltar,”  porque eu sabia  que havia  um Deus  algures.  E  é  verdade,  essas
criaturas assustadoras à volta - eu tinha acabado de chegar. O sentimento mais terrível,
mais horrível,  mais ímpio lá… Pareciam grandes olhos - grandes pestanas assim, e
revolvidas como gatos. Como - para trás assim, e uma coisa verde e como se tivesse
gangrenado ou assim, e estavam a fazer, “Uh, uh, uh.”

Oh, que sensação! Agora, quando eu…

49 Então no espaço de um momento, eu voltei à vida natural novamente. Aquela coisa
perturbou-me. Eu pensei, “Oh, espero nunca ir para um lugar assim. Mais nenhum ser
humano terá de ir para um lugar assim.” Sete meses mais tarde, tive a visão em que
estava no oeste e via aquela cruz dourada a descer sobre mim. E sabia que havia as
regiões dos condenados algures.

50 Agora, nunca reparei muito nisso até há cerca de quatro semanas atrás. A minha
esposa… Nunca pensei nestes termos. Há cerca de quatro semanas atrás, eu e a minha
esposa fomos a Tucson fazer umas compras e enquanto estávamos sentados… A minha
esposa, descemos as escadas e havia um grupo de rapazes efeminados que tinham o
cabelo penteado, (sabe, como as mulheres usam), e com repas aqui na testa e estas
calças muito subidas, como - acho que são beatnicks [membro ou seguidor da Geração
Beat, cujo comportamento e forma de vestir eram apontados como pouco convencionais
- Trad.] ou como lhes chamam.

E estavam lá e toda a gente estava a olhar para eles e tinham a cabeça deste
tamanho como as mulheres que usam estas “permanentes”, sabe, e eles estavam lá.
Passou uma jovem e disse, “Que pensa disto?”

Eu disse, “Então você tem de ter vergonha de si mesma, se conseguir.” Eu disse,
“Ele tem tanto direito como você. Nenhum de vocês tem direito.”

51 Assim,  subi  as  escadas  e  sentei-me  ali  e  quando  me  sentei  -  havia  escadas
rolantes, (foi na loja J.C. Penny) e as escadas rolantes estavam a trazer pessoas. Na
verdade comecei a ficar doente do estômago ao ver aquelas mulheres a subir ali; novas,
velhas, não fazia diferença, enrugadas, novas e de qualquer forma, com calções curtos;
o  corpo  imundo delas  e  aquelas  mulheres  vestidas  de  forma sensual  com aquelas
grandes cabeças assim e aí vão elas e uma a subir na escada rolante estava a vir assim
até  onde  eu  estava  sentado  encostado  a  uma cadeira  -  sentado  ali  com a  cabeça
inclinada e voltei-me e olhei. Uma delas a subir as escadas estava a falar com outra
mulher  (a  falar  em  Espanhol)  -  era  uma  mulher  branca  a  falar  com  uma  mulher
Espanhola. E quando olhei, de repente fui mudado. Ali já tinha visto aquilo antes.

52 Os  olhos  dela  (sabe  como  as  mulheres  usam  agora,  pintam  os  olhos,
recentemente) como gatos, sabe colocam assim e usam óculos à gato [tipo de óculos
muito usado por mulheres nos anos 50 e 60 - Trad.] e tudo, sabe, com os olhos assim. E
aquela coisa verde debaixo dos olhos. Ali  estava aquela coisa que eu vi quando era
criança. Ali estava a mulher exactamente. E eu fiquei sem reacção e comecei a olhar à
volta e estavam ali aquelas pessoas a falar, sabe, a ver preços e assim no edifício.

E eu…

53 Parecia que tinha mudado por um momento. E olhei e pensei, “É o que eu vi no
inferno.” Ali estava, aquela gangrena. Pensei porque estavam no inferno o que as faziam
daquela forma… um azul esverdeado debaixo dos olhos. E aqui estavam estas mulheres
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pintadas  de  azul  esverdeado,  tal  como  aquela  visão  tinha  mostrado  há  cerca  de
quarenta anos atrás. (Há cerca de quarenta anos, foi isso. Eu tenho cinquenta e quatro,
e  tinha  catorze.)  Assim  há  cerca  de  quarenta  anos  atrás  e  esse  é  o  número  do
julgamento.

Agora, havia…

54 Eu vi aquilo e nem conseguia falar com a minha esposa quando ela voltou. Ela
estava ali a tentar arranjar uma coisa para a Sara e para os miúdos, um vestido ou algo
para a escola e eu nem sequer conseguia… nem sequer conseguia falar com ela. Ela
disse, “Bill, que se passa contigo?”

Eu disse, “Querida, sou quase um homem morto.”

Ela disse, “Que se passa? Estás doente?”

Eu disse, “Não. Aconteceu uma coisa.” Agora, ela não sabe. Está à espera que esta
fita volte. Nunca disse a ninguém. E pensei, que ia esperar, como prometi, para trazer
primeiro à igreja. Trazer à igreja. Foi a minha promessa. E entende-se a razão por que
tento manter a minha promessa, depois desta noite.

55 Eu pensei então quando reparei nos olhos com gangrena naquelas mulheres. Elas
eram Espanholas, Francesas, Indianas e Brancas, todas juntas, mas as cabeças grandes,
sabe, como arbustos, com aqueles penteados, da forma que o penteiam, muito alto e
depois  vem.  Sabe  como  fazem,  seguram-no  assim.  E  depois,  aqueles  olhos  com
gangrena e os olhos com pinturas, vão assim atrás como olhos de gato; e a falar e ali
estava eu novamente, ali de pé na loja J.C. Penny, de volta ao inferno novamente!

Fiquei  assustado,  pensei,  “Senhor,  certamente  que  não  morri  e  que  não  me
deixaste chegar a este lugar.” E ali estavam a fazer… ao redor assim… naquela visão
quase não conseguia ouvir com os seus ouvidos, sabe. Só o burburinho e as pessoas a
passar e as mulheres a vir naquelas escadas rolantes e a andar ali e aquele “uh-uh,” e
ali estavam aqueles olhos esverdeados esquisitos, tristes.

56 E a minha esposa chegou e eu disse, “Deixa-me sozinho um minuto, querida.” Eu
disse, “Se não te importares, quero ir para casa.”

Ela disse, “Estás doente?”

Eu disse, “Não, continua, querida, se tiveres mais compras para fazer.”

Ela disse, “Não, já acabei.”

E eu disse, “Deixa-me pegar-te no braço.” Saí.

Ela disse, “Qual é o problema?”

Eu disse, “Meda, eu… aconteceu uma coisa ali.” E enquanto estava debaixo daquilo,
pensei isto, “Em que dia estamos a viver? Será que isto é a terceira fase do chamado?”
Agora, tenho algumas notas aqui.

57 Jesus… Vemos que Jesus no Seu ministério, depois de ter pregado ao povo… (Agora
vamos ficar na escritura aqui). Depois de Jesus ter terminado o Seu ministério e o Seu
ministério ter sido rejeitado pelo povo. (Agora, podem ler nas entrelinhas. Retire o seu
próprio conceito.) Lembrem-se do que vos disse no início. Depois de Ele pregar, Ele veio
como alguém prometido para aquele dia. Todos sabemos isso. As Escrituras identificam
Jesus Cristo como o Messias. Está certo. Completamente, firmemente, vindicado por
Deus e pela Sua Palavra, que Ele era o Messias. Não há dúvida… Alguém tem dúvidas,
(se tiver, então devem vir ao altar) de que Ele não era o Messias? Ele foi claramente
identificado como o Messias. Mas depois de Ele claramente…

58 Deus  identificou-O como Pedro  disse,  no  dia  de  Pentecostes  quando  falou  ao
Sinédrio ali cerca de quatro dias depois, disse, “Jesus de Nazaré, um homem aprovado
por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Deus fez por Ele no vosso meio do qual
vós todos sois testemunhas. Tomastes por mãos malignas e crucificastes o príncipe da
vida que Deus ressuscitou e mostrou estas coisas para que vísseis.” Cristo viveu, claro,
ainda vive hoje.
59 Agora, depois de Jesus claramente ter vindo, identificou-Se (Deus identificou-O) e
Ele  profetizou  e  depois  dos  dias  da  Sua  profecia,  apesar  de  ser  identificado  pela
Escritura, o povo rejeitou-O. Está certo.
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E Ele pregou depois que eles O rejeitaram - aqui os que tiveram a possibilidade de
ser salvos. Lembre-se que quando Ele estava a pregar, havia a possibilidade de qualquer
pessoa ser salva. Nós não sabemos quem eles são (são predestinados) mas Ele pregou
continuamente.

60 Mas depois dos dias da sua pregação, o seu ministério continuou porque o último
grupo a quem Ele pregou foi às almas que estavam no inferno, que não podiam ser
perdoadas. Eu li isso claramente aqui da Bíblia em II Pedro.

Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, (que é o inferno) presas até ao
dia do julgamento, porque, veja, o julgamento não é agora, e não há inferno ardente
agora.  Se alguém lhe disser  que uma pessoa está no inferno ardente agora -  está
errado.

Um juiz desta terra nunca será suficiente para condenar um homem até que ele
seja levado a julgamento. E Deus nunca lançará um homem na fornalha de fogo até que
seja primeiro condenado pelas próprias leis de Deus. Ele rejeitou a misericórdia, assim
veja, ele tem de ter primeiro um julgamento e o julgamento é o grande julgamento do
trono branco, mas agora ele está num lugar chamado prisão.

61 Como eu vi a visão dos dois lugares, pela graça de Deus, (não digo isto para ser
sacrílego e se estiver errado, Deus me perdoe) eu creio que já estive em ambos os
lugares - em ambos os lugares. E vi os redimidos, os abençoados, e vi os perdidos e
onde eles estão. É por isso que estou aqui hoje como irmão para vos avisar para fugirem
desse caminho descendente. Nunca entrem nesse caminho.

E vocês têm tudo para viver, esse caminho ascendente, onde os redimidos estão
em alegria e paz, e não podem pecar, não podem lamentar. Não há nada - são perfeitos.
Olhando para os dois lugares. Eu sei que é uma afirmação terrível para uma pessoa
fazer mas Deus sendo o meu juiz, eu realmente creio que vi os dois lugares. Creio nisso.

62 E, oh, que ninguém entre nessas regiões dos perdidos. Se você estivesse com fios
quentes atravessados em si, a atormentá-lo de todas as formas, não seria como aquele
demónio  atormentador  que  há  naquele  lugar.  Não  há  nada,  a  mente  humana não
consegue… a mente humana não consegue compreender o que são aquelas regiões dos
perdidos. Não há forma de explicar. E não há forma de explicar o que são as regiões dos
abençoados, é tão bom. Aquilo é horrível e isto é tão bom. É do ridículo ao sublime.

Assim, se alguém me ouvir…

63 E estou a ficar velho, não sei quanto tempo mais tenho. Daqui a pouco vou ter
cinquenta e cinco anos e não sei, de acordo com a minha natureza posso não ter muitos
mais anos. Não sei aonde esta fita irá, mas que ninguém aqui, a ouvir a fita ou onde
quer que vá, nunca vá para essas regiões dos perdidos! Não se consegue representar o
inferno como sendo assim tão mau! E o que quer que façam, nunca se esqueçam disto,
que as regiões dos abençoados, eu diria isto com S. Paulo, “O olho não viu, o ouvido não
ouviu, nem pôde chegar ao coração do homem, o que Deus tem reservado para aqueles
que O amam!”

Então pare, se estiver a ouvir a fita, desligue o aparelho e arrependa-se se não for
salvo e acerte-se com Deus!

64 Eu digo isto por experiência própria, como creio no meu coração; e digo que se as
visões me enganaram, Deus tenha misericórdia de mim por fazer uma afirmação dessas,
mas com a sinceridade do meu coração, sabendo que nem uma dessas visões alguma
vez falhou, creio que já estive nos dois lugares. Que nenhum ser humano vá nesse
caminho descendente.

65 Agora, Jesus, depois de terminar o Seu ministério, pregou a essas almas que não
podiam ser salvas, que nunca se podiam salvar. Agora, a Bíblia diz-nos isso. Ele foi e
pregou  às  almas  que  estavam  em  prisão  que  não  se  arrependeram.  Quando  a
misericórdia lhes foi dada, eles rejeitaram a misericórdia e estão agora à espera do
julgamento.

Oh, que tempo deve ter sido! Oh, gostava que houvesse uma forma de poder agitar
o mundo com isso, para lhes fazer ver qual é a realidade.

66 E Jesus mesmo disse, “Como o Pai Me enviou, eu vos envio a vós.”

E como o Pai O enviou a pregar aos vivos; àqueles que tinham esperança e depois



Almas Que Estão Em Prisão Agora 12

apresentou a mesma mensagem aos que não tinham esperança, parece adequado nesta
altura que isso terá de ser feito; porque o Espírito de Cristo a viver em nós não muda a
natureza Dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele tem de ser o mesmo em todas as
gerações. Ele tem de ser o mesmo. Disse, “Como o Pai Me enviou, eu vos envio a vós.”

67 Os ministérios devem ser os mesmos. De tal forma que Ele disse… (vejo alguns de
vocês a apontar escrituras) S. João 14:12. “…Aquele que crê em mim, as obras que eu
faço as fará também.” As obras, pregar aos perdidos, curar os enfermos e depois aos
que são impossíveis de serem salvos. As obras continuam as mesmas. Assim isto foi…
isto foi… Posso dizer assim?

O ministério de Jesus Cristo reincarnado na Sua igreja neste último dia. É o que
muitos de nós crêem. Eu creio como você. Agora, eu creio isto. Se não cresse, faria
outra coisa qualquer porque afinal, sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de
Deus está em vocês, vocês têm preocupação pelas pessoas. Houve uma escritura que
sempre me fez pensar: Como é que Moisés podia dar a Deus uma ideia melhor do que a
que Deus tinha, até que descobri, que era o Espírito de Cristo em Moisés.

Deus disse, “Moisés, separa-te deles. Vou destruir tudo e começar contigo.”

68 Ele disse, “Senhor,” (ele lançou-se na brecha) disse, “tira-me a mim. Risca o meu
nome.”

O seu coração esteve com estas pessoas que se tinham revoltado. E quando um
ministro que tem o povo no seu coração… Como é que eu me podia sentir justificado
perante Deus e perante mim mesmo se tivesse alguma coisa contra pessoas que você
ama mais do que a si mesmo. Como pode um homem levar uma pessoa à igreja por dar
as mãos ou alguma aspersão ou algum falso baptismo ou assim, e  deixá-los  estar
debaixo da influência de uma mentira e saber que a Bíblia está aí e dizer que ama a
pessoa?

Ainda que tivesse de suplicar pela minha vida, o que quer que fosse, que eu seja
honesto com Deus e com as pessoas para lhes dizer a verdade. Que eu nunca seja um
enganador. Como posso eu enganar quem amo? Apesar de ter de as magoar, ainda
assim eu amo-as. É por essa razão que vocês castigam os vossos filhos é porque os
amam. Não porque não gostem dele, porque o amam. Se ele estiver errado, vai morrer
se não o corrigirem.
69 Agora,  tal  como  o  ministério.  Como  foi  antes,  assim  é  hoje.  Foi  pregado  e
completamente vindicado pela Palavra de Deus, que não podia ser o homem, tem de ser
Deus. Tem de ser.

Repare. Os mesmos sinais espirituais que Jesus fez voltaram a acontecer na terra
nos últimos dias - o mesmo sinal espiritual em que Ele Se identificou como Messias,
identificaram-No hoje; Ele ainda é o Messias! Os mesmos sinais materiais têm aparecido
na terra que pareciam o que Ele era - a mesma coluna de fogo que S. Paulo viu, o
mesmo, tudo voltou a acontecer com a mesma natureza, a fazer a mesma coisa.

70 Jesus afirmou que Ele não fazia nada até que o Pai  Lhe mostrasse e o Pai  é o
Espírito Santo, sabemos isso. É apenas um ofício de Deus. Se não for, então cada um
deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse que Deus era o seu Pai e a Bíblia disse que o
Espírito Santo era o seu Pai. Agora, você não pode fazer Dele um filho ilegítimo; assim o
Espírito Santo é Deus. Tal como Jesus era Deus.

Assim Deus, Pai, Filho, e Espírito Santo; são três ofícios de um Deus. São três
atributos; o mesmo Deus. Você faz parte de Deus e eu faço parte de Deus; mas eu não
sou tudo de Deus nem você é tudo de Deus. São atributos de Deus sobre nós, como
filhos adoptados por Jesus Cristo, em que Deus mesmo se fez carne para morrer por
nós.

71 Agora, o Espírito Santo sempre Lhe mostrou coisas futuras e Ele nunca esteve
errado. Foi sempre perfeito. Está certo? Ele não tomou crédito para Si mesmo. Ele deu
crédito a Deus. Ele disse, “O Filho não pode fazer nada a não ser o que vê o Pai a fazer.”
E o Pai… O Espírito Santo era o Seu Pai. Está certo? “José, filho de David, não temas
receber a Maria por esposa: porque o que nela está gerado é do Espírito Santo,” que era
o Seu Pai,  e  o  Espírito  Santo mostrou a Jesus as coisas futuras -  disse-Lhe coisas
passadas e Ele era o Deus-Profeta; porque a Palavra do Senhor só vem ao profeta,
mostrando que as palavras vêm numa forma menor; os profetas escreveram o que o
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Senhor lhes disse,  mas Ele não escreveu nada porque Ele era a Palavra.  Ele  era a
Palavra.

72 Note, o mesmo Espírito Santo que viveu Nele, “Ainda um pouco, e o mundo não me
verá mais, mas vós Me vereis porque eu estarei convosco, até em vós até ao fim do
mundo. Eu virei a vós,” disse Ele. “Eu era o Pai que estava Nele que virá a vós.” E Ele
disse, “Quando o Espírito Santo vier sobre vós, Ele revelará estas coisas que vos ensinei
e vos mostrará as coisas futuras.” Aí está.

73 Agora, vemos que enquanto o Espírito Santo operava na igreja lá, o Espírito Santo
fez exactamente as mesmas coisas hoje: Anunciando pela coluna de fogo exactamente
como no princípio, a mesma coisa. E vendo isto vir sobre Jesus; João anunciou no rio
Jordão. E provou tudo, até há fotografias científicas disso. Não pode ser contestado. Foi
cientificamente - foi material. Não foi um pensamento mítico, não foi psicologia. Como
George J. Lacy disse, “O olho mecânico daquela câmara não capta psicologia. A luz
atingiu a lente.”

74 E vocês igreja, que há cerca de seis ou oito meses atrás ouviram, de pé aqui a
dizer, “É o assim diz o Senhor, que vou para Tucson, Arizona. Vai haver um estrondo e
vão aparecer sete anjos.” Lembram-se? Nem sequer… Deus a fazê-lo tão real que até a
revista Look tirou fotografias disso. Espiritual… previu. Materializado, exactamente o
mesmo.

Os sete anjos, que trouxeram todas as escrituras a uma conclusão porque todos os
mistérios de toda a Bíblia estão nos sete selos. Sabemos isso. É… O Livro está selado
com isso agora. É o mistério de todo o Livro colocado nesses sete selos que o Senhor
nos permitiu trazer e há muitos homens aqui sentados hoje que estavam lá presentes
comigo quando aconteceu.

75 A revista Look provou a mesma coisa que aconteceu na verdade, porque foi Deus
que o disse; foi Deus que esteve atrás da Sua Palavra para operar quando diz que o vai
fazer! Por isso, não é um homem, uma pessoa carnal como eu, que está entre vocês. É
o Deus eterno!

Ele  usa  homens,  é  verdade.  Ele  não  faz  nada  fora  do  que  Ele  faz  através  do
homem. Sabemos isso. É o seu agente. É o que Ele escolheu. Porquê, eu não sei. Ele
podia fazer  com que o sol  pregasse o evangelho,  Ele  podia fazer  com que o vento
pregasse o evangelho, Ele podia fazer com que o vento fizesse coisas, mas Ele escolheu
o homem.

Foi a ideia dele, que humanos falariam com humanos. Não Ele, mas “A Palavra do
Senhor veio aos profetas.” (os que profetizavam, os pregadores) E alguém que profetize
e negue a Palavra original, como pode ser um verdadeiro profeta? Não pode ser, porque
ele está a negar a verdade da Palavra. E depois se não, então esta Palavra, como é
pregada pela verdade da Palavra e pela verdade do Espírito Santo. Vai manifestar toda a
promessa que fez. É assim que sabemos se é verdade ou não. Foi o que Jesus disse: “Se
eu não fizer o que está escrito para eu fazer, então não Me creiais.”

Agora; vemos estas coisas.

76 Lembre-se  que os  sete  selos  estão  terminados  e  quando essas  sete  verdades
reveladas  -  uma delas,  Ele  não  nos  ia  permitir  conhecer.  Quantos  estiveram aqui
durante os sete selos? Todos vocês acho eu. O sétimo selo, Ele não ia permitir. Ele
esteve  lá  no  escritório  e  revelou  cada  um deles  e  se  eu  já  preguei  alguma  coisa
inspirada na minha vida, foi isso. Tem de ser verdade para vocês estarem aqui sentados
e vos dizer que vai acontecer e ir lá e até a ciência e tudo o resto, a pesquisa científica e
tudo - mistério para as pessoas, provou-se que aconteceu ali mesmo; e voltar e ouvir
revelado e cada palavra certa.

Em que dia estamos a viver? Onde estamos?

77 E lembre-se, nesse sexto selo, onde todas as sete trombetas soam nesse sexto
selo… Quando chegarmos a isso, vão ver. Todas as sete trombetas acontecem no sexto
selo. O sétimo é sempre um mistério. Observe esse sete; é o último. Foi a vinda do
Senhor. O céu estava silencioso, em silêncio. Ninguém se mexia, porque Jesus disse,
“Nem sequer um anjo do céu sabe quando eu vou voltar. Nem eu sei, quando. O Pai
colocou na Sua mente.” Só Deus sabe, o Espírito, eu não sei.
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Então não foi revelado quando aquela sétima trombeta soou, ou o sétimo anjo… o
selo foi aberto, depois houve silêncio no céu: Não foi declarado, o que iria acontecer.

78 Mas no sexto selo, onde se abriram estas trombetas, lembre-se lá, vemos que o
Cordeiro  surgiu,  apareceu.  Deixou o  propiciatório.  A  Sua obra  de redenção estava
terminada.

Ele surgiu e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono e não
houve mais tempo. E imediatamente apareceu um anjo no capítulo 10 e no versículo 7,
dizendo, este anjo desceu e jurou que não haveria mais tempo. Mas veja, neste livro
estava o que fora redimido; era o livro da redenção e tudo o que Ele tinha redimido
estava escrito nesse livro. Tudo por que Ele tinha morrido estava escrito no livro e Ele
não podia sair do seu lugar de mediação até ter redimido completamente e Ele não
podia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro e
Ele tinha de permanecer ali para fazer intercessões até que a última pessoa terminasse.
Glória!

79 Mas um dia Ele ressuscitou dos mortos, surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava
no proprietário, o Deus Todo-poderoso. E João olhou à volta e chorou porque não havia
homem nenhum digno de olhar para o livro. E ia especialmente abrir  os selos para
revelar qual era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos sete selos.

Quando estes sete selos foram abertos, isso abriu toda a Bíblia. Os sete selos, isso
estava selado com sete mistérios. E nestes sete selos, eles continham todo o mistério e
estava no livro da redenção - Novo Testamento. Não no Velho, apenas proclamou para o
Novo Testamento. “Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados,” (Hebreus 11).

Agora,  a  redenção  vem  apenas  quando  o  redentor  morrer.  E  eles  estavam
potencialmente debaixo do sangue de cordeiros; não do Redentor - ainda não tinham
sido redimidos, até que veio o Redentor.

80 Note.  Agora,  quando  este  redentor…  João  olhou  à  volta  e  aqui  estava  Deus
assentado no trono, com o livro na Sua mão que tinha sido selado com sete selos e
estava nele todo o plano de redenção, que tinha sido perdido pela raça humana, Adão. E
Deus… Foi  para  onde?  Satanás  não  o  podia  tomar;  ele  apenas  fez  com que  ele  a
perdesse.

Mas para onde foi o livro então? Não pertencia à raça humana; as bênçãos não
pertenciam, a raça humana tinha perdido. Assim voltou ao seu proprietário original; que
era Deus. Ele estava assentado com ele e chamou um homem, alguém, para vir e tomá-
lo.

81 João  olhou  à  volta  e  não  havia  ninguém no  céu,  ninguém na  terra,  ninguém,
nenhum anjo, nada podia tomar o livro ou desatar os selos ou sequer olhar para ele.
Ninguém era digno. João disse que chorou amargamente. Então um anjo veio a ele,
disse, “Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá venceu e Ele é digno.”

E  João  olhou  para  ver  um leão  e  o  que  viu?  Um Cordeiro  e  era  um Cordeiro
ensanguentado. Um Cordeiro que tinha sido morto. Há quanto tempo? Desde a fundação
do mundo. O Cordeiro surgiu, avançou até ao que tinha o livro na Sua destra e recebeu
o livro. Subiu até ao trono e assentou-se. É isso. Terminou. Quando? Quando os selos
foram revelados. Quando o último que estava… Tudo o que tinha sido redimido, não
havia nada… Ele veio para redimir. Disse, “Por que será que Ele não redimiu há quarenta
anos atrás? Há dois mil anos atrás?”

82 Os nomes deles estavam no livro da vida, nesse livro. E Ele teve de se levantar ali,
porque era propósito de Deus redimi-los. Os seus nomes foram colocados no livro da
vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi colocado ali com isso, para
ser morto. Aqui vem o Cordeiro que fora morto, voltou para fazer intercessões.

Observe-O. Vai haver muitos imitadores, muito do resto, mas havia realmente
alguém que ia ser salvo porque a igreja estava predestinada a estar lá. Sem mácula ou
ruga, ela vai estar lá e o Cordeiro morrer por esse propósito. Então quando o último
nome nesse livro foi redimido, o Cordeiro veio e tomou o livro. Fui eu que o fiz!

83 Os anjos, os querubins, os vinte e quatro anciãos, o animal, tudo, tiraram as suas
coroas, prostraram-se perante o trono e disseram, “Digno és tu.” João disse, “tudo no
céu e na terra ouviu-me gritar, «Amém.»” A gritar, aleluia e louvores a Deus.
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O grito surgiu. Porquê? Os seus nomes estavam naquele livro, para ser revelados, e
o Cordeiro tinha revelado.

84 O Cordeiro tinha redimido, mas Ele não podia surgir até que todo o nome fosse
revelado e isso aconteceu com o sexto selo, antes de o sétimo ser rompido. Então o
Cordeiro veio para aqueles que tinha redimido. Ele veio buscar o que Ele tinha redimido.

Ele já o tem aqui mesmo no livro. Ao tomá-lo da mão… Agora, Ele veio receber o
que Ele redimiu; essa é a obra que Ele fez, Ele veio recebê-la. Oh, que tempo! Foi
provado. O sétimo selo provou. Voltou e tomou o livro da redenção.

85 Repare. Tinha de ser a mensagem do sétimo anjo que ia revelar os sete selos.
(Apocalipse 10:7, agora vão ver isso.) E ele viu este anjo descer, colocou o seu pé na
terra e no mar, (era Cristo) tinha um arco-íris sobre a Sua cabeça. (Repare, vai vê-Lo
em Apocalipse 1, mais uma vez com o arco-íris sobre a Sua cabeça - com a aparência de
jaspe e de sardónica e assim por diante.)

Aqui vem Ele, colocou um pé sobre a terra, um sobre a água, levantou a sua mão,
(Ele ainda tinha um arco-íris sobre a Sua cabeça; é um concerto. Ele era um anjo do
concerto, que era Cristo, fez-se um pouco menor que os anjos para sofrer.) Ali veio Ele
e levantou as Suas mãos para o céu e jurou por Aquele que vive para todo o sempre (o
eterno, o Pai - Deus) que não haveria mais tempo, quando isto acontecesse.

Está esgotado. Está acabado; está terminado.

86 E depois a Escritura diz: E na mensagem do sétimo anjo terrenal, o mensageiro na
terra, na sétima e última era da igreja; no princípio do seu ministério, quando começar
na terra, o mistério de Deus destes sete selos será dado a conhecer nessa altura. Agora,
vemos onde estamos. Pode ser, amigos? Pode ser?

Repare. Tudo é possível.

87 Tudo o que tinha sido redimido no livro, Ele surgiu para a redenção. Tudo o que ia
ser redimido estava no livro. Predestinado antes da fundação do mundo, Ele surgiu para
redimi-los. Tudo o que Ele tinha redimido estava escrito lá.

88 Quero fazer-vos uma pergunta agora. E vocês na fita, ouçam atentamente. Esses
olhos terríveis, essa cabeça terrível - será por isso que esta mensagem está tão contra
as mulheres da era moderna? Será que esta é a mensagem do último anjo? O que disse
Ele lá no rio há cerca de trinta e três anos atrás? “Como João foi enviado…” Vê? “a
anunciar a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem vai anunciar a segunda vinda.”

Por todo o mundo, e foi isso que fez. Então a vinda deve estar à mão. Veja o que
acontece agora. Porquê? Eu dei voltas à cabeça e dei voltas na cama; andei de um lado
para o outro. “Que se passa contigo?”

89 Há alguns dias atrás perguntei a dois homens com quem estava a andar a cavalo -
perguntei  a  Jack Moore uma vez.  (Todos conhecem Jack Moore.  Eu vou visitá-lo  a
Shreveport) Eu disse, “Irmão Jack, tem sido um dos meus melhores amigos que já tive
na terra.” E antes de lhe perguntar, eu perguntei à minha esposa. Se alguém sabe
alguma coisa sobre mim… os meus defeitos e tudo, é a minha esposa, uma pessoa
querida. E eu disse-lhe um dia, disse, “Querida, como teu marido, sou um ministro do
evangelho. Não quero trazer criticismo sobre aquela a quem amo. Não te quero magoar.
Não era capaz de te criticar. Deus me livre de fazer alguma coisa que te magoasse e
pensa quanto mais ia magoar a Deus. O quanto eu O amo. Tu és a minha esposa, Ele é
o meu Salvador e Deus. Quero colocar-te uma questão. Não escondas nada, diz-me a
verdade.”

Eu disse, “Eu estudei tanto…”

90 E pergunto-me… eu sou um tipo de pessoa… engraçado, estranho. Eu sei disso.
Toda a gente diz, “Que pessoa é esta?”

Bem, veja, você não se pode fazer a si mesmo. Você é o que é pela graça de Deus.
E eu disse, “Será que fiquei maluco por um momento, sabes, e fiquei…” eu disse, “Por
que será que estou constantemente a condenar essas mulheres, quando eu as amo?”
Dizem que odeio mulheres, eu não odeio… eu odeio mulheres. Está errado. Eu gosto
muito das mulheres. Quero dizer, as minhas irmãs.

Eu não lhe vou dar palmadas nas costas se o vir errado. Vou-lhe dizer isso. Eu
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gosto  demasiado  de  si  para  fazer  isso.  Se  alguém fizer  isso,  é  um  tipo  de  amor
diferente. Eu vos amo porque eu amo quem vocês são. Vocês são uma adjutora para um
filho de Deus e fazem parte dele. E eu vos amo por serem feitas à imagem do homem e
o homem foi feito à imagem de Deus. Assim por isso juntos, vocês são um em Cristo.

É por isso que eu vos amo. Qualquer outra coisa não tem nada a ver, Deus sabe.
Em toda a minha vida - está certo. Eu gosto muito de vocês. Por que será que eu me
levanto e constantemente… quando dizem, “Digam a todas as mulheres que se vierem
ouvir o Irmão Branham a pregar para se pentearem de maneira diferente. Coloquem um
chapéu ou assim, porque ele vai começar a repreendê-las por causa do cabelo curto e
não usem maquilhagem e assim por diante.”

Foi o que eles fizeram.

91 “Oh, ele vai falar sobre alguém.” Ele disse, “Por que não…” Disse, “As pessoas
acreditam que você é um profeta. Por que não ensina as mulheres a receber grandes
dons espirituais e assim em vez de tentar ensinar coisas assim?”

Eu disse, “Se não aprenderem o abecedário, como vão saber álgebra?”

Corrijam-se primeiro. E quanto mais eu prego pior fica. Então você diz, “Por que
não desiste?”

Não, senhor. Tem de haver uma voz, uma testemunha contra isso. Um dos maiores
homens no ministério hoje, impôs as suas mãos sobre mim há pouco tempo atrás e
disse, “Vou orar por si, Irmão Branham, se me deixar, para que Deus tire isso do seu
coração para que deixe as mulheres em paz acerca dessas coisas.”

Eu disse, “Crê nisso, senhor? Você prega sobre santidade.”

Ele disse, “Claro que não creio nisso, mas é…” eu disse, “Não.”

Ele disse, “Isso é com os pastores.”

Eu disse, “Eles não estão a fazer isso.”

92 Alguém tem de o fazer! O rio tem de ser atravessado. A pele tem de ser arrancada.
Eu não quero fazer isso; Deus sabe que não quero fazer isso! Muitas dessas mulheres
alimentam os meus filhos e dariam a vida por mim quase.

Acha que na graça de Deus derramada pelo Espírito Santo, acha que eu conseguia
ficar parado e ver essa pobre pessoa ser lançada lá na eternidade sem esperança sem
eu clamar contra isso? Não para ser insolente, mas o espírito desta nação, o espírito da
igreja - não o Espírito de Cristo agora, o espírito da igreja (denominacional) levou estas
mulheres aí para essa confusão e eu sou apenas uma voz a clamar, “Sai daí! Foge dessa
imundície!”

Não permitam que o diabo faça uma coisa dessas convosco. Está errado! E vocês,
Assembleias de Deus, deixam as mulheres cortar o cabelo, mas proíbem-nas de usar
maquilhagem. Não há, de facto, escritura contra usar maquilhagem, mas há contra
cortar o cabelo. Ela nem sequer está em condições de orar a Deus, diz a Bíblia. O seu
marido tem o direito de a divorciar e de a deixar. Ela apresenta-se ao mundo como uma
mulher impura. A Bíblia disse isso.

Ela desonra o seu próprio marido quando faz isso. É exactamente o que a Bíblia
disse.

93 Mas uma mulher a usar maquilhagem - vemos que só uma mulher o fez na Bíblia,
só uma. Foi Jezabel. Foi ela. A única pessoa na Bíblia que usou maquilhagem foi Jezabel
e Deus imediatamente a deu a comer aos cães vadios. Tornou-se numa vergonha e ela
até… tudo, tudo o que é mau é chamado de Jezabel. Você não tem de fazer isso. Não
tem de o fazer. O que será que a leva a fazer isso então? - o espírito do diabo.

Vocês não entendem isso, eu sei que não. Vocês são muito boas pessoas. São
boas.

94 Cumprimentam-me, falam comigo e eu gosto muito de vocês. Está certo, mas se
eu vir isso, não serei um hipócrita? Paulo disse, “Nunca deixei de vos anunciar todo o
conselho de Deus.”

Que o sangue de nenhuma mulher esteja sobre mim naquele dia, ou de nenhum
homem. Eu disse a verdade. Não gosto de o fazer - não é que não goste por não querer
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fazer o que Deus me diz, mas eu gosto muito de vocês. Não vos quero magoar, por isso
que posso fazer? Mas o puro amor divino vai levá-lo a fazer isso.

Jesus até orou para evitar a cruz. “Se for possível passa de mim este cálice,” disse,
“no entanto, não seja a minha vontade, mas a Tua.”

95 Tenho de ser eu o homem que diz isto? Tenho de ser eu a pegar nessas estimadas
mulheres que são tão boas e tudo e bater-lhes? Tenho de ser eu a…? Tenho de ser eu a
pegar  nos  meus irmãos ministros  e  ficar  ali  e  dizer-lhes  que eles  gostam mais  do
dinheiro e das denominações do que de Deus? Eu, aos meus estimados irmãos que
colocam os seus braços…! Oh, tenho de fazer isso?

Oh,  Deus,  não  me deixes  fazer  isso.  “Mas  não  deixei  de  vos  anunciar  todo  o
conselho de Deus.” É o amor genuíno que me leva a fazer isso.

96 É por isso que esta mensagem tem sido desta forma? Em nenhum outro lugar no
mundo, é isso? Onde está? Tudo bem. Eles têm receio,  mas foi  sempre destemido.
Exactamente. Deus é sempre assim.

Tudo bem. É por isso que as mulheres são tão repreendidas por esta mensagem?
Não sabendo… Não foi revelado. Foi-me mostrado, mas não entendi até há uns dias.
Veja aqui. Tudo bem. Claro que se encaixa no ministério.

97 Agora, espere um minuto. Houve uma altura em que o mundo se tornou de uma
mulher antes? Sim! De acordo com a história, nos dias de Elias, houve uma mulher
chamada Jezabel.  Obteve liderança sobre a  igreja  de Deus,  o  que a  Bíblia  diz  que
acontecerá novamente nos últimos dias - o seu espírito, através de uma igreja, uma
organização. E ela vai  ser sempre uma prostituta e todas as igrejas com ela serão
prostitutas, tal como ela é. Está certo?

Apocalipse 17 disse, “Ela é uma prostituta e é mãe de prostitutas.” Não podem ser
homens;  são  mulheres.  E  foram  todas  lançadas  vivas  no  lago  de  fogo  e  foram
consumidas. É verdade? Aí tem.

98 Repare. Quando essa Jezabel surgiu, houve um homem que se levantou contra ela.
Deus trouxe um homem, nem sequer sabemos de onde ele era. Não tinha antecedentes
de  ministério;  nunca  tinha  sido  sacerdote  nem nada.  Surgiu  um homem duro  das
florestas, de nome Elias, e ele colocou o machado à raiz da árvore e eles odiavam-no.
Não apenas isso, mas toda a sua congregação o odiava. E uma vez ele achou que estava
sozinho.

Ele disse, “Não, eu tenho sete mil ainda que estão contigo.”

Era esse grupo eleito. Há sempre esse grupo. Disse, “Não temas, Elias. Eu sei que
pensas que estás acabado, porque as denominações expulsaram-te lá para o topo da
colina,  mas,”  disse,  “eu tenho sete mil  que crêem na mesma coisa que tu estás  a
pregar. Eu tenho.”

99 Então depois do seu dia, Roma assumiu o controlo e tornou-se um tempo em que o
mundo era da mulher novamente. Todas as modas das mulheres. Como andam com os
seus chapéus e assim, e Deus levantou outro,  com o mesmo Espírito sobre ele -  o
Espírito de Elias. Está certo?

Ele disse, “O machado está colocado à raiz da árvore.”

Havia uma mulher problemática ali, casada com o seu… deixou o seu marido, casou
com o seu irmão, Herodes. Herodias, e ela era um—um palhaço pintado naquele dia,
dançarina. Ela ensinou a sua filha a dançar. Ela tinha uma filha pelo seu padrasto, o
padrasto pelo pai,  seu irmão - Herodias e aquela era filha da mulher.  E depois ela
ensinou-a  a  dançar  e  tornou-se  uma dançarina  de  striptease,  como a  sua  mãe.  E
ensinou-a  dizendo  que  ela  podia  casar  quatro  ou  cinco  vezes  e  fazer  tudo  o  que
quisesse.

100 E aqui vem Herodes. Eles eram todos Judeus, lembre-se. Eram pessoas que iam à
igreja.

Aqui vem Herodes na sua igreja para ouvir este profeta, aquele que as pessoas
acreditavam que era profeta. Ele foi até à beira deles, e disse na cara deles, “Não te é
lícito possuí-la.” E isso fê-la explodir!

Agora, um homem comum teria dito, “Como está, Herodias? Estamos alegres por a
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ter na nossa congregação hoje.” Mas João não!

Jesus disse, “Quem saístes a ver, quando fostes ver João? Fostes ver alguém que
se vestia todo como um sacerdote?”

Não, aquele que beija os bebés e enterra os mortos.

Ele disse, “O que fostes ver? Uma cana abanada pelo vento?”

Eles dizem, “Vem cá, João. Pagamos-te mais se pregares para nós e somos a maior
organização.”

João não. Não, ele nunca foi ver isso. Disse, “Que fostes ver, então, quando fostes
ouvir e ver João? Um profeta?” Ele disse, “E eu vos digo, mais que um profeta. Se o
podeis receber. Este é aquele que o profeta falou da sua vinda. «Eu enviarei o meu
mensageiro perante a minha face, e ele preparará o caminho do Senhor».”

Ele  era  um mensageiro  do  concerto.  Disse,  “Nunca  houve  homem nascido  de
mulher maior que ele.”

101 É esse tipo de homem que Deus levantou para esse dia,  Elias,  um homem do
campo. João, a mesma coisa. Vê? O espírito de Elias estava sobre João. E ele diz que
quando chegar um dia da mulher novamente, que o espírito vai surgir novamente; antes
da vinda do Senhor quando a terra será queimada e os justos pisarão a cinza dos
ímpios, como cinzas debaixo dos seus pés. Ele prometeu novamente nestes dias.

Repare, o Espírito Santo prometeu. Está adequado ao tempo em que estamos a
viver.

102 Tem de haver alguém que se levante. Tem de vir. Porque é assim diz o Senhor.
Malaquias, capítulo 4.

É exactamente o que Ele disse que seria o sinal antes da vinda do grande e terrível
dia do Senhor, “Eu vos enviarei Elias.” E o que fará Elias? Converterá os corações dos
filhos  de  volta  à  doutrina  dos  pais.  De  volta  à  Bíblia.  Sair  das  diferenças
denominacionais, e voltar à Bíblia - de volta a Deus, é o que ele ia fazer.

Repare, que grande tempo em que estamos a viver.

103 Esses profetas repreenderam essas mulheres modernas do dia e ambos pagaram
com as suas vidas.  A História  prova que nesses tempos o mundo pertencia  a  uma
mulher, quando as mulheres controlavam.

104 Veja hoje. Vamos ter um Presidente um dia destes, parece que pode acontecer já
agora. Na verdade ela é Presidente. Ele é apenas uma pessoa representativa.

Há algum tempo atrás, numa nação estrangeira, ela estava a receber tanto louvor
e tudo das outras pessoas, que o Presidente disse, “Eu sou o marido dela.” O Presidente
dos Estados Unidos! Ela estabelece as modas e as mulheres seguem-na. Tal como com
Jezabel.

Vocês ouviram o meu sermão sobre “A Religião de Jezabel.”  Vocês conhecem.
Vêem onde estamos agora? Vêem o que aconteceu aqui há uma ou duas semanas atrás
aqui  na  cidade?  O  ministro  da  Fé  Luterana  convidou  o  padre  Católico  da  Sagrado
Coração para ir lá e pregar para ele e ele foi, e o ministro da Fé Luterana foi ao padre
Católico e pregou para ele.

105 O Concílio de Igreja lá agora que se reúnem em Roma… Esta circular que o meu
bom amigo, David DuPlessis, quando eu estive lá e lhe falei sobre isso em Forteen Mile
Creek há algum tempo atrás, não sabendo que ele levou a igreja à Babilónia. Quando
todos dizem, “Oh, as igrejas vão todas ser uma só agora.”

Sim, eu sei disso. Exactamente o que está escrito no meu “Livro de Profecia” em
1933, que iria acontecer. Ora, não entendem que é Satanás, a unir! A Bíblia diz isso.
Passado  um  pouco  -  só  um  pouco,  quando  se  tornam  uma  só,  então  o
interdenominacionalismo está terminado. Aí estará a marca da besta, aí mesmo.

106 Não tenho tempo para entrar nisso.

É quase meio-dia menos um quarto. Quero terminar isto. Chegar a este ponto.
Estou apenas a estabelecer estas Escrituras aqui onde possam ver a possibilidade de
onde estamos. Depois vamos encerrar em alguns minutos.



Almas Que Estão Em Prisão Agora 19

107 Agora, veja o que aconteceu. Os profetas repreenderam essas mulheres naqueles
dias e diziam que eles “odiavam mulheres.” Está certo. A História prova que foi assim.
Agora espere um minuto. Vocês, a apontar Escrituras, se quiserem anotem I Timóteo 5:
6. A Bíblia disse, “A mulher que vive em prazeres mundanos…” (Não podem ser os
prazeres de Deus, por isso teriam de ser…) “A mulher que vive em prazeres mundanos
está morta enquanto vive.”

Foi o que o profeta disse, S. Paulo. A mulher que vive nesta condição mundana está
morta enquanto vive. Se rejeita a misericórdia, pode atravessar a linha divisória onde
não há mais lugar para ela. Então onde está ela com os seus olhos pintados e o seu
cabelo cortado? Está a atravessar a linha onde não há volta a dar e tem de haver um
ministério que pregue para ela. Mas lembre-se, naquela altura, está tudo terminado.
Está feito - é apenas uma perseguição!
108 Haverá um ministério que vai mostrar grandes prodígios, (Joel disse isso) mas não
haverá mais tempo para redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro já tomou o seu
Livro e a sua redenção está terminada. Como Jesus pregou primeiro e foi rejeitado e
depois foi e visitou aqueles que estavam ali - pregou aos que estavam em prisão e não
se podiam arrepender - não havia tempo para salvação.

Esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se pudesse ser a terceira
fase do chamado, para os eternamente perdidos? E se estiver ali? Espero que não. E se
for? Pense nisso, só um minuto agora. E se for? Deus nos livre, eu tenho filhos. Mas
parece-se muito próximo aqui.

Por que veio aquela visão quando eu era criança? Por que será que nunca pensei
nisso antes? Por que será que esse transe veio naquele espaço no outro dia? Dizia, “Aqui
está.” Está mesmo no meio do “Uh, uh, as almas perdidas. E Jesus pregou para elas,
testemunhou; mas nunca se arrependeram. E quanto mais eu prego pior ficam! Não há
arrependimento. Não há lugar para isso.

109 O Cordeiro tomou o Seu Livro quando o sétimo selo - pronto para ser aberto - o
sexto selo. Lembre-se, Ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não ia esconder. Quando
o anjo esteve lá dia após dia a dizer isso, mas depois Ele não permitiu aquele. Disse,
“Houve silêncio no céu.”

Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. “Oh,” diz você, “não pode ser.”

Espero  que  não  seja.  Vamos  avançar  mais  um pouco  aqui.  Tenho  uma  coisa
apontada.

Tudo bem.

110 Lembre-se, “Aquela que vive em prazeres mundanos,” (das coisas do mundo, a agir
assim. Ela podia ir à igreja e comportar-se como uma santa. Não tem nada a ver com
isso), mas ela está morta ao mesmo tempo que vive.

Veja o que as denominações fizeram por ela. Fizeram com que ela manejasse a
Santa  Palavra,  o  que  é  contrário  à  Bíblia.  Fizeram dela  pregadora.  É  proibido  na
Escritura. Até fazem dela agora governante, presidente da câmara, governadora, tudo
no país e ministro na casa de Deus, quando é culpada de todo o pecado que já foi
cometido. Ela é a causa disso. Não estou a falar de correctas… Ela é a culpada.

Foi ela que fez com que todos os bebés nascessem cegos. Foi ela que fez com que
fossem cavadas sepulturas. Foi ela que provocou o pecado, a doença, a tristeza. Não
toca uma ambulância sem que uma mulher o provoque. Não pode ser feito nenhum
crime, nenhum pecado, morte, tristeza, sofrimento, a não ser que uma mulher o tenha
feito. E Deus proíbe-a de ir ao púlpito pregar, mas no entanto vão.

A denominação - vê onde está?

111 Ela é uma deusa. Tudo obra do diabo! Por que será que os Católicos fazem dessas
mulheres, deuses - oram a elas. Está certo. A deusa Maria e assim por diante. Eu vejo
onde  dizem no  Concílio  Ecuménico  que  iriam orar  um pouco  mais  a  Jesus  se  isso
ajudasse  os  Protestantes  a  entrar.  Oh,  esse  enganador  que  nunca  muda,  dizem…
Continua a ser o mesmo diabo.

A Bíblia disse que ele fez com que todos recebessem uma marca sobre a sua testa,
os que não tinham os seus nomes escritos no Livro da vida do Cordeiro. É para a igreja
predestinada que estou a falar - não para esses lá. Não, senhor. De todos os grupos, Ele
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chamou os seus predestinados. É por isso que Ele vem, em todas as eras.

112 E aí está ela. Aí está ela.

É ela - prega a Palavra, maneja a Palavra, torna-se uma deusa e é a causa de todo
o pecado. A Bíblia disse, “Não permito que uma mulher ensine, ou usurpe de qualquer
autoridade.” Estejam em obediência como também diz a lei. Veja, não podem fazer isso.
Mas fazem dela governante da terra, presidente da câmara, governadora; em breve será
Presidente. Claro. Aí está. É assim que funciona. E as pessoas fazem isso, porque não
querem saber desta Palavra. Nunca vão ver.

Veja esses Judeus ali - entendidos, bons homens. E Jesus disse, “Vós sois de vosso
pai, o diabo.”

113 E se eu O trouxesse a um julgamento agora perante vocês.  Vamos tentar  um
minuto e Deus me perdoe por ficar contra Ele, mas só um minuto para vos mostrar uma
coisa. E se disser. “Bem, glória a Deus, eu falei em línguas! Aleluia! Já sei que tenho.
Bendito seja Deus. Sim!”

Hum, hum, teve. Lembre-se, o povo de Israel, a Bíblia disse que depois que Ele
chamou o povo e os salvou do Egipto,  Ele destruiu-os porque eles não seguiram a
mensagem. Comeram maná do céu. Comeram maná que Deus fez cair à terra para eles
comerem e estiveram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo e ouviram a
voz de Deus e viram-na confirmada. Depois porque queriam acreditar em Corá - “Pode
haver mais homens santos. Pode haver isto, aqui, ou outra coisa. Temos de ser santos,
também. Temos de fazer tudo isto. Todas as pessoas são santas.”

Deus disse, “Separa-te. Sai daí.”

Moisés disse, “Todos os que estiverem do lado do Senhor venham comigo,” e Ele
abriu a terra e engoliu-os.

114 Eram boas pessoas, também. Claro que eram. Eram boas pessoas. Sim, senhor,
mas não chegava. Nem todos os que dizem, “Senhor, Senhor, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai.”

Não  é  aquele  que  começa,  é  aquele  que  termina.  Não  há  atalhos,  você  fica
desqualificado  no  final  da  corrida.  Não  há  atalhos.  Você  deve  vir  da  forma  que  a
Escritura diz. Se disser, “Arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo, e
recebereis o dom do Espírito Santo,” não há atalhos. Apertos de mão, juntar-se a igrejas
ou denominações - venha por esse caminho.

A não ser que morras para ti mesmo e sejas nascido do Espírito de Deus, estás
perdido. É tudo. Não há atalhos. Você diz, “Oh, eu pertenço à igreja.” Eu sei. Isso é
bom. “A minha mãe…” Não duvido disso, mas é consigo que eu estou a falar. Você tem
de vir dessa forma, porque não há atalhos. Fica desqualificado no julgamento. Venha
daquela forma. Só há um caminho e Cristo é esse caminho. Cristo é a Palavra que vive
em si que verifica tudo o que Ele prometeu na sua época. Entende? Tudo bem.
115 Note, agora, alguns dizem, “São boas pessoas.” Claro. Não digo que não sejam
boas pessoas. Não digo que S. Cecília e todas as outras não fossem boas mulheres; tal
como a minha mãe, mas eu com certeza que não oro a ela. Claro que não. Eu já vi
muitas pessoas boas,  mas não são deusas -  são mulheres.  Os homens… Só há um
mediador entre Deus e o homem.

Ora,  por  que  será  que  um homem,  um homem do  mundo  Pentecostal  -  essa
circular que o Irmão DuPlessis, o nosso querido irmão tem - circular… Talvez alguns de
vocês a tenham. Sentou-se no Concílio Ecuménico, ao lado do Papa e disse que fora
muito espiritual.  Isso é discernimento do espírito,  não é? Oh, o Espírito do Senhor
esteve ali - muito espiritual.

Aí está. Porquê?

116 Porque é uma oportunidade de unir os Protestantes e os outros, pelo que temos
lutado durante anos e a Bíblia defendeu e disse-nos que ia acontecer. Um dos nossos
maiores  líderes  vem,  disse,  “Está  certo.  É  o  que  vamos  fazer.”  E  toda  a  igreja
Protestante vai atrás disso.

Exactamente, se vir lá o assim diz o Senhor… primeiro a Palavra disse, depois o
Espírito do Senhor disse, em 1933, que disse estas coisas acerca das nações indo à
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Guerra  e  como  seriam as  máquinas  e  tudo  isso  que  disse,  exactamente  o  que  ia
acontecer no final. E aqui está. Nunca falhou. E aqui vemos a tomar forma.

117 Lembram-se do meu sermão sobre a Religião de Jezabel há algum tempo atrás?
Lembram-se de Elias a descer pelo caminho naquela manhã para lhes dizer… eu preguei
sobre isso. E como eu predisse lá que o tempo viria em que este Concílio Ecuménico se
iria  tornar  finalmente  na  marca  da  besta,  porque se  iria  unir  com a  besta.  Está  a
acontecer. Na minha era, eu vivi para o ver. E aqui os Protestantes, aos milhões, vão
atrás disso. Porquê? É disso que estão à procura. Estão cegos!

Jesus disse àqueles Fariseus, “Cegos, condutores de cegos.” “Se o cego guiar o
cego,” disse Ele, “Não cairão todos no precipício?” E é aí que eles caem. Como posso
acreditar que um homem que esteve comigo e falou comigo pôde sentar lá e fazer uma
afirmação dessas? Veja. Está escondido, os olhos - dos sábios e entendidos, e revelado
às criancinhas que querem aprender.

118 Eu sei que um dia me vai custar a vida. Está certo. Vai, mas aqui dá-se a conhecer
a verdade.

O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo,
Foi João Baptista, (mas ele não fugiu)
Morreu como homem.
Depois veio o Senhor Jesus, crucificaram-No;
Ele pregou, dizendo que o Espírito
Ia salvar muitos homens do pecado. (Não está certo?)

Depois apedrejaram Estêvão, ele pregou contra o pecado.
Enfureceu-os tanto; feriram-no na cabeça.
Mas ele morreu no Espírito, entregou o Espírito;
E foi juntar-se aos outros, esse exército que entregou a sua vida.

Há Pedro e Paulo e João, o Divino.
Entregaram as suas vidas para que o evangelho pudesse

resplandecer. (Por que fizeram isso?)
Misturaram o seu sangue com os profetas de antigamente,
Para que a verdadeira Palavra de Deus fosse honestamente

proclamada.

Almas debaixo do altar clamam há muito tempo,
Para que o Senhor puna tudo o que foi feito de errado.
Mas mais irão dar as suas vidas (sim, está certo)
Por este evangelho do Espírito Santo, e é um fluxo vermelho de

sangue.

Permanece a gotejar sangue. (Sim! Vai ser assim um dia, mas
espero por essa hora, quando terminar.)

119 Uma irmã teve um sonho e enviou-mo. Disse, “Vi os - essa igreja, a preparar-se -
ia matar-me, em segredo. Um dia quando eu saísse do carro e viesse, iam disparar,”
mas disse, “depois o Espírito disse, «Não neste tempo, mas será no futuro.»”

Deus  me  livre  de  ceder  em alguma  coisa.  Nada  sei  senão  Jesus  Cristo  e  Ele
crucificado. Estamos a viver num dia horrível.  Foi  o pecado que fez isto.  Sim, eles
apedrejaram Estêvão. Cortaram a cabeça a João - foi ela. Não sei como vamos entregar
as nossas vidas, mas vamos um dia.

Tudo bem. Note.

120 Em S.  João  (se  quiserem a  Escritura  sobre  isso),  S.  João  6:49,  foi  onde  eles
comeram maná e Jesus disse, “E estão todos mortos.” Dizem, “Bem, a minha irmã, eu vi
esta mulher a dançar no Espírito.”

Oh, sim. Hum-hum. Eu já os vi a fazer isso. “Eu vi-a a falar em línguas. Eu vi-a…”

Sim. Jesus disse, “Muitos virão a Mim naquele dia e dirão, «Eu fiz todas estas
coisas.»  Comeram  maná  no  deserto,”  Jesus  disse,  “E  estão  todos  eternamente
separados.” Estão mortos. Eternamente perdidos. Pereceram ali mesmo no deserto.

121 Lembre-se de Hebreus capítulo 6: Àqueles a quem foi dada a conhecer a verdade e
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se  recusaram a  andar  nela,  não  resta  arrependimento  para  eles.  Veja,  uma linha
divisória… quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e se recusa a
receber,  (de acordo com o livro de Hebreus) não há nada no mundo que os possa
salvar.

Acabou. Não há arrependimento, não há redenção, não lhes resta nada. Estão
eternamente separados como disse a Bíblia. “À espera do ardor de fogo e indignação
que  devorará  o  adversário.”  E  quando  a  verdade  do  evangelho  foi  provada,
completamente vindicada e viram as costas e se afastam, estão acabados. É tudo. É
terrível, mas tenho de o dizer.

Lembre-se que os anjos que não guardaram o seu primeiro principado, mas foram
deixados lá naquela prisão em trevas onde o mundo está hoje a caminhar nessa mesma
prisão, não há arrependimento.

122 Lembre-se há alguns anos atrás, eu disse, quando vim de Chicago, “Ou a América
recebe este ano, ou não vai receber.” Vê para onde foi? Agora, pergunto-me se podia
ser a terceira fase do chamado? Oh, Deus, possa estar longe disto. É para isso a terceira
fase do chamado? Pode ser? Meu Deus, pensem nisso, amigos, pensem nisso. Eu não
gosto de pensar nisso. Jesus disse, “Este tipo de hipocrisia…” (se quiserem apontar,
Mateus 23:7) tenho aqui, “Ler,” mas podem ver, “Vós Fariseus cegos.”
123 Têm alguns minutos? Vamos abrir lá, porque eu disse para ler. Havia algo aí que eu
quero ler antes de… posso cortar noutra coisa, mas vamos ver isto,  só um minuto.
Mateus 23, só um minuto. Tudo bem, vamos começar no versículo 27. Ouçam agora.
Leiam tudo quando chegarem a casa, se quiserem. Só mais alguns minutos. Agora,
observe aqui. Mateus 23 e começando no versículo 27:

Ai de vós, escribas… [Agora, lembre-se que Ele está a falar para homens
santos.] Ai de vós, escribas e Fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes
aos sepulcros caiados, [são pessoas mortas] sepulcros caiados, que por fora
realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de
mortos, e de toda a imundície. [hipocrisias e invejas e contenda no interior
deles; por fora, “Eu sou o Dr. Tal e tal.”]

Assim também vós exteriormente pareceis  justos aos homens, [veja o
Concílio  Ecuménico  e  os  Pentecostais  aqui  sentados]  mas  interiormente
estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. [O que é iniquidade? Algo que na
verdade se sabe que está certo e não o faz. Jesus - Agora, veja em que
geração Ele coloca isto.]

Ai de vós, escribas e Fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros
dos profetas, e adornais os monumentos dos justos. [Vê? “Oh, os profetas.”]

E  dizeis,  Se  existíssemos  no  tempo  de  nossos  pais,  nunca  nos
associaríamos  com  eles  para  derramar  o  sangue  dos  profetas.  [Nós
acreditaríamos na Palavra do Senhor se vivêssemos lá. Observe.]

Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas.

Enchei  vós,  pois,  a  medida de vossos pais.  [É o que está a acontecer.
Agora, observe o que Ele diz aqui.]

Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?

124 Como podem fazer isso? Agora ele está a falar para ministros. Está certo - homens
santos. Como podem levantar-se e saber que a Bíblia prediz e diz às pessoas para não
fazerem isso, e conseguem levantar-se e ceder por alguns dólares sujos? Ou por alguma
popularidade e alguém a dar-lhe palmadinhas nas costas e a chamar-lhe, “Doutor.”

Como podem dizer que amam essas pessoas? Eu estou a pregar nas fitas, também.
Como podem dizer que amam essas pessoas e permitir que uma coisa dessas aconteça?
Vós  Fariseus,  cegos,  serpentes,  geração  de  víboras!  Como  podem  escapar  da
condenação do inferno quando…? Como pode um homem hoje que sabe que estas coisas
estão erradas e levanta-se ali para manter a sua congregação, para fazer com que a sua
denominação cresça e não dizem isto aos homens e às mulheres? Como vão escapar da
ira do inferno quando foi feito para vocês? Como vão escapar? Ouçam, ouçam aqui.
Como vai ser?

Portanto, [versículo 34] eis que eu vos envio profetas, [vou - no futuro. Aí
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estão os Fariseus a voltar novamente.]… sábios, …escribas: e a uns deles
matareis e crucificareis; e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os
perseguireis de cidade em cidade.

125 Ele predisse que iria enviar profetas com a Palavra do Senhor e o que fariam? A
mesma coisa que os seus pais fizeram porque é o que eles são. Espíritos não morrem.
Homens possuídos por eles morrem, mas espíritos não morrem. Ele disse, “Vós sois os
filhos, são vocês.” E veja como são estas coisas.

126 Como S. Paulo se levantou ali, (Crêem que ele era um profeta?) e condenou as
mulheres que cortavam o cabelo, condenou as organizações deles; anunciou que todo
aquele que não fosse baptizado no nome de Jesus Cristo deveria voltar a ser baptizado.
Está certo.

Hoje eles cedem e suavizam tudo. Não pensam de maneira diferente. Mete pena.
Se a hora está terminada, posso dizer isto: Estavam cegos, predestinados a ser cegos.
Deus tenha misericórdia. Não conseguem ver. Jesus disse, “Cegos. Escribas e Fariseus
cegos. Hipócritas. Quando lêem a mesma Palavra que todos eles leram e aqui vêm e
condenam-Me. Eu sou exactamente o que a Palavra disse que seria neste dia. Eu seria o
mensageiro deste dia. Eu sou o Messias,” disse Ele com tantas palavras; “Eu sou o
Messias e falhei em provar? Se não fiz o que estava escrito de Mim, então condenai-Me.
E vós Fariseus cegos, guiais o povo para uma coisa dessas e enviais um grupo inteiro…”
Disse, “Bem, os cegos guiam os cegos.” Disse, “Vós sois…”

127 Vocês dizem, “Oh, se vivêssemos lá no tempo de S. Paulo, eu estaria do lado de S.
Paulo.”

Hipócritas! Por que não ficam do lado da doutrina dele? Teriam feito a mesma coisa
que  fizeram  agora,  porque  vocês  são  filhos  dos  vossos  pais,  os  vossos  pais  da
organização:  Fariseus,  Saduceus  e  hipócritas…  É  isso.  Digo-vos  na  hora  em  que
vivemos, pergunto-me se isto pode ser a terceira fase do chamado. Só um minuto
agora. Jesus disse, “Este tipo sofrerá maior condenação.”

Não é terrível?

128 Como um grande Americano uma vez, quando o inimigo estava prestes a tomar
este país, houve um homem que à meia-noite saltou para um cavalo e foi pelo caminho,
a gritar, “O inimigo está a chegar!” Foi Paul Revere. Eu sou Americano também e estou
a cavalgar à meia-noite, não para dizer, “O inimigo está a chegar,” mas, “Está aqui.” Ele
não está a chegar, já está aqui. Já conquistou. Receio que esteja acabado. Conquistou -
à meia-noite.
129 Lembre-se, em Tucson, os sete anjos, qual foi a mensagem? - o fim do mistério de
Deus. Imediatamente após isso, vindo pelo caminho… Todos ouviram pelas montanhas.
Repare. O Irmão Fred tem algumas fotografias disso e o Irmão Tom e eu tenho algumas
fotografias - alguns filmes e tudo. (Vamos mostrar aqui um dia. Mostrar onde foi.)

Todos vocês conhecem a história. Veja - os três cumes. Ele disse, “Aí está a tua
primeira, segunda e terceira…”

130 E o Irmão Fred tem uma fotografia  espantosa de quando ele e a Irmã Martha
passaram. As nuvens subiram da humidade da terra e tinham escondido os outros e só
mostrava as três fases do chamado. Uma aqui, uma aqui e a outra ali. Os sete…

131 Veja.

As primeiras três; três é perfeição. Foi quando o ministério surgiu. A segunda fase
do chamado foi o discernimento dos espíritos de profecia. A primeira foi a cura dos
enfermos; a segunda foi a profecia que surgiu - conheceria o segredo dos pensamentos,
quando a Palavra foi manifestada, que é graça. Mas lembre-se, a sétima é a última. Será
que esta pode ser a última fase do chamado? Está tudo terminado. Será que pode ser?
Pense nisso agora. Pense onde está. Sete é sempre a última - três fases do chamado.
132 O ministério de Jesus consistiu em três fases. Sabia disso? Repare. Seja sincero se
alguma vez foi na sua vida agora, por alguns minutos. A Sua primeira fase do chamado
foi a cura dos enfermos. Ele tornou-se um homem muito popular. Toda a gente cria
Nele, parecia ser assim. Está certo? Quando Ele ia curar os enfermos, toda a gente O
queria na igreja deles, mas um dia Ele voltou-se e começou a profetizar, porque Ele era
a Palavra. E Ele era o profeta de que Moisés falou.
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Quando Ele lhes foi dizer como estavam a viver e as coisas que estavam a fazer,
perdeu a popularidade.  Foi  a  Sua segunda fase do chamado.  Pergunto-me se está
novamente tipificado? Pense um minuto. Será? A primeira, a curar toda a gente. A
segunda… Oh, podia ser Jesus apenas, podia ser Belzebu, podia ser… É a mesma coisa
que eles fizeram lá.

Os mesmos espíritos a viver no mesmo tipo de pessoas - pessoas condenadas que
nunca podiam ser salvas porque estavam condenadas antes… Como Judas Iscariotes,
nasceu o filho da perdição. Você diz, “Judas?”

Claro.

133 Lembre-se que ele era muito religioso. Mas não conseguiu ir  até ao fim com a
mensagem. Ele podia participar, mas o resto, não conseguiu aguentar. Eles conseguem
tomar a cura e coisas assim, mas quando se trata de ser Deus a trazer esquilos à
existência, é demasiado profundo para eles. “Não pode ser.” Era Judas. O seu espírito
pode chegar até esse ponto. Não consegue passar daí.

Eles conseguiam aceitar  Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho e assim por
diante, mas quando se tratou de dizer aos outros que eles não deviam fazer isto, aquilo,
ou outra coisa, “Ele faz de si mesmo um Deus sobre nós.” Não conseguiam aceitar isso -
Corá e os outros; por isso tiveram de ter uma organização, assim Deus engoliu-os.

134 O ministério de Jesus, quando Ele estava a curar os enfermos, Ele era maravilhoso.
“Esse  jovem  profeta  da  Galileia.  Ora,  Ele  faz  com  que  os  cegos  vejam  e  até  já
ressuscitou os mortos. Temos três casos. Ele ressuscitou, na verdade, os mortos,” mas
um dia  Ele  voltou-se;  disse,  “Vós geração de víboras.  Limpais  o  exterior  do prato.
Pareceis ser santos, mas no vosso interior, não passais de cobras.”

Oh, quando aquela profecia surgiu, a condenar aquela organização, então mudou.
Eles voltaram-se contra Ele. Está certo. E finalmente, ao rejeitá-Lo, crucificaram-No.

135 Mas não se consegue matar o ministério,  continua a viver.  Consegue-se pôr o
mensageiro a dormir, mas não a mensagem. Está certo. Ele continuou a viver.

E note, quando chegou a terceira fase do chamado do seu ministério, o primeiro foi
curar os enfermos, a segunda foi repreender as organizações e profetizar o que tinham
feito, quem eles eram e o que viria no futuro. O que é, o que virá, o que era - o que é e
o que virá. Foi o que Ele fez. Está certo? Mas a Sua terceira fase do chamado foi quando
Ele pregou às almas que não se podiam mais salvar. Estavam lá onde estavam esses
grandes olhos pintados. Pregou às almas no inferno, que não aceitaram a misericórdia,
mas estavam eternamente separadas da presença de Deus,  no entanto tiveram de
reconhecer quem Ele era, porque Deus O colocou lá. Pergunto-me se o Seu ministério
será da mesma forma nos últimos dias. Como foi, “Como o Pai Me enviou, assim eu vos
envio. As obras que eu faço vós as fareis também.”

136 Perdidos - nunca se podiam salvar; tinham rejeitado a misericórdia. Era a Sua
terceira fase do chamado. Agora há alguma pergunta? A Sua primeira fase do chamado,
Ele curou os enfermos. Está certo? O Seu segundo ministério, estava a profetizar. O Seu
terceiro ministério foi pregar aos eternamente perdidos. As três montanhas e assim por
diante - os perdidos, eternamente.

137 O ministério de Noé - todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou. Está
certo. Entrou na arca e quando entrou na arca, houve sete dias em que nada aconteceu.
O seu testemunho pregou aos perdidos… Sodoma e Gomorra. Jesus referiu-se a ambas
como “Antes da vinda do Filho do homem, assim será como nos dias de Noé, assim será
como foi nos dias de Sodoma.”

Ele referiu-se a Noé. Noé teve três fases e a sua terceira fase do chamado foi aos
perdidos depois de a porta ser fechada. Porque Deus permitiu-lhe estar ali onde mais
ninguém podia  entrar  ou  sair.  Eles  estavam dentro  para… Na sétima montanha,  a
montanha mais alta, foi onde a arca pousou, na montanha - está certo?

138 Nos dias de Sodoma, o primeiro puxão foi o justo Ló. A Bíblia disse, “Os pecados de
Sodoma afligiam a sua alma justa diariamente,” como as mulheres agiam. Lembre-se,
“Como foi nos dias de Noé…” O que faziam? Comer, beber, casar, dar-se em casamento
- mulheres. Veja - mulheres. O que se passava nos dias de Sodoma? Mulheres e a
primeira mensagem foi Ló. Riram-se dele para escarnecer.
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Depois Ele enviou outro mensageiro, dois deles e eles foram, (foi a sua segunda
fase do chamado para Sodoma) mas veja o que foi por último. Mais e mais misericórdia,
estava por toda a parte - por toda a parte naquela altura. Esse terceiro mensageiro que
desceu lá… a terceira fase do chamado, como foi? Que tipo de ministério teve Ele? Ele
sentou-se com o eleito e disse-lhes o que estava a acontecer atrás de Si. Está certo?
Mas quando Ele chegou a Babilónia, ou a Sodoma, quis encontrar… Até Abraão clamou,
“Se eu conseguir encontrar cinquenta justos” - até chegar a dez justos.

Deus disse, “Sim, encontra dez justos.”

139 Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Irmã, só um minuto. Você pode ser antiquada, mas
tem algo que estas rainhas do sexo não têm. Você tem algo que ela nunca vai poder ter.
Você pode ser antiquada na sua forma de vestir e vestir-se como uma senhora. Eles
podem dizer, “Olhem para aquela santa roladora.” Não se preocupe. Ela tem algo que
aquela rainha do sexo, que faz com o mundo inteiro olhe para ela ali, que ela não tem.
Nunca pode ter. Perdeu eternamente. Está perdida. Vê?

Você tem moral; tem virtude. Ela não tem nada. Tem um isco que apanha as almas
perdidas para o inferno. O cego cai lá. Você tem algo.

140 Você sabe que pode até nem estar num livro de uma igreja, mas pode ser a sua
vida justa que está a afastar a ira de Deus do mundo hoje. O mundo não vai crer. Você
que é chamada de santa roladora, você homem que não sabe quase nada, mas clama a
Deus de dia e de noite pelos pecados do país, pode ser você quem está a afastar a ira.
“Se encontrar dez, vou poupá-los.” Se conseguir encontrar dez.

“Como foi  nos  dias  de  Sodoma,  assim será.”  Vê  o  que  quero  dizer?  Não,  “Se
conseguir  encontrar  dez  Metodistas;”  “Se  conseguir  encontrar  dez  Baptistas;”  “Se
conseguir  encontrar  dez  Pentecostais;”  “Se  conseguir  encontrar  dez  atletas;”  “Se
conseguir encontrar dez senadores;” “Se conseguir encontrar dez ministros;” mas, “Se
conseguir encontrar dez justos.”

Há um justo - que é Cristo. Cristo a viver naqueles dez. “Eu vou poupá-los.”

141 Mas aquele último mensageiro pregou para os perdidos. Ele foi lá. A Escritura não
diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte. Certo! Depois de Ele operar
aqueles sinais, imediatamente depois de Ele operar o Seu ministério profético, “Por que
riu Sara?”

Ela disse, “Eu não ri.”

Ele disse, “Sim, tu riste.”

Agora, imediatamente depois disso, Ele entrou na Babilónia ou desceu a Sodoma.
Nunca os encontrou, por isso o fogo desceu. Ele encontrou Ló e as suas duas filhas…
disse, “Saiam daqui imediatamente.” Saíram. Ele desceu lá. Lembre-se, Ele estava a
descer para lá. Tinha enviado mensageiros à Sua frente, mas Ele foi lá para ver se isto
era  realmente  assim  e  encontrou-a  cheia  de  quê?  -  mulheres  de  cara  pintada.  A
mensagem para os perdidos.

O que fizeram? Riram-se disso.

142 O que fazem hoje? - a mesma coisa. “Eu pertenço às Assembleias.” “Eu pertenço
aos Unitários.” “Eu dancei no Espírito. Glória a Deus, eu falo em…” Continue. “Eu vou
cortar o cabelo se me apetecer.” “Vou fazer isto.” “Vou dizer isto.” “Não tenho de ser
baptizado no nome de Jesus, não quero saber do que eles dizem. Paulo, de qualquer
forma, odeia as mulheres.” Tudo bem. Continue.

Um dia destes, você vai atravessar essa linha, se ainda não atravessou! Nunca
mais vai desejar fazer o que é certo. Ouviu o que eu disse? É uma questão de… Irmão,
Irmã, entende o que está a ser dito? Vai atravessar essa linha e nunca mais vai querer
fazer isso. Vai continuar a ouvir o evangelho; claro, mas nunca o vai aceitar. Não pode
aceitar. Mas o evangelho será pregado aos perdidos - esses que estão eternamente
perdidos; não se podem salvar. Você já está nesse ponto e não o sabe. Acha que está a
viver em prazer e está morto enquanto está vivo.

143 Ouça. Todos esses que rejeitaram a mensagem da hora perante os perdidos - o
evangelho  foi  pregado  aos  perdidos  primeiro,  antes  de  eles  continuarem,  sem
misericórdia.
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Noé fechou, foi um testemunho. Deus fechou a porta. Depois da sua terceira fase
do  chamado.  Depois  da  terceira  fase  do  chamado  em  Sodoma,  as  portas  foram
fechadas. Não houve mais misericórdia. Os dez não podiam ser encontrados. E aos
perdidos foi pregado o evangelho de que não podiam ser salvos, porque foi… Foi sempre
assim em cada era  -  em cada era  rejeitam a mensagem antes  do julgamento -  já
fizeram mais uma vez? É esse aparecimento da coluna de fogo aqui  no rio? Está a
aparecer com a mensagem contra as mulheres e a deitar abaixo os lugares onde deviam
estar e a repreender esses ministros que permanecem com a denominação em vez de
permanecerem na Palavra, quando Deus já vindicou completamente que é Ele e não um
pobre homem ignorante, iletrado. É Deus! E chegamos agora ao ponto em que a terceira
fase do chamado voltou novamente aos eternamente perdidos?

144 Foi por isso que aquela visão me foi dada lá quando era um rapazinho? E eu fui
para o Oeste e lá está a cruz dourada do evangelho a brilhar, declarou o sinal do céu
exactamente. Lembre-se, a cruz estava numa panorâmica como a pirâmide também
estava, construída. Será que é a parte principal em que isso acabou e começou aqui e
chegou ao topo, como a pirâmide veio por Lutero, Wesley, Pentecostes e esses que…

145 A colocar o topo da pirâmide. Será isso? Se for, onde estamos?

Isto pode… Espero que não seja, mas tem de ser. Vai ser. Lembre-se que aqueles
ministros têm de… Eles encaixam-se sempre uns nos outros. Tem de vir; Deus não
muda. Pense nisso. Morda a sua consciência com os seus dentes espirituais e veja onde
estamos. E se for e você ainda está na mesma forma? Então pode também caminhar…
Você está acabado. Os que estão do lado de fora, depois de o Livro ser tomado pelo
Cordeiro, o sexto selo está revelado e todos os selos, está terminado. Pode ser. Espero
que não seja; pode ser.

Tudo bem. Agora, será por isso que esta terceira fase do chamado tem demorado
tanto?

146 Eu predisse, se se lembram, quando comecei acerca da primeira e disse, “Virá um
tempo em que eu vou até conhecer os segredos do coração.” Lembre-se. Quantos…
Lembram-se todos disso nas minhas reuniões. E numa noite eu fui até à Regina, ali, e
avancei na plataforma, e o Irmão Baxter ali - vários milhares de pessoas e um homem
avançou na plataforma e ali estava. E a partir daí é o mesmo.

147 Mas passaram-se anos desde que eu saí do campo, cerca de cinco anos desde que
eu saí… O que é?  O que provocou isto?  Foi  por  isso  que foi  como no princípio  em
Génesis, “Deus é longânimo.” Lembre-se, quando Ele fez o mundo, no sétimo dia Ele
não fez nada. Descansou. Deus foi  longânimo nesse sexto ano; não desejando que
ninguém perecesse, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus foi longânimo.

Novamente também em Génesis 15:16, (se quiser apontar) 16:15, Ele disse a
Abraão, lá naquela terra dos Amorreus, a iniquidade deles - eles eram Gentios agora -
“Não te posso levar lá agora, por causa da iniquidade dos Amorreus, os Gentios, ainda
não está cheia, mas eu vou julgá-los. Eu vou nessa quarta geração e depois vou julgar
essa nação com vara de ferro.”

Está certo?

148 Já passou tanto que a longanimidade de Deus - o ministério constantemente, pelas
fitas e tudo o resto, percorreu o mundo para ver se há mais um; mas talvez esse último
tenha entrado recentemente. Foi a iniquidade que já durou muito? Se Jesus é o mesmo,
e Ele é, (Hebreus 13:8) a Sua mensagem deve ser a mesma; (quase a terminar) a Sua
acção deve ser a mesma.

149 Se a primeira  e  a  segunda fase do chamado foram sem dúvida… Tem alguma
dúvida acerca da primeira e da segunda fase do chamado? Aconteceu como Ele disse?
Então porquê questionar a terceira? Por que vão questionar… As duas primeiras foram
identificadas pela Escritura. Eu provei nesta manhã que a terceira está identificada pela
Escritura, também. Olhe para o mundo e veja onde está. Veja como eles rejeitaram a
verdade e como tem sido bem identificado - a parte da profecia. Agora, onde estamos?
Oh Deus, tem misericórdia. Isso faz o meu coração sangrar por dentro. E isto? Onde
estamos?

150 Lembre-se destes sete cumes ali, (eles podem-lhe dizer). Não há mais nenhum
cume para além desse e está na Divisória Continental [conjunto montanhoso da América
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do Norte - Trad.]. Vai até ao deserto a partir dali - a eternidade é estabelecida. Sete
cumes, mesmo na Divisória Continental. Esteve certo e errado. E no final, a terceira fase
do chamado foi a última fase do conjunto. Está certo?

Muito bem.

151 Noé entrou, passados sete dias nada aconteceu. Em sete dias veio o julgamento.
Se apenas… Ouça agora, para terminar. Se apenas no tempo de Noé, eles conhecessem
aquele sinal, se conhecessem… (Agora, vou terminar.) Se conhecessem aquele sinal - o
mundo naquele  dia,  que  Deus  provou aqui  pela  leitura  da  Escritura  há  pouco,  Ele
destruiu aquelas pessoas. Não sem misericórdia.

A misericórdia foi-lhes enviada por um profeta. Eles teriam acreditado. Deus é
misericordioso, mas Ele enviou a misericórdia, mas eles não a receberam. Ele envia
sempre a misericórdia primeiro. E se eles soubessem que aquele sinal era o sinal do
tempo do fim? E quando viram tudo de repente, a salvação… ninguém… Em primeiro
lugar, a porta foi fechada. Se eles… havia apenas uma pessoa que conhecia aquele sinal,
que era Noé e o seu grupo. Era o único que sabia. Quando aquela porta se fechou, Noé
sabia. Noé sabia que era o fim. Ele sabia. Certo. Se eles conhecessem o sinal. Oh, se
eles conhecessem aquele sinal.

152 Quando  eles  viram  este,  que  tinha  estado  com  Abraão,  chegar  ali;  se  eles
conhecessem que aquele  Billy  Graham moderno daquele  dia,  desceu lá,  ele  e  Oral
Roberts, e pregou aquela mensagem para aqueles cegos. Se eles soubessem, esses
Metodistas e Baptistas justos, lá tinha sido um sinal para os daquele dia - Ló, quando os
pecados afligiam a sua própria alma.

Agora, em que se converteram os Metodistas e os Baptistas? - como Ló, a mesma
coisa. Mas os justos de lá saíram. Claro. E se foi quando Billy Graham foi… “vou tomar
uma decisão” a mascar, a mascar pastilhas elásticas, a dar socos e a rir-se, de cabelo
cortado,  faces  pintadas  e  nem se  preocupavam um pouco  com isso.  Volta  no  dia
seguinte e Billy dizia, “Tenho trinta mil. Volto passado um ano e nem sequer tenho
trinta.” “Eu tomei uma decisão. Não vou para o inferno, vou para o céu.”

Vê? Avançam em pecado.

153 E depois, o evangelho a ser pregado no poder e nos sinais e maravilhas com a
coluna de fogo sobre ele e tudo a acontecer exactamente e predito e estabelecido… Eles
dizem, “Um bando de santos roladores.  É telepatia  mental.  Um tipo de espírito  de
bruxaria, um demónio. É isso. Não acredite. Não está na nossa organização. Não temos
nada com isso.”

Se eles conhecessem apenas o sinal. Se eles conhecessem apenas… Jesus disse,
“Se conhecêsseis o vosso dia, Jerusalém. Se pudésseis reconhecer, mas,” disse, “Agora
estais por vossa conta. Se tivésseis apenas… Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te
quis eu ajuntar debaixo das asas, como uma galinha aos seus pintos, para te proteger
dos julgamentos futuros, mas não conheceste o teu dia. Tu que apedrejaste os profetas
e mataste os justos, se conhecesses o teu dia. Se conhecesses apenas e estivesses com
a tua Escritura e soubesses que a minha vinda era um sinal do teu fim. Agora, estás
cega.  Agora,  foste  repreendida.  O  teu  tempo  acabou.”  E  acabou.  Está  certo.  Se
conhecesses apenas o tempo.

154 Veja, quando Jesus fez essa declaração, o mundo continuou. O mundo continuou
normalmente. Porquê? Porque não conheciam a hora deles. O mundo continuou quando
Noé entrou na arca, o mundo continuou. Os escarnecedores, naquele dia, continuavam a
ter festas de sexo. Continuavam a comer, beber, casar, a fazer as coisas que fazem
hoje. Exactamente, normalmente. “Ah, aquele santo rolador fechou a porta. Já ouviram
uma coisa assim? Sabem o que diz ele? Vamos todos morrer afogados. Não faz sentido.
Onde está a água?”

Os escarnecedores, nos dias de Noé. “Assim será na vinda do Filho do homem.”
Tudo bem. Noé conhecia o sinal. A mesma coisa nos dias de Ló. As mesmas coisas nos
dias de Jesus; tal como hoje. Eles vão rir-se pela última vez - tal como em Sodoma.
Quando aquele mensageiro estava lá eles nunca souberam… a mensagem de Deus. Eles
só se riam deles  e  tentavam pervertê-los  para os seus próprios  actos.  Está certo?
“Venham e juntem-se a nós; sejam como nós.” Está certo? “Venham e juntem-se a nós;
sejam um de nós. Tu vais ser um dos nossos. Anda. Junta-te a nós.”
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Nunca conheceram o sinal deles.

155 Não sabiam que enquanto aquela mensagem passava o… Não conseguiam ver, que
o fogo e  a  ira  e  o  julgamento  de Deus… um fogo flamejante,  de  enxofre  estava a
incendiar-se nos céus. Não conseguiam ver. Os mensageiros conseguiam. Ló sabia,
também. Ele sabia que estava lá. Claro. Tal como hoje. A mesma coisa. A ira está a
incendiar-se; bombas atómicas perto. Está tudo no final. Agora é a mesma coisa.

Vejam. Ouçam. Sabiam… Você diz, “Irmão Branham, oh, e tudo isto então?” Sabe,
as pessoas podem continuar a pregar o evangelho como sempre fizeram; o que chamam
de evangelho. Pode estar acabado. Eles pregavam nos dias de Noé. Pregavam nos dias
de Ló. Pregavam nos dias de Jesus. Está certo? Até os Judeus, depois de Jesus lhes dizer
que a ira… “Estais acabados; é o vosso fim. Não resta mais nada. Estais acabados.”

Ora, ele disse, “Esse santo rolador. De que escola veio Ele? De onde veio Ele…”

Lembre-se, Ele estava pronto então para a Sua terceira fase do chamado. Está
certo. Ele disse, “Quantas vezes vos quis ajuntar debaixo das asas.”

156 Ló fez o seu último chamamento, quer dizer, o anjo fez - o mensageiro, quem quer
que fosse: Deus, representado neste dia. Deus representado em carne humana, fez o
último sinal, operou o último dever. Terminou tudo então.

Noé pregou o seu último sermão. A porta fechou-se atrás dele. Acabou. Riram-se
disso  e  fizeram  troça.  Pense.  As  pessoas  podem  continuar  a  pregar.  O  Concílio
Ecuménico pode juntar-se com a igreja Católica, tal como prometeram. As organizações
podem todas entrar. Mas a marca da besta já lá está. Recebem-na por aí. E dizem, “Oh
aleluia, bendito seja Deus. Tantos que se salvaram ontem à noite.” Salvaram-se?

“Eles dançaram no Espírito, falaram em línguas.” Não quer dizer nada.

“Oh, são mansos e gentis e humildes. Sim, senhor. Têm o fruto do Espírito.”

Isso não é sinal. Nem um pouco. Deixe-me dar-lhe o fruto do Espírito entre Jesus e
os Fariseus: Veja qual deles tinha o fruto do Espírito. E se eu estivesse contra Cristo,
como comecei a dizer há pouco, por um minuto? Deus me perdoe por dizer isto, mas só
para lhes mostrar uma coisa.

157 E se eu chegasse à  vossa beira  e  dissesse,  “Ora,  congregação,  quem é vosso
amigo?  Quem mostra  o  fruto  do  Espírito?  O  bom sacerdote.  Quem vos  vai  ver  ao
hospital quando estão doentes? O gentil sacerdote. Certo. Quem é que vos empresta
dinheiro quando estão contra - estão apertados? Vocês, membros da sua congregação,
não vão ter com o bom sacerdote e ele empresta dinheiro?”

“Quem é que está sempre a amar e é bom e mostra o fruto do Espírito? O bom
sacerdote. Quem é que estudou durante anos e anos aqui nas sinagogas de onde veio o
seu bisavô do tetravô? Até agora. Quem é que estudou e trabalhou no duro e tem
diplomas de doutoramento e Doutoramentos e Doutoramentos em Direito para conhecer
esta  Palavra  e  para  estar  aqui  e  dá-la  todos  os  Domingos  de  manhã  na  sua
congregação? O bom sacerdote.”
158 “Quem é este renegado chamado, «Jesus»? De que escola vem Ele? De que escola
é? Onde está o Seu cartão de companheirismo? A que organização Ele pertence? O que
faz quando todos vocês têm uma discussão familiar? Quem vai ter com vocês? O bom
sacerdote, para tentar… E têm uma discussão com este vizinho aqui e o bom sacerdote
vem e resolve. Diz, «Vocês são todos filhos de Deus. Não deviam fazer isso.”

“É o que ele… O que faz este Jesus de Nazaré? Destrói o lugar. Que faz Ele? Bate
na sua organização. Que faz Ele? Chama ao seu sacerdote «um líder cego dos cegos.»
Chamou-lhe «uma cobra na erva.» Ele tomou o sacrifício que Deus ordenou e chutou as
mesas e atirou o dinheiro ao chão e olhou para eles com raiva. Já viu o seu sacerdote a
fazer isso? Agora onde está o fruto do Espírito?”

159 Não por falar em línguas, não por dançar no Espírito, não por se juntar à igreja,
não pelo fruto do Espírito; (a Ciência Cristã consegue calá-lo aí e até negar que Jesus
Cristo era divino) não é isso - mas é a Palavra viva. Aí está. Se eles olhassem, Ele era o
Messias. Ele era a Palavra viva, manifestada. E um homem que tenha o Espírito de Deus
nele,  ou  mulher,  vive  -  essa  Palavra,  vive  neles.  Esse  é  o  ritmo  cardíaco,  os
predestinados. Porque a Palavra do Senhor vem a eles e eles são a Palavra para as
pessoas. Epístolas escritas lidas de todos os homens. Está certo? Será que a terceira
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fase do chamado já está aí?

160 Pessoas das fitas, que estão a ouvir esta fita, gostava que pudessem olhar para
esta congregação nesta altura. Espero que estejam a sentir da mesma forma. E se for?
Veja as Escrituras aqui colocadas. Será? Será a terceira fase do chamado para pregar
aos eternamente perdidos que rejeitaram a mensagem da salvação? “Bem,” diz você, “A
igreja está a ir…”

Sim, eles vão. Eles vão continuar da mesma forma. Mas lembre-se, durante todo
este tempo, Noé esteve na arca. A noiva está selada com Cristo. O último membro foi
redimido. O sexto selo produziu-se a si próprio. O sétimo selo trá-Lo de volta à terra. O
Cordeiro vem e toma o livro da destra Dele e senta-se e reclama o que Ele possuiu - o
que Ele redimiu. Está certo? Foi sempre essa terceira fase do chamado.

161 Três são perfeição. O ministério chega à sua perfeição quando reproduziu Cristo
novamente no natural entre seres humanos. Como foi predito, “Como foi nos dias de
Ló.” Oh! Pense, as pessoas podem continuar a pregar, a achar que estão salvas, crendo
que estão a fazer bem, crendo que as suas organizações estão a crescer. Claro. E nem
um raio de esperança. E se essa visão foi isso e tem sido tão dura contra as mulheres,
chegamos a essa hora. A porta está fechada. Acabou. O livro já está na Sua mão. Pense
nisso.

162 Deixe-me dizer-lhe isto, antes de encerrar agora. Estou a terminar. Disseram-me
isto,  na  Irlanda  -  a  enfrentar  as  águas.  Havia  um grande rochedo que  passa  pela
margem e vai por esta grande colina e um homem ia, a andar por ali um dia, na altura
em que as marés vinham. Havia um bom homem que vivia na colina e que conhecia
estas marés. Sabia em que altura do dia as marés deviam chegar. Ele sabia a que hora
chegava a maré. Este homem aqui não se importava a que hora… Era um destes “sabe-
tudo.”

Tinha a sua própria ideia. Era um homem atlético; um rapaz esperto, inteligente;
mas ele não sabia a hora da maré. Não conhecia aquela terra. Não sabia a hora em que
o sinal estava correcto, quando a lua teria passado pela terra.

163 E quando Deus retirar o Seu Espírito da terra, irmão, ela sai. Está tudo acabado. Se
essa lua sair do seu lugar, as águas cobrem a terra como foi quando Deus começou em
Génesis 1. Mas a lua está lá; e quando apenas vira a cabeça, as marés começam a vir.
Este homem sábio que vivia lá com aquilo sabia em que hora acontecia. Este homem
não sabia. Nunca estudou aquilo. Não queria saber daquilo. E este homem sábio correu
e disse, “Meu bom homem, não se atreva a avançar mais. Volte para trás rapidamente.
Há uma parede. Não vai conseguir subir. Vai perecer. Os sinais estão aí. A hora, a maré
vai surgir a qualquer momento e não consegue voltar atrás. Não avance mais.”

E o homem voltou-se e riu dele, disse, “Trate dos seus assuntos. Eu sei o que
posso fazer e o que não posso.” E as marés apanharam-no.

164 Pode ser mais tarde do que imaginamos. Vai apanhar-vos. Não vão mais longe. Não
façam isso. Se crêem que sou servo de Deus, aceitem a minha palavra nesta manhã, se
crêem. Pode ser demasiado tarde já. Tanta Escritura que mostra isso. Agora, lembre-se,
não digo que seja. Não sei; mas veja. E reduzi cerca de dez páginas aqui, que tive
receio de vos dizer. A Sra. Wood sabe disso e o Sr. Wood. Quando eu fui esta manhã
para os ver, disse, “Não lhes posso dizer. Não posso… Vou pôr estas Escrituras e deixar
com eles, porque vai ser gravado.”

Vai a pessoas que se vão rir desta mensagem. Está tudo bem. Vai chegar a um
ponto em que não há volta a dar, um dia destes. Continuem. Sejam membros de igreja.
Cortem o cabelo; pintem a cara. Continuem e tomem Pai, Filho, e Espírito Santo, se
quiserem.  Façam  disso  três  deuses  e  sejam  pagãos.  Continuem.  Liguem-se  à
organização.  Façam isso,  se  quiserem.  Digam, “Eu dancei  no  Espírito.  Eu falei  em
línguas. Eu tenho.”
165 Eu já vi  demónios a fazer  a mesma coisa.  Já vi  bruxos a falar  em línguas e a
interpretá-las e escrever em línguas estranhas e a interpretá-las; que bebiam sangue
por um crânio humano e invocavam o diabo. Dançavam no espírito. Os Muçulmanos
dançam no espírito assim até que conseguem pegar em farpas e passa-las pelos dedos e
pegar numa lança e atravessá-la pela cara assim e tirá-la e não sai nenhuma gota de
sangue. Os Índios andam no fogo, descalços, a um metro de profundidade e um metro
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ou um metro e vinte de largura. Sopram, abanam carvões até ficarem brancos de tão
quentes que estão e nunca ficam sequer com um arranhão nos pés. E negam que haja
tal coisa como um Jesus Cristo.

166 Não, não, amigos. É a Palavra que diz. As pessoas e a palavra têm de ser um só.
Jesus  e  a  Palavra  eram o  mesmo;  Ele  era  a  Palavra.  E  quando  Jesus  vive  no  ser
humano, isso faz dele e da Palavra o mesmo. A sua vida diz o que você é.

Agora, olhe para si mesmo no espelho de Deus, diga, “Como estou nesta manhã?”
Enquanto oramos.

[Uma pessoa na audiência fala em línguas e profetiza.]

Eu vagueei longe de Deus,
Agora estou a chegar a casa;
(ore se alguma vez orou)
Abre os Teus braços de amor,
Senhor, estou a chegar a casa.
A chegar a casa, a chegar a casa…

167 Enquanto continuam a cantar, quero perguntar uma coisa. Existe algum ponto no
seu coração que parece estar escurecido pelo pecado? Se existir, agora é tempo de se
livrar disso, agora mesmo, se ainda restar misericórdia. Isto, espero eu, não é assim. Eu
espero que não esteja lá. Mas não parece estar?

Ouça o que o Espírito Santo disse no meio do povo, depois de eu falar sobre isso. É
uma voz para vocês. E se houver… Se tiver escuridão na sua vida, não vai chegar aqui à
volta do altar agora, enquanto continuamos a cantar. Agora mesmo. Se houver uma
preocupação, se houver um ponto, não adie mais isso. Espero e confio que não seja
assim, mas será um dia destes e pode ser hoje.

Agora Senhor, estou a chegar…

168 Com o sopro das narinas ao redor - se as pessoas que ouvem a fita pudessem ver o
que se está aqui a passar agora. Todos apertados, a chorar, a vir de toda a parte. Será
que essa visão, quando eu era um rapazinho… É esta a hora? É este o tempo? Quando
aquele aspecto deprimido, escuro… O inferno a ser criado aqui mesmo na terra.

Os altares e os corredores e tudo estão cheios agora. Se não conseguir chegar
perto do altar e dos corredores algures entre estas centenas aqui, levante-se apenas
se… Diga, “Eu quero levantar-me e orar para que as pessoas saibam.”

Ou ajoelhe-se, como quiser. Oh, bem! Agora, quase não se consegue ver ninguém
sentado, pessoas de pé por toda a parte. Eu posso dizer isto: que Deus não permita,
que Deus não permita que agora seja o que eu disse. Possam entender - todos. Que
Deus não permita, eu tenho filhos que não estão. Eu tenho duas filhas e um filho. Eu
tenho irmãos. Eu tenho familiares, que não estão. Que Deus não permita que a graça
nos deixe, nem que tudo isto seja fingido.

A graça deixou-nos, Senhor? Permite que eu esteja errado nisto, Senhor. Que eu
esteja  errado  desta  vez.  Que  não  seja,  que  as  pessoas  ainda  se  possam  salvar.
Concede, Senhor. Eu oro e entrego a Ti esta audiência agora, no nome de Jesus Cristo.

169 Orem todos agora, como… E se for? Agora, não sei se é, mas e se for? Orem da
vossa maneira. Orem da forma que quiserem. E se isto for a verdade, que vamos fazer,
amigos? Que vamos fazer? O que vai acontecer? Orem agora, todos. Orem da maneira
que quiserem. Clamem a Deus da vossa própria forma. Oh, bem!

Abre os Teus braços de amor,
Oh Senhor, estou a chegar a casa.

170 Senhor,  eu  quis  fazer  há  muito  tempo.  Esperei  demasiado,  Senhor?  Isto  é…
acabou? Oh Deus, abre os Teus braços de amor e recebe-me. Há algo no meu coração a
implorar, Senhor. Abre mais uma vez. Se o meu nome estava no Livro do Cordeiro, fala
comigo agora, Senhor. Deixa-me receber agora mesmo. Por favor, Deus.

A chegar a casa, a chegar a casa,
Nunca (Nunca mais, Senhor)
mais vaguear,
Abre os Teus braços de amor,
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Oh Senhor, estou a chegar a casa.

171 A Bíblia disse que quando reconhecerem Jesus, que cada um vai chorar como se o
único filho fosse morto.

Vocês aí fora, nos vossos carros por ondas curtas de rádio; vocês que estão pelo
edifício, muitos de vocês encostem a cabeça contra as paredes, dizem, “Senhor Deus,
tem misericórdia de mim.” Sejam mesmo sinceros, amigos. Pensem no tempo em que
estamos a viver. Onde estamos?

Senhor, estou a chegar a casa.
A chegar a casa, a chegar a casa…

172 Senhor Jesus, eu fiz o melhor que sabia. Eu fiz tudo o que sabia. Concede, Senhor,
que as portas da misericórdia ainda estejam abertas, para estas centenas, centenas
literalmente, que Te buscam nesta hora. Tira toda a mancha pecaminosa, Senhor, e trá-
los hoje. Eu peço de todo o meu coração, enquanto vemos, não apenas alguém a falar,
mas a Escritura, a trazer-nos a esta hora.

E essa visão quando eu era um rapazinho, vendo as pessoas naquela condição e eu
acho que o inferno - a misericórdia foi retirada da terra e agora o próprio inferno está
aqui. E as pessoas, Senhor, estão nesta condição terrível. Oh, poderoso Deus, nesta
igreja eleita, eu oro, Deus, para que Tu derrames das tuas bênçãos, para que possam
receber um ministério do testemunho como Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve;
para os eternamente perdidos, se eles estiverem selados no reino de Deus, mas dando
testemunho a Jesus Cristo,  sendo o mesmo ontem, hoje,  e eternamente.  Concede,
Senhor. Possas receber as nossas petições enquanto pedimos no nome de Jesus.

173 Ore da forma que quiser agora. Não tenha pressa! Não tenha pressa! E se você for
o último nome a estar no Livro?

…estou a chegar a casa.
A chegar a casa, a chegar a casa…

O pastor vai orar agora consigo enquanto está a orar.

[O Irmão Neville ora.]

174 …Senhor Jesus,  eu oro para que Tu salves a Becky e a Sara e o José e esses
também, Senhor. Não deixes que isto aconteça aos meus filhos, Senhor. Não deixes que
aconteça aos meus irmãos, aos meus amigos. Concede, Senhor. Nós não sabemos. Nós
não sabemos, mas estamos à procura de algo, Senhor. É um sinal forte agora mesmo
perante nós? Concede, Senhor. Leva-nos para perto de Ti, rapidamente, Senhor. Nós Te
amamos e necessitamos de Ti. Assim seja, Pai.

Que o Espírito Santo dê conforto agora aos nossos corações. Nós oramos para que
possamos  ser  testemunhas  de  Ti  nesta  hora,  porque  sabemos  que  isto  tem  de
acontecer. Foi predito ao longo das eras e devemos assumir que estamos no tempo do
fim quando vemos estes sinais a aparecer.

Nós sabemos e foi-nos dito durante muitos anos agora, que isto vai acontecer.
Agora, vemos mesmo à nossa porta. Grande ira poderosa de Deus, a passar pelas ruas,
a tomar o incircunciso, onde não houver sangue na porta, o anjo da morte visita. E eles
continuam a viver, mas estão mortos enquanto vivem: sem misericórdia, sem Deus e
nunca podem ser salvos.

175 Deus, como estamos agradecidos por estes que estão salvos.

Que grande bênção que é para os nossos corações estar do lado de dentro agora,
debaixo do sangue, enquanto esse último anjo passa pela terra, a tirar… os que estão
fora do sangue - morreram sem misericórdia.

Essa foi a última fase do chamado de Moisés. Primeira, um jovem a falar a Israel;
segunda, desceu a livrá-los; terceira, foi a última mensagem que os milagres operaram.
Moisés estava no seu caminho para a terra prometida com os redimidos. Oh Deus, tem
misericórdia, eu peço no nome de Jesus.

176 Agora, gostava de colocar esta questão: Você que está a orar; você que sente que
tem misericórdia e que Deus… Sente que está no Reino de Deus; sente que foi ancorado
de alguma maneira; que em Cristo tem fé para crer que é um Cristão, está nascido de
novo; sabe que é um Cristão, e sem dúvida - gostava que todos se levantassem, os que
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crêem assim, que a misericórdia foi estendida até si agora e que é um Cristão e que crê
que o sangue está no seu coração e que você está perdoado de todo o pecado.

177 Isto é uma coisa difícil de falar convosco. Estou tão agradecido por ver pessoas de
todos os lugares. E vocês… Não sei se isto é verdade, mas tem de ser assim um dia.
Tem de chegar a isso e pode ser já agora. De qualquer forma, o mundo vai continuar da
mesma forma. As pessoas vão continuar a ir ao altar; vão continuar a clamar, mas não
vai servir de nada. Vai estar acabado. Vai estar terminado. Não vai haver misericórdia.
Lembre-se disso. “E o santuário se encheu de fumo.” “Aquele que é imundo continue
imundo, aquele que é justo continue justo, e aquele que é santo continue santo.”

Não há mais misericórdia. Quando o Cordeiro toma o Livro, acabou. Acabou tudo, e
parece mesmo que pode ser já agora. Talvez tenhamos mais um dia. Talvez hoje seja
esse dia. Talvez amanhã seja o último… Talvez esta noite seja a última noite. Talvez
este seja o último ano. Não sei, amigos. Estou a dizer-vos. Não sei. Nunca me será dito,
mas quando toma esse último nome e o redime desse Livro da Vida, acabou.

178 Veja, não pode haver mais nada, de qualquer forma. Não pode haver mais nada, de
qualquer forma. Acabou. Está terminado. Quantos sabem que é verdade? É verdade.
Agora, nós sentimos… E vejo esta congregação a quem tenho pregado e avisado durante
todos estes anos e viram uma mensagem assim que eu trouxe desta forma amadora - e
lembrem-se, disse assim para que entendam - de forma amadora. Mais coisas podiam
até, quase abalá-los, mas eu omiti. Senti-me guiado a fazer isso; porque não tenho a
certeza e se não tenho a certeza de para onde estou a avançar, avanço devagar - mas
estou apenas a dizer-vos.

179 Ouçam. Não estão contentes? Haverá coisa melhor que consigam imaginar que
tenham feito nas vossas vidas? E se acabar agora? E se tudo terminar? “Oh,” diz você,
“Irmão Branham, talvez…”

Sim, eu sei. Eles podem continuar. Fizeram sempre isso. Eu expliquei e provei pela
Escritura. O mundo continuou na mesma, mas estava terminado. A loucura da pregação
salva o perdido. É loucura para o homem; é sabedoria de Deus. Deus é um Espírito. Ele
opera de forma espiritual, as Suas maravilhas a operar - de formas maravilhosas. Mas
nós  somos  humanos;  somos  finitos.  Não  sabemos.  Olhamos  apenas  para  o  que
conseguimos ver, mas algo dentro de nós…
180 Quando saírem deste lugar aqui, se nunca viram na vossa vida, nunca viram a luz
do dia, vão saber que saíram deste lugar aqui e foram para uma luz do sol ou assim.
Estava calor.  Conseguiam sentir.  Se não houvesse sentidos no vosso corpo para o
declarar, iam saber, ou se não tivessem o sentido da visão para ver.

Não havia forma de ver as árvores verdes, de ver a natureza. Não tinham visão,
ninguém tinha. Iam saber que estariam na presença de algo; o sentido ia dizer isso.
Sabem que… Se eu tentasse dizer, “É o sol, reflecte. Mostra as coisas.” Iam saber que
estava ali porque conseguiam sentir com os vossos sentidos. Está certo?

181 Agora, sabemos que Cristo está aqui. Talvez não O vejam com os vossos olhos.
Talvez não, mas pela visão, eu vos digo, Ele está aqui. Nós sentimos. Nós sabemos que
algo está aqui que os nossos sentidos não declaram. É o Espírito que declara, que Cristo
está aqui. Eu sinto que Ele nos redimiu. Eu sinto que os nossos nomes estão no Seu
Livro. Eu creio que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu vos amo, e sei que se
amam uns aos outros.

Oh, Bendito o laço que une
Os nossos corações em amor Cristão;
O companheirismo de mentes semelhantes
É como aquele de cima.

Devemos sempre sentir isso uns pelos outros; devemos. Devemos sentir isso uns
pelos outros, porque como nos amamos uns aos outros, amamos Deus. Você pode odiar
o seu irmão que viu e dizer que ama a Deus que não viu? Devemo-nos amar uns aos
outros. Não há maior amor do que aquele que deu a sua vida pelos seus inimigos para
que se tornassem seus amigos.

182 Oh, conhecem aquela canção, “Bendito O Laço Que Une?” Não é maravilhosa?
Bendito o laço… Pode dar-nos um acorde aí,  Irmã? Toque um minuto… E se estiver
acabado?  E  se  a  terceira  fase  do  chamado,  a  chegar  agora,  for  para  pregar  aos
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perdidos? E se todos os tipos se mostrarem agora? E estamos aí! E estamos aí! Não
seria maravilhoso? Que companheirismo.

Oh, Bendito o laço que une
(Aqui está o que o faz.)
Os nossos corações em amor Cristão;
O companheirismo de mentes semelhantes
É como aquele de cima.

183 O que foi isso? Companheirismo de mentes semelhantes. Venha o Teu reino, seja
feita a Tua vontade. Veja, tentamos fazer de Deus uma mascote, um moço de recados
ou algo assim. “Deus, faz isto, faz aquilo.”

Jesus disse, “Orai, «Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, na terra como no
céu.»”

Então o céu é trazido até nós e nós somos levados ao céu. E estamos assentados
em lugares  celestiais  agora,  em Cristo  Jesus.  Todos  cremos  que  a  mensagem é  a
verdade: Que Jesus Cristo, o Filho de Deus nos redime. Vamos fechar agora os nossos
olhos e levantar as nossas mãos enquanto cantamos.

Oh, Bendito o laço que une
Os nossos corações em amor Cristão;
O companheirismo de mentes semelhantes
É como aquele de cima.

184 Agora, nem um sorriso. Não é tempo de sorrir. Com a mais profunda sinceridade,
enquanto essa canção está a tocar, vamos cumprimentar alguém ao nosso lado, e dizer,
“Deus o abençoe, Cristão.” Com sinceridade. Deus, o abençoe, Irmão Neville. Agora,
vamos levantar as nossas mãos para Ele.

Quando nos afastamos,
Dá-nos dor interior;
Mas vamos continuar unidos no coração,
E temos esperança em nos vermos novamente.

185 Agora, vamos inclinar as nossas cabeças. E todos juntos, não sabendo o que o
futuro nos reserva neste momento - não sabendo senão o que terminou. Eu não sei. Não
posso dizer. Não posso dizer. Não sei. Mas vendo os factos que revelámos nesta manhã,
vamos orar a oração que o Senhor nos falou. Mesmo que seja: Venha o Teu reino; seja
feita a Tua vontade. Vamos dizer juntos.

Pai nosso que estás no céu,

Santificado seja o teu nome.

Venha o Teu reino. Seja feita a tua vontade

Na terra, como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dá hoje.

E perdoa-nos as nossas dívidas,

Assim como nós perdoamos aos nossos devedores.

E não nos induzas à tentação,

Mas livra-nos do mal:

Porque teu é o reino,

E o poder, e a glória, para sempre.

Amém.

186 Agora, com os nossos corações inclinados - a Bíblia disse que eles cantaram um
hino e saíram. Lembre-se, quando eles fizeram isso na Escritura, foi porque tinham
crucificado o ministério da segunda fase do chamado do nosso Senhor e a terceira fase
do chamado estava pronta a iniciar. Algumas horas depois Ele ascendeu ao inferno e
pregou aos perdidos que tinham rejeitado a misericórdia. Um acorde de “A Minha Fé
Olha para Ti.”

A minha fé olha para Ti,
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Para Ti Cordeiro do Calvário,
Salvador Divino!
Agora ouve-me enquanto oro,
Tira todos os meus pecados,
Ó deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

Enquanto percorro o labirinto escuro da vida,
E as angústias se espalham à minha volta,
Sê Tu o meu Guia;
Ordena que as trevas se convertam em dia,
Limpa as tristezas e as lágrimas,
Ó deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

187 O Senhor vos abençoe, faça com que o Seu sol e a graça brilhem sobre vocês e o
Senhor vos dê vida eterna e esteja convosco aqui neste mundo e no mundo futuro. Na
vida eterna, possam servi-Lo ao longo das eras do tempo, no futuro.

Se esta é a altura e chegamos a esse lugar, não tenho vergonha do que preguei. E
se cada ministro tiver que ficar com a sua congregação e ser julgado, (como eu vi na
visão) dou graças pelo evangelho que preguei, porque é o mesmo evangelho que Paulo
e os outros pregaram.

Estou feliz por vocês. Estou feliz por receberem Cristo como vosso Salvador. Amem
Cristo e orem e vou vê-los esta tarde, o Senhor permitindo, às 19 horas aqui na igreja.
Deus abençoe. Estamos despedidos.
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