
Quem Dizeis Ser Este?
Phoenix, Arizona, E.U.A.

27 de Dezembro de 1964

Bom dia, amigos. Considero isto, sem dúvida, um privilégio: estar aqui nesta igreja. E gosto, mais ou 
menos, do nome dela para começar. Chama-se: “Nome de Jesus”. Gosto disso. E acho que é... Esse é o 
Nome pelo qual fui redimido, esse Nome encantador do Senhor Jesus. E depois, estar aqui com os meus 
bons amigos, reunido aqui nesta bela manhã de Domingo, aqui mesmo em Phoenix. Não sei de nenhum 
lugar onde preferisse estar, a menos que fosse na Glória com todos vocês. E esse é o grande evento que 
aguardamos ansiosamente, um dia.
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E recebi uma chamada de um doente, para vir aqui, hoje. E estava a falar com o Irmão Outlaw, o 
meu grande amigo e convidou-me a vir, de forma tão afável. E todos os ministros aqui em Phoenix foram 
sem dúvida bons para mim.

Às vezes pergunto-me porque me mudei para Tucson. Estou lá há três anos e nunca fui convidado a 
ir a nenhum púlpito. Assim, suponho que tenho... tenho que fazer a minha visita aqui a Tucson... ou aqui 
a Phoenix, onde me sinto bem-vindo. Bem, talvez se habituem a mim, um... Sabem, preguei ali na outra 
noite e preguei durante três horas; não admira que não me tenham convidado de novo.
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Mas tenho um sentimento tal no meu coração em relação a Deus e ao Seu povo. E sou tão lento e 
receio deixar de fora alguma coisa e não trazer o suficiente e apresento cerca de três ou quatro 
mensagens numa. Assim sem dúvida... a vocês, pessoas que estiveram lá, peço desculpa por vos ter 
retido tanto tempo. Não devia ter feito isso.

E também estou feliz esta manhã por estar aqui com o Irmão Carl Williams e o jovem Jimmy aqui e o 
coro e os meus amigos, os irmãos Mosley; por ver o Brad, o Irmão John Sharrit e muitos dos meus 
amigos; o Irmão Pat Tyler, aqui, de muito longe, em Kentucky e tantos amigos, por estar reunido nesta 
assembleia, esta manhã. Entendem, vi muitos dos meus amigos de Tucson e assim por diante, sentados 
aqui.
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Estou a pensar num dia, no tempo em que tudo isto estiver terminado, nessa altura reunir-nos-emos 
onde nós ... nós não ... nós nunca teremos que parar de ouvir esta boa música, entendem. Por acaso 
reparei que o filho do Irmão William, sentado ali atrás, deu um testemunho na outra noite no Ramada 
Inn. E acho que tem quase, perto de um metro e oitenta centímetros de altura. Mas digo-vos, depois 
daquele testemunho, acho que tinha três metros de altura. Ele... Realmente apreciei o que o rapaz 
disse, um testemunho maravilhoso.

Quando ouço estes belos jovens a testificarem da fé deles, que está concentrada em Cristo... E 
estou a ficar idoso e... um dia tenho de partir e ir para Casa. E ver estes jovens prestes a estarem 
prontos e a prepararem-se para retomar onde eu parar... E é assim que fazemos. É assim que a vida é 
planeada. Que nós... uma geração vai avançar... e tornam-se pai e mãe. E criam os seus pequeninos e 
vêem-nos casar; e os netos aparecem com o casamento. E pouco depois, o papá e a mãe vão para o 
pó. E então, nessa altura, as crianças então, estão prontas novamente para terem netos; e depois, vão 
para o pó. Mas haverá uma grande ressurreição, universal, um dia destes. Seremos todos chamados à 
Presença de Deus para prestar contas do que fizemos com o que Deus nos deu: Jesus Cristo. Por isso, 
estou tão feliz por saber que vivi nesta geração com um grupo tão bom de pessoas, que se encontra em 
todo o mundo, que conheci. Grato a Deus. E um dia, quando se der a minha convocação, bem, terei de 
ir responder pelas acções que fiz. Quero que sejam todas para a glória e honra de Deus.
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Há muitas das coisas que eu ... estamo-nos a aproximar do Ano Novo em que gostaria de poder 
esquecer aquelas coisas, mas sei que Lhas confessei, visto que foram erradas e que Ele as colocou no 
Mar do Esquecimento e que Ele nunca, nunca mais se lembrará delas. Agora, entendem, não fomos 
feitos assim, vamo-nos sempre lembrar. Podemo-nos perdoar uns aos outros, mas não nos podemos 
esquecer disso porque somos diferentes. Mas Deus pode perdoar e esquecer. Ele pode passar um pano 
como se nunca tivesse acontecido. Entendem? Porque Ele tem acesso a esse Mar do Esquecimento, mas 
nós não temos. Pensem nisso, que Deus nem sequer se consegue lembrar que já pecámos. Pensem 
nisso! Coro, jovens e se... e isso? Deus nem sequer se lembra que já pecamos. Entendem, Ele pode 
esquecer-se de tudo e nunca mais será trazido à memória. Isso não seria algo especial?
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Este não é um lugar para brincar. Não acredito nisso: brincar ou dizer piadas no... Faz-me lembrar de 
um amigo meu. Já foi para a Glória. Mas contou uma história uma vez, sobre um casal que se mudara 
para a cidade e... proveniente do campo. E tinham um... Este casal jovem tinha um pai idoso e ele 
estava de facto excitado em relação a Deus. Então a jovem (esse era o pai dela) a... então ela tornara-
se amiga de algumas pessoas clássicas. Sabem, em que têm todo este tipo de entretenimentos 
clássicos. Por isso, ia organizar algum tipo de entretenimento nesse dia em casa dela.
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E o pai dela, depois de almoçar, bem, pegava na Bíblia e ia para o quarto e lia por algum tempo. E 
pousava-A e chorava  e  clamava  e  gritava  e  continuava  e  levantava-se  e  punha  os  seus  óculos  e  lia
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novamente. Então encontrava algo e pousava os seus óculos e começava a chorar e a clamar. Ela disse: 
“Isso interromperia a minha festa, por isso tenho de... Tenho de fazer alguma coisa com o pai e não sei 
o que fazer.” Então decidiu deixá-lo subir as escadas e ir para o andar de cima, por cima do local.

E começou a pensar: “Bem, agora, não lhe posso dar a sua Bíblia, porque faria a mesma coisa lá em 
cima.” Então deu-lhe um livro de Geografia antigo e mandou-o lá para cima. Disse: “Pai, vê as fotos do 
mundo inteiro e coisas enquanto estamos a fazer a festa.” E disse: “Não vamos demorar muito. Vamos 
estar lá em baixo... Desce pouco depois de terminarmos.” Disse: “Sei que não queres ficar onde estão 
todas as mulheres.”
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Ele disse: “Não, está tudo bem, Querida. Vou lá para cima.”

Então... Arranjou-lhe uma fonte de luz e preparou-lhe um lugar. E pensou: “Bem, isso resolve o 
assunto. Agora, vai ver as fotos e ler um pouco de geografia e depois... e pouco depois virá para baixo. 
E vai correr tudo bem.”

Então, por volta da altura em que estavam a beber a limonada cor-de-rosa [Bebida muito popular 
nos Estados Unidos da América - Tradutor], sabem e a fazerem a festa delas... Foi pouco depois, que a 
casa começou a tremer e o idoso começou a correr para um lado e para o outro pelo chão, a gritar e a 
saltar. E ela pensou: “O que lhe aconteceu? Não tinha a Bíblia lá em cima. Aquilo... Deve ter pegado 
numa Bíblia.”
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Então subiu as escadas e disse: “Papá!” Disse: “Isso que estás a ler não é a Bíblia. Isso é um livro 
de Geografia.”

Disse: “Eu sei, querida. Eu sei! Mas” disse: “sabes, no outro dia estava a ler na Bíblia onde Jesus 
disse que Ele pôs os nossos pecados no Mar do Esquecimento, entendes e não se lembra mais deles. E 
estava a ler aqui onde eles dizem que nem sequer conseguem encontrar o fundo do mar em alguns 
lugares, no livro de Geografia.” Disse: “Pensa, ainda estão a tentar encontrar o fundo do mar.”

Aquilo estava a alegrá-lo. Assim, para onde quer que olharem, podem encontrar Deus. Entendem, se 
olharem à volta, tudo dará testemunho a favor Dele.

Agora de facto, sinceramente, disse ao Irmão Outlaw: “De que falarei esta manhã? Anunciou a sua 
mensagem de Natal?”
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Disse: “Sim”.

Disse: “A sua mensagem de Ano Novo?”

“Não”.

Então, tinha alguns esboços aqui; se receber um convite de algum lugar, vou falar a minha 
Mensagem de Ano Novo. Pensei em deixar isso para o Irmão Outlaw, para a sua, na próxima semana.

Então pensei em talvez voltar a um texto aqui que nos pode manter atentos durante alguns minutos, 
se o Senhor quiser. E confiamos que Ele nos abençoará. Quero agradecer ao Irmão Outlaw e à igreja 
aqui, por me convidarem a falar aqui. E eu... Como disse o Irmão Outlaw, que: “nunca fizeram a nossa 
amizade murchar”, mas a graça de Deus manteve-nos amigos durante todos estes anos. Esta é a 
primeira igreja que me convidou e à qual vim, foi em Phoenix.

Eu sei... Penso que estou a olhar para o Irmão Troll, aqui. Não tenho a certeza... sentado à frente. 
Isso está certo, Irmão Troll? Creio que estava connosco naquela altura. Tenho umas coisinhas que me 
deu durante aquela altura; pequenas... moldam-nas ou algo assim. Sabem, pequenos objectos em cobre 
daqui onde vive. E olham à volta... E pergunto-me o que acontecerá naquela manhã, quando 
atravessarmos, entendem e virmos as pessoas... disserem: “Bem, ali... ” Entendem, teremos uma 
aparência muito diferente nessa altura, da que temos agora. Iremos... Está certo. Não teremos nenhuns 
sinais de pecado ou de velhice. Seremos perfeitos. Oh, anseio por esse tempo (não anseiam?) em que 
todos os problemas acabarão.
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E agora, sinto que tenho uma Mensagem de Deus. E sou... Não quero ser diferente, mas tenho de 
ser honesto. E se não expressar as minhas convicções, então não podem ter nenhuma confiança em 
mim. Porque seria mais parecido com um traidor ou um hipócrita. E quero ser qualquer outra coisa que 
não isso, entendem. Posso perder alguns amigos na terra, mas quero manter-me fiel às minhas 
convicções, ao que acho que é correcto.
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Agora, há anos atrás, era muito fácil, no início, quando comecei; e os sinais e a mensagem e a 
pregação. Em todo o lado havia um braço aberto: “Venha! Venha! Venha! Venha!” Mas a seguir, 
entendem, cada sinal genuíno de Deus tem uma Mensagem, uma Voz. Entendem, Ela segue-o. Se não 
acontece... Deus não dá nada assim só pelo prazer de o dar. Ele envia algo para atrair a atenção para o
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que Ele está prestes a dizer. Como esta maravilhosa canção que este coro que temos cantou; isso foi 
para fazer o quê? Para aquietar as pessoas para uma mensagem que se aproxima.

Isso é o que um sinal faz. Moisés tinha os sinais de que falámos na outra noite e esses sinais tinham 
Vozes. E o... quando a Voz falou... Jesus foi em frente também a curar os doentes. Ele era um grande 
Homem. Mas quando chegou a hora em que aquele Profeta, que estava na terra ... Isso, não tiveram um 
durante quatrocentos anos e aqui estava Ele na terra e a fazer sinais. Nessa altura Ele era: “um bom 
homem”, todos O queriam. Mas quando a Mensagem que se seguiu a esse sinal (a Voz) ... quando Ele se 
sentou um dia e disse: “Eu e o Meu Pai somos Um.” Oh, bem! Aquilo foi algo diferente. Não queriam isso. 
Entendem?

E isso... o mundo contudo é assim, amigos. Entendem? Eles... tudo o que puderem receber, se 
puderem ajudar-se a si mesmos com isso, entendem... Em que acham que, contanto que não os 
incomode, bem, fá-lo-ão. Mas quando chega a altura em que têm de mudar as suas ideias sobre as 
coisas, aí é quando surge o problema.

Agora, entendem, estamos a construir um edifício, não é um muro. Os construtores querem fazer 
uma fila de blocos e seguir imediatamente em frente. Agora qualquer construtor pode construir isso. Mas 
é preciso um verdadeiro mecânico-chefe para fazer uma esquina. Entendem? Quando têm de esculpir a 
esquina, esse é o momento em que é preciso ... mostra se são realmente um pedreiro ou não; quando 
podem fazer a esquina com aquilo e manter a continuidade do resto do edifício, mas fazer a esquina. 
Agora é nestes cantos, é quando surge o problema. Os construtores querem continuar a construir. Mas, 
não estamos a construir um muro; mas sim, um edifício.
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Agora, enquanto abordamos isto, esta manhã, orem por mim e vou ... Oro sempre por vocês. E 
agora, vamos curvar as nossas cabeças só um momento na Presença do Grande Jeová, Deus. E damo-
nos conta da nossa insuficiência; todos nos damos. E não estamos, ninguém aqui, que não tenha uma 
necessidade. E pergunto-me, enquanto estamos a orar, que, se há algum de vocês com uma 
necessidade especial?

Sabem, o Deus infinito, como disse aqui em Phoenix no outro dia, na reunião aqui ... Tal como a 
televisão, está a chegar, Cristo está aqui no edifício agora. Entendem, cada movimento que fazem, cada 
vez que piscam os vossos olhos, nunca se extinguirá. Está nas ondas de éter do ar. A televisão não 
inventa isso. Capta aquela vossa onda e mostra-a num ecrã. Está lá de qualquer forma. Sempre esteve. 
Cada movimento que alguma vez fizeram ainda existe, no ar. Agora, entendem onde vamos estar no 
juízo?
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Então, Deus está aqui da mesma forma. Não O vemos, assim como não vemos aquelas imagens da 
televisão. É preciso um certo tubo ou cristal de algo para captar a voz e reproduzir a imagem e assim 
por diante. Aquilo existia aqui quando Adão estava na Terra, mas projectámo-lo. Deus está aqui esta 
manhã. E um destes dias, no Milénio, vamos dar-nos conta. Vai ser mais real do que a televisão ou 
coisas assim, que Ele esteve aqui mesmo na reunião esta manhã.

Agora, enquanto ... a respeito desse pensamento, mantenham no vosso coração aquilo de que 
precisam e levantem a vossa mão em direcção a Ele. Podem fazer isso? Digam: “Senhor, ... ” E no vosso 
coração, lembrem-se do pensamento.

Agora, Pai Celestial, só temos esta via de acesso e isso é através da oração. E vimos no Nome do 
Senhor Jesus. Não somos dignos de falar o Nome, de usá-Lo. Não somos ... de maneira alguma achamos 
que somos dignos, mas porque fomos convidados a fazê-lo. E a sabermos isto, que Ele disse: “Se 
pedirdes ao Pai alguma coisa em Meu Nome, Eu concederei.” E somos ... se a nossa fé puder permanecer 
detrás disso, que é a Sua Palavra e detrás de Quem Ele é, então temos a certeza de receber o que 
pedimos. Tu viste todos os pedidos. Tu viste a minha mão. Tu sabes o meu pedido.
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E Pai, oro por cada um deles. Que tudo aquilo de que precisam ... Senhor, não acredito que um 
grupo como este peça algo de errado. Será em prol de algo para o favorecimento do reino, pode ser em 
prol da sua própria cura; e ao fazerem isso, querem ... ou o seu próprio entendimento. Querem isso para 
que possam promover o Reino de Deus.

E peço, Deus, que cada um de todos os pedidos seja concedido. Abençoa esta igreja, o seu pastor, 
os seus assistentes e os diáconos, administradores, todos os seus membros, os visitantes, os 
desconhecidos. Não são estranhos, Senhor. Somos todos Teus filhos pela graça e através de Cristo. E 
pedimos que Tu nos dês esta manhã o Pão da Vida agora, para que possamos sair daqui com o 
discernimento de que estes pedidos que pedimos nos foram concedidos.
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Abençoa a Palavra, Senhor, enquanto A leio. Não há homem que seja capaz ou apto para interpretar 
essa Palavra. João viu o Livro na mão Do que se sentava no Trono e não houve ninguém no Céu, ou na 
terra, ou debaixo da terra que fosse digno de sequer olhar para o Livro. Mas um dos anciãos disse: “Eis,
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o Leão da Tribo de Judá que prevaleceu.” João, à espera de ver um leão, viu um Cordeiro que fora morto, 
um Cordeiro ensanguentado apareceu e pegou no Livro, subiu a um Trono e assentou-se. E todas as 
pessoas célebres do Céu tiraram as suas coroas das suas cabeças e curvaram-se e reconheceram que 
Ele era digno.

Senhor, pedimos que Ele venha ao Trono dos nossos corações esta manhã. Sobe e toma posse de 
todos os pensamentos que temos e usa a Palavra e fala connosco para que possamos saber mais sobre 
Ele e sobre o Seu plano para as nossas vidas. Pedimos isto em Nome de Jesus. Amém.

Agora, se quiserem abrir na Bíblia no ... A Escritura encontra-se em São Mateus, no capítulo 21 e a 
começar com o ... Acho que vamos ler os versículos 10 e 11 do capítulo 21 de Mateus. Sejam bons, 
quando forem para casa, se já não o fizeram durante estes dias de comemoração, se puderem ler este 
capítulo até ao fim. É muito bom. É tudo bom. Este especialmente, para esta época e com a Mensagem 
que espero que o Espírito Santo me deixe trazer-vos esta manhã.
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Reparem no versículo 10 enquanto lemos e no 11.

E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este?

E a multidão dizia: Este é Jesus, o Profeta de Nazaré da Galiléia.

Agora vamos... Deus acrescente à Sua Palavra o contexto desta leitura da Escritura.

Agora sabemos que tempo é e muitos de vocês estão familiarizados com a Escritura deste 
determinado capítulo. Foi no ... de facto no dia em que Cristo entrou em Jerusalém, a andar neste 
jumentinho. E nós... Há uma lenda que diz que: “era um jumento branco”. Imagino, numa prefiguração da 
Sua segunda vinda num cavalo de batalha. Daquela vez, o profeta disse, que: “Ele montaria ... O Teu Rei 
vem a ti sobre um filho de jumenta e é humilde e manso.” Foi assim que Ele veio e ... sobre um asninho, 
um pequeno carregador de fardos. Mas da próxima vez que Ele vier da Glória (no capítulo 19 do 
Apocalipse), Ele vem como um Conquistador Poderoso. A Sua veste salpicada em sangue, sobre um 
cavalo branco e todos os exércitos do Céu a segui-Lo sobre cavalos brancos. E a lenda (não está na 
Escritura ou na história) ... Mas a lenda diz que Ele montava um asninho branco no momento em que Ele 
entrou em Jerusalém.
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Agora isso ... Escolhi isto ... ainda é ... porque estamos nas sombras do ... ou no tempo do natal, na 
época do Natal e do Ano Novo; o fim de um ano e a introdução de um novo. Daqui a alguns dias, muitas 
pessoas estarão a virar novas páginas e a fazer coisas novas e a fazer novos votos e é o início de um 
Ano Novo. E nunca me parece muito com o Natal. Não sei porquê, gosto sempre de lhe chamar: “Dia do 
Pai Natal”. Entendem? Porque não há muito realmente...
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Não pode ter sido o dia de nascimento de Cristo. Sim, não pode ter sido. Ele teria que ter nascido 
em Março ou Abril, porque Ele era o Cordeiro. E Ele era uma ovelha macho e nasceu debaixo do carneiro, 
Áries. Teve que ser, entendem. E as ovelhas não nascem em Dezembro, de qualquer forma. As ovelhas 
nascem na Primavera. E depois outra coisa, as colinas da Judeia agora, há seis metros de neve sobre 
elas nessa altura. Como é que os pastores poderiam ter lá estado?

Então isso vem de facto, da mitologia Romana, coisa que, era o aniversário do deus sol. O sol do 
sistema solar à medida que passa, os dias crescem e crescem e as noites ficam mais curtas. E entre os 
dias 20 e 25 de Dezembro é o aniversário do deus sol, de acordo com a mitologia Romana. E depois os 
seus deuses... E nessa altura celebravam o aniversário do deus sol. E Constantino e a elaborar a 
constituição da igreja e do Estado e assim por diante. Disse: “Vamos mudá-lo” (nem sabia qual era o dia) 
“e fixá-lo no aniversário do deus sol e torná-lo o dia de nascimento do Filho de Deus.” Entendem? Coisa 
que ... Mas não sabemos em que dia foi.
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Mas agora, o Natal deles, tirou tanto de Cristo, até que é tudo ... algumas pessoas mais uma vez 
trouxeram de volta a mitologia de uma criatura que viveu, supostamente, chamada São Nicolau ou Kriss 
Kringle, uma mitologia Alemã. E é tudo apenas um mito e Cristo não está nisso de modo algum.

E as pessoas converteram-no em comprar whyskey e em jogar e em modas. E um homem que ... um 
comerciante que consegue vender os seus bens até ao fim da época do Natal pode sobreviver o resto 
do ano, quase. Entendem? É um feriado tão bom, comercial. E crianças pobres na rua; os seus pais não 
são capazes de passar tempo com elas, sem um presente, por assim dizer do Pai Natal e andam na rua e 
as suas mãos sujas e os seus olhos vermelhos. Detesto vê-lo a chegar. Devia ser um dia solene de 
adoração a Deus, em vez de uma preocupação e um problema e as coisas que se fazem. Não há nada de 
Cristo nisso. Mas estamos mesmo no meio de tudo isto agora.

Encontramo-nos, de certo modo como eles se encontravam nessa altura. Entendem, agora significa 
apenas entrar numa grande festa. Jesus vinha a uma Festa da Páscoa. E Ele entrara em Jerusalém ... ou 
estava a entrar em Jerusalém. E as profecias de tudo o que Ele fez têm de ser cumpridas. Tudo na Bíblia
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tem um significado. Cada nome tem um significado. Não há nada escrito na Escritura que não tenha um 
significado profundo.

Falei na outra noite em Tucson, sobre: “Porque tiveram de ser pastores em vez de teólogos?” Ele 
nasceu mesmo ao lado da igreja. E o Espírito Santo a ir bem para o interior do deserto e a escolher, não 
teólogos, mas pastores. Tinha que ser assim. Os teólogos não teriam acreditado numa Mensagem assim. 
Então eles ... tinham que ser pastores.

Preguei aqui, há alguns anos atrás, há dois anos atrás: “Por que teve de ser a pequena Belém?” Se 
o Senhor quiser, no próximo Natal, quero que preguemos sobre: “Por que tiveram que ser magos?” Estes 
porquês: eles têm respostas para eles e elas estão aqui mesmo, na Bíblia. E estamos a viver numa época 
maravilhosa, a melhor época de todas as eras. Estamos a viver no tempo em que, a qualquer momento 
que ... o tempo pode cessar e a Eternidade pode fundir-se com ele e entrar em cena. As eras por que 
todos os profetas e sábios, aguardaram ansiosamente. Devíamos estar de guarda a toda hora, à espera 
da Sua vinda.

Encontramo-nos, neste Natal, ainda assim, quase como eles se encontravam no primeiro Natal. O 
mundo está quase a cair aos pedaços. Como preguei uma vez, algures, numa mensagem de Natal: “O 
mundo a cair aos pedaços”. E o mundo mais uma vez está quase a ficar em pedaços. Olhem para os 
terramotos aqui na Califórnia. Prevejo que, antes da vinda do Senhor Jesus, que Deus afundará aquele 
lugar. Acredito que Hollywood e Los Angeles e aqueles lugares imundos ali, que o Deus Todo-Poderoso os 
afundará. Irão abaixo, para o fundo do mar. E é tanto pecado, entendem, é o limite.
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A civilização viajou com o sol, de ... e começou no Leste, indo para o oeste. E agora está na Costa 
Oeste. Se for mais longe, será de volta para o Leste novamente. Então esse é o limite. E o pecado 
viajou com a civilização e torna-se a fossa de todas as eras. As coisas que fazem, que os seres 
humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. A mulher entregou-se a uma tal 
imundície, que até nenhuma mulher em qualquer era teria jamais pensado numa coisa tal, como a que 
fazemos hoje. E depois, ainda nos chamamos Cristãos. Que desgraça!

Não admira que o grande profeta se levantou e disse: “Não sou um profeta nem filho de um profeta, 
mas ... ” Disse:
23

Bramiu o leão, quem não temerá? E ... Falou Deus, quem não profetizará?

Entendem? Há algo que tem que chamar para fora.

Estamos numa hora crítica; o mundo está. Mas a Igreja, a verdadeira Igreja (não a denominação), 
mas a Igreja, Ela Própria, está pronta para o maior triunfo que Ele já proporcionou: a vinda do Noivo à 
Noiva.

Estamos a separar-nos, à espera que venha um Messias (algo) e nos salve, nos tire de tudo isso. 
Olhamos para lá ... os problemas lá no Leste. Olhamos, na África, para as revoltas e os problemas raciais 
e a integração e as segregações. E todos nos exasperamos e gritamos aqui há pouco tempo atrás (os 
nossos amigos de cor) por causa de: “Temos de fazer, temos de fazer a integração. É disso que 
precisamos. Temos de fazer a integração; cada homem, igual, cada homem.” Bem, está tudo bem, 
perfeitamente. Está tudo bem, perfeitamente. Não acredito na escravatura. As pessoas não eram 
escravas para começar. Não são escravos.

Deus é um segregacionista. Também sou. Qualquer Cristão é um segregacionista. Deus separa o Seu 
povo de todos os outros. São... Sempre fizeram uma segregação. Ele escolheu uma nação. Ele escolhe 
um povo. Ele é um segregacionista. Ele criou todas as nações. Mas, ainda assim, um verdadeiro Cristão, 
genuíno tem de ser um segregacionista. A separar-se das coisas do mundo e de tudo e a associar-se a 
um propósito, Jesus Cristo.

24

Mas gritam isso. Tentei dizer-lhes: “Essa não é a coisa que vai salvar a nossa nação. Isso é só um 
esquema político. É uma coisa de base comunista.” Acho que Martin Luther King vai conduzir o seu povo 
à maior carnificina e massacre, em que já estiveram. E eles ... Entendem, isso não vai unir o mundo. Isso 
não nos vai salvar. Proporcionamos-lhes integração. Agora está pior do que alguma vez esteve. 
Entendem, essa não é a ... essa não é a questão. Só há uma coisa que pode unir: essa é Deus. E claro 
não A querem.

Não O quiseram, naquele tempo. Estavam a cair aos pedaços e a política deles estava a cair aos 
pedaços, as nações deles estavam a fragmentar-se, a igreja deles estava a fragmentar-se e eles a 
clamar por um Messias. Queriam-No. “Oh, envia-nos um Messias.” Mas quando Ele veio ...

Deus apresentou ... apresenta a resposta à vossa oração. Pediram e receberão. E isso é ... Posso 
permanecer aqui durante horas, em homens e mulheres, mesmo Cristãos, a orarem em prol de algo; e 
Deus dá a resposta e nem sequer a reconhecem.

25
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E agora, Deus deu-lhes a resposta. A quererem um Messias. Sabiam que tiveram Césares e tiveram 
Davides, tiveram Salomões (o homem sábio), tiveram Davides (os poderosos guerreiros), tiveram todos 
os tipos de homens, mas sabiam que tinham de receber ajuda do Céu e eles ... Deus prometera-lhes um 
Messias. E Ele enviou-lhes esse Messias, em resposta à oração deles, mas não O quiseram.

Pergunto-me, hoje, se as nossas orações... Ouvem-nos dizer: “Ore em prol de um grande 
reavivamento. Ore por isto. Ore em prol de um nascimento. Ore em prol da união.” Pergunto-me, se Deus 
enviasse um programa tal, se o aceitaríamos. Só me pergunto se aceitaríamos o que Ele nos envia. 
Entendem, Ele ... A razão pela qual oramos por estas coisas, é porque sabemos que são necessitados. 
Mas quando Deus o envia da maneira que Ele quer, então não é de acordo com o nosso gosto e por isso 
não o recebemos. E foi assim que aconteceu naquele dia. Se Ele não fosse ao gosto das crenças deles e 
da sua ... Não O receberiam novamente hoje. Essa é a razão pela qual fizeram esta pergunta: “Quem é 
este? Quem é este homem que aí vem?” Entendem, foi uma época tremenda. Oh, todos estavam ... 
numa tensão. Algo estava prestes a acontecer.

26

E olhem para o mundo hoje, em que tensão o mundo inteiro vive. Vai pela rua abaixo... Nem sequer é 
seguro conduzir. Não é seguro estar numa autoestrada de quatro faixas. Estão todos numa tensão, a 
falarem brusca e asperamente e ... O que é que se passa? Acalmem-se. Para onde vão? É isso o que 
está a fazer com que os hospitais psiquiátricos se encham. Foi isso o que pôs a igreja numa agitação 
tal. Estão tão ligados a uma certa coisa. Não vão parar e ter em conta a Palavra de Deus e a hora que 
estamos a viver; todos debaixo de uma tensão, nervosismo.

27

E agora, sabemos. Estamos cientes. A terra passou recentemente por umas grandes dores de parto. 
E a igreja está a passar por umas dores de parto. Teve que passar por dores de parto antes de poder 
dar ... Cada um dos profetas, quando vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo 
passou por uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora está pronto para uma Terceira 
Guerra Mundial. E está em dores de parto de novo. Mas só há uma coisa que pode trazer a paz e que é 
Cristo.

28

Todos os nossos esquemas e as nossas ideias e as nossas formações eclesiásticas e toda a nossa 
política e toda a nossa ciência e tudo, foi provado que é um disparate. E depois oramos para que Deus 
nos ajude, para que intervenha: “Vem e faz algo por nós.” E depois quando Ele faz, pergunto-me se 
somos capazes de O entender, se somos capazes de O receber, ou até se O temos em conta?

Agora, isso é o que foi feito no passado, naqueles dias. Estiveram a orar, tiveram todos os tipos de 
grandes líderes, estiveram sob o domínio de governos, estiveram sob o domínio da monarquia, estiveram 
sob o domínio de tudo, juízes. Mas sabiam que só havia uma coisa que os podia salvar, que era o futuro 
Messias. E Messias significa: “o ungido”. Um ser humano que foi ungido. Portanto, o ser humano, ungido 
com a Palavra. A Palavra feita carne entre nós. E quando Ele veio, Ele não veio exactamente dentro do 
critério em que O queriam; não o critério que tinham ... em que Ele devia vir. Então, por isso, clamaram: 
“Quem é este homem? De que se trata todo este barulho?” Um grupo de camponeses ali à porta, a 
cortar ramos de palmeira e ...

29

E ele disse: “Bem, faz com que eles se calem. Fazem-nos ficar nervosos, a maneira como falam 
excitados e gritam e se comportam.”

Ele disse: “Se se calarem, estas pedras clamarão imediatamente.”

Oh, o tempo estava a manifestar-se! A profecia estava a ser cumprida. Não admira! “O Leão brama, 
quem não temerá? E Deus falou. Quem não profetizará?”
30

“Não, se Ele não estivesse dentro do nosso próprio critério ... Se Ele não fosse exactamente da 
maneira que queríamos que Ele fosse, da maneira que pensámos que Ele devia vir, não O recebíamos.” 
Nessa altura, foram os credos deles que os afastaram tanto da Palavra escrita. Estavam tão afastados, 
não conseguiram reconhecê-Lo, Aquele pelo qual oraram para que viesse. As igrejas deles tinham-nos 
posto tão longe, que até a própria coisa pela qual oraram, estava mesmo entre eles e não estava dentro 
do critério deles e por isso não podiam crer Nela. Tiveram de se afastar Dela. Expulsaram-Na. Eles... Só 
há uma coisa que podem fazer quando se encontram com Cristo. Essa é: ou aceitá-Lo ou rejeitá-Lo. 
Nunca podem ir embora com os dois sentimentos. Não podem fazer isso. Não acontece para irem embora 
com os dois sentimentos. É dessa forma.

Reparem, como poucos reconheceram que Ele era a Palavra Ungida daquele dia. Entendem, Deus no 
princípio, sendo infinito e sabia todas as coisas desde o princípio ... E o único assunto destas coisas é 
mostrar os Seus atributos. Um atributo... Vocês têm um atributo. É o vosso pensamento. Pensam em 
algo, depois falam-no, depois fazem-no. Isso é Deus. Ele, no princípio ... Se são ... Se alguma vez 
estiveram ou alguma vez vão estar no Céu, estavam no Céu para começar. Fazem parte de Deus. Eram o 
Seu pensamento. Ele sabia como se chamavam. Ele sabia quem eram antes de alguma vez haver uma 
molécula,  antes  de  haver  luz.  Antes  de  haver  alguma  coisa,  Ele  conhecia-vos  e  sabia  como  se
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chamavam. E escreveu o vosso nome no Livro da Vida do Cordeiro, antes do mundo jamais ser criado. 
Entendem, eram o pensamento Dele. E depois um... Depois tornaram-se uma Palavra. E uma palavra é 
um pensamento expresso. Então manifestam-se.

Era assim que Ele estava. Ele estava no princípio sozinho. Deus vivia sozinho com os Seus 
pensamentos. Ele nunca fará isso de novo porque os Seus pensamentos estão a ser manifestados. E é 
por isso que estamos aqui, neste dia ... é Deus a ter companheirismo com os Seus pensamentos, a 
serem manifestados. Entendem? Aqui estamos. Então, vocês, ao pensarem, não podem acrescentar um 
côvado à vossa estatura. Não podem fazer isto, aquilo, ou outra coisa. É Deus que mostra misericórdia. 
É Deus. “Todo o que o Pai Me deu virá a Mim e nenhum homem pode vir a Mim, a não ser que o Meu Pai 
o traga.” Isso põe fim à questão.

32

Agora, reparem, como poucos no Seu tempo, dos milhões na terra, que nunca sequer souberam que 
Ele estava aqui. Pensem, houveram dezenas ... de milhões de pessoas que nunca souberam nada sobre 
isso. E pensar que, em Israel naquela época, havia dois milhões e meio de pessoas na Palestina, de 
Israelitas e nem um centésimo deles jamais soube. Não admira que Ele tenha dito: “Estreita é a porta e 
apertado o caminho, mas poucos há que o encontrem.” Pensem em quantos não O reconheceram! Não 
sabiam que Ele era Isso. E eles aqui onde Ele estava; essa é a parte lamentável.

33

Aqueles que andaram com Ele e O viram na rua e assim por diante ... não reconheceram Quem Ele 
era, porque Satanás viu que Ele recebeu o nome mais obsceno que podia ser dado a uma pessoa. Ele foi 
chamado pelo mundo (o mundo natural) ... Ele foi chamado ilegítimo (porque ele disse que “a mãe, era a 
mãe Dele, através de José, antes de estar casada com ele”). Então deu-Lhe um nome ilegítimo.

E mais uma vez, a igreja viu-O com o Seu grande poder de manifestar. Manifestar o quê? Não 
manifestar um credo! Ele estava a manifestar a Palavra! Ele Próprio era a Palavra Ungida. E quando viram 
isso a acontecer (a manifestação, o Messias Ungido), recusaram-No. Não O queriam. Não estava dentro 
do critério deles. Essa é a parte lamentável. Quantos...? Pensem nisso! Assim como noutros dias.

34

Veja, cada um tinha a sua própria interpretação da Palavra. Isso é o que ... a razão pela qual Israel 
não reconheceu Moisés. Essa é a razão pela qual o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão pela 
qual todos os profetas não foram reconhecidos. Têm a sua própria interpretação da Palavra. Mas Deus, 
em todas as eras, teve o Seu Messias. Entendem? Rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar Deus. Rejeitar 
Noé, era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Era ... Eram o Messias ungido para aquela era, a Palavra 
que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, Ele era a plenitude da Palavra.

Deus, Ele Mesmo, convertido na estrutura de um homem, com ossos e carne, o Ungido. E deviam ter 
visto isso. Mas, vejam, o mundo da igreja deles tinha acrescentado tanto aqui e tirado tanto aqui e 
assim por diante, até que estava tão confuso, que confiavam na igreja deles em vez da Palavra. E 
quando viram a igreja deles ungida, então pensaram que algo grandioso estava a acontecer. Mas quando 
viram a Palavra ungida, nessa altura disseram: “Isso é fanatismo. Este homem é um demónio, um 
Belzebu.” Porque era tão contrário à igreja deles até que ... os credos da igreja deles e o que fizeram. E 
aconteceu dessa forma em cada vinda de um profeta, a igreja estava tão confusa.

Deus enviou as Suas leis e deu-lhes um concerto. E o sacerdote vinha e tirava e acrescentava e 
tirava aqui e fazia disso um credo. E depois, Deus suscitava do nada, um homem ungido que era 
levantado com o poder do Espírito. E era sempre odiado pelos sacerdotes, pelos reis. E em 
circunstâncias em que os falsos profetas usavam as suas roupas macias e caminhavam humildemente e 
mansamente entre os reis e os sacerdotes, para terem direito a grandes nomes e coisas. Então o 
autêntico, o verdadeiro profeta aparecia do nada, de nenhuma das organizações deles.

35

Onde é que houve algum lugar na Bíblia, onde Deus alguma vez pegou num sacerdote e fez dele um 
profeta? Onde é que Deus alguma vez pegou num teólogo eclesiástico (um homem treinado, um homem 
treinado teologicamente) e fez dele um profeta? Nunca nas histórias em lugar nenhum, Ele alguma vez o 
fez, em nenhuma era ... Ele alguma vez o fez. Ele tem de se afastar daquele sistema e levantá-lo. E isso 
foi o que Ele fez aqui.

Jesus, quando Ele nasceu em Belém da Judeia, de uma família pobre e Ele não tinha antecedentes 
como eles sabiam, apenas uma pessoa da tribo de Judá e a Sua mãe e pai eram da linhagem de David; e 
tiveram que vir e ser tributados. E aqui estava Ele, apenas um jovem, por ali ... a não fazer mais nada a 
não ser despedaçar as igrejas. E odiavam-No. E não podiam dizer nada, a não ser que aquele homem 
fizera milagres. Pedro expressou isso no Dia de Pentecostes, disse: “Jesus, de Nazaré, um Homem 
aprovado por Deus entre nós, visto que Deus estava com Ele.” E não para acrescentar à Sua Palavra ou 
qualquer coisa; para torná-la um pouco mais clara: “Ele era Deus connosco, feito carne. Deus 
connosco.”

36

E dizia na outra noite, que Moisés, ali de pé com a sua mão no seu peito, ele ... aquilo era Deus em 
Moisés. Ele ... (a guardar os  segredos  no  seu  coração)  e  estendeu-o,  branco  com lepra.  Em seguida,
37
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colocou-a de novo no seu peito e curou-a e depois estendeu-a novamente para nós quando Ele enviou 
à terra o Espírito Santo; que era Deus, mais uma vez, apenas noutra forma no Dia de Pentecostes. E 
recusamo-Lo. Não queremos Isso. Foi assim que fizeram nessa altura. É assim que provavelmente 
faríamos hoje.

Vemos que cada homem tem a sua própria interpretação. É por isso que é tão confuso. Mas sabem, 
a Bíblia disse, que: “ Esta Palavra não é de particular interpretação.” Ela não precisa de uma 
interpretação Presbiteriana Dela. Não precisa de uma interpretação Baptista. Nem precisa Ela, de uma 
interpretação Pentecostal. Deus é o Seu próprio intérprete. Ele disse que Ele o faria, por isso Ele fá-lo e 
isso põe fim à questão. Então, é por isso que vêem a Palavra da promessa ungida e depois não podem 
recebê-La. Vejam, porque Isso é contrário aos credos deles.

38

Como pareceria o Messias (Ungido) e o que faria Ele; estava longe de ser o entendimento deles. E a 
seguir, quando lhes foi lido a partir das Escrituras, o que Ele faria, ainda assim não O entenderam. Pois 
quando estes magos vieram, da Babilónia, estavam de certo modo a nordeste de Jerusalém e olharam 
para o fundo e viram aquela Estrela a conduzir para o oeste. Seguiram-Na durante dois anos, a 
atravessarem o rio Tigre e através dos vales e do Sinar e desceram, chegaram à maior cidade de todas 
as religiões. A maior religião do mundo, no templo, em Jerusalém. E para um lado e para o outro nas 
ruas, a dizerem: “Onde está Ele? Onde está Ele, o qual nasceu, o Rei dos Judeus?” Bem, ninguém sabia 
nada sobre isso. Foi estranho.

39

Até mexeu com o Sinédrio ... chamaram os estudiosos e disseram: “Lede nas Escrituras onde diz que 
um Messias ... ”
40

E foram e pegaram nas Escrituras e leram que Miquéias disse que: “Da ... Judeia ... Belém da Judeia, 
não és tu a cidade menos importante para todos os príncipes? Mas de ti sairá este governador.”

Vejam, em vez de examinarem, aplicaram-na mal: “Bem, é um monte de fanatismo.” Entendem? Foi 
por isso que os pastores receberam a Mensagem. Entendem, não ... Têm a sua própria interpretação, 
portanto, não recebem a coisa autêntica, verdadeira.

Mas, como sempre, quando Ele veio, Ele veio exactamente da forma que a Palavra disse que Ele 
viria. Ele entrou na cidade exactamente, no nosso texto esta manhã, da maneira que a Palavra disse 
que Ele viria. E disseram: “Quem é?” Entendem o que quero dizer? Deviam ter sabido quem era. E aqui ... 
não o mundo exterior, mas o mundo da igreja disse: “Quem é? Quem é este?” Quando ali, as Escrituras 
disseram claramente que essa era exactamente a maneira como Ele viria. E dizem: “Quem é? Quem é 
este homem? De que se trata toda esta agitação? Parem de fazer esse barulho todo. Põe-nos nervosos.” 
Hum, hum. Entendem? O ... Entendem? A mesma coisa pela qual oraram estava ali mesmo à mão e não O 
reconheceram. E Ele veio exactamente da maneira que a Escritura disse que Ele viria. E se Ele vier hoje, 
Ele virá da maneira que a Escritura diz que Ele virá. Ele vem sempre ao gosto da Palavra de Deus e não 
ao gosto da ideia de um teólogo sobre isso.

41

A propósito, sabiam que a Palavra de Deus nunca veio a um teólogo? Encontrem as Escrituras onde 
Ela alguma vez veio. A Palavra não vem aos teólogos; de modo algum. Mas entendem, se a Palavra 
fosse manifestada hoje, a Palavra para os nossos dias, Ela manifestar-se-ia ao gosto da Palavra de 
Deus. Não ao gosto da ideia de alguém. Deus pegaria na Sua Palavra que Ele prometeu para este dia e 
ungi-La-ia e Ela aconteceria. É tudo. Não há forma de impedi-La de suceder. Vai fazê-lo de qualquer 
forma, não importa o que a igreja diz e em que os outros acreditam. Ela ... Deus fá-lo-á de qualquer 
forma. Haverão apenas muito poucos que algum dia saberão acerca disso. Está certo, muito poucos. 
Sempre foi assim.
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Vejam , com a própria interpretação deles, não podiam fazer mais nada, porque se inclinavam para o 
que a igreja lhes dissera. Mas Ele vinha ... Ele veio sempre depois ... Ele fez nessa altura, sem dúvida e 
Ele fazia sempre que Ele vinha e tudo o que Ele fizer, será ao gosto da Palavra. Então, por isso, não 
podemos confiar no que as outras pessoas dizem. Só há uma coisa em que podem confiar e essa é a 
Palavra. E a Palavra é Deus. E a Palavra ungida produz o Messias; a Palavra ungida da hora. Que bonito! 
Não a entenderam, a Palavra; a correcta ... Tinham... A Palavra está sempre certa, mas a interpretação 
deles, sobre Ela, estava errada.

43

Pergunto-me se esta grande coisa, este Conselho Ecuménico que temos hoje no mundo e o 
Conselho Mundial de Igrejas a formarem-se ao mesmo tempo fazem de todos nós um ... Pergunto-me se 
se dão conta, se ... Isso é exactamente o que as Escrituras disseram que fariam. Mas acham que é a 
coisa mais maravilhosa do mundo, que todos nós nos possamos aliar e ser um. Disseram: “Jesus pediu 
que fossemos um.” Isso é verdade. Mas não esse tipo de unidade.

44

Ele disse: “Sede um como Eu e o Pai somos um.” Sim, ter esse tipo de unidade. Então, como é que 
isso acontecerá? A Palavra dentro de nós seria a Palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Entendem, 
a unidade de Deus é a Palavra ungida em vocês. Entendem? E então tornam-se um filho (um messias) da
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era.

Agora encontramos as pessoas quase na mesma. As pessoas não mudam. Estas pessoas estavam 
divididas em três grupos. E vamos ver isso por alguns minutos agora. Sei que vou ficar até um pouco 
mais tarde, se estiver bem para vocês. Sou tão lento, só ... Não sei; chego e escrevo Escrituras e 
pequenas notas. E depois chego ali e o Espírito Santo pega numa e eu ... parece que não tem fim. 
Continua a prosseguir. Mas, agora, a respeito do nosso texto.

45

Estavam divididos, ali, em três grupos diferentes, com três opiniões diferentes. Alguns deles criam 
Nele. Alguns deles odiavam-No. E alguns deles não sabiam o que fazer.
46

Entendem? É assim que estamos. Preguei, creio que nesta igreja, uma vez: Crentes, Falsos Crentes 
e Incrédulos. Os três do grupo, têm isso em toda a parte. Isto são três dentro do grupo, também; ao 
ver este estado das pessoas em que sempre estiveram. Podemos voltar e provar que é sempre o estado 
das pessoas. Sempre estiveram nesse tipo de condição.

Então, ao vermos que sempre foi assim, então faz-nos propensos a crer que Deus tencionava que as 
pessoas fossem assim. Bem, Ele criará o Seu inimigo para glorificá-Lo. Tudo... Paulo, a escrever, em 
Romanos, capítulo 8, disse: “Oh, homem néscio. Pode o barro dizer ao oleiro: Por que me fazes ... assim? 
Não tem Ele poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra?” E se Ele não tivesse criado a 
noite? Nunca apreciariam a luz do sol. Se estivesse unicamente sol, não saberiam como apreciá-lo. E se 
não houvera doença? Nunca saberiam como apreciar a boa saúde. E se não houveram pessoas más? 
Nenhuma mulher malvada? Uma boa mulher não seria honrada. Entendem? Não iriam ... A honra não lhe 
pertenceria, porque é tudo dessa maneira, é uma coisa sem interesse. Mas é uma lei de contraste.

Deus faz assim: um para ser tão desonroso, para mostrar o honroso; um para estar tão errado, que 
mostra ... Se não estivesse errado, essa seria a coisa certa. Se não houvesse... Não pode haver um 
dólar falso até que haja um dólar verdadeiro. E então o falso é... Se fosse feito um dólar falso para 
começar, então seria o verdadeiro. Mas é uma cópia. Não pode haver... Não pode haver pecado até que 
haja justiça. Porque a justiça é a coisa certa e o pecado é a perversão da justiça. Por outras palavras, 
uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira até que haja uma verdade primeiro; 
para fazer mudar essa verdade para uma mentira. Então, todo o pecado não é nada a não ser a justiça 
pervertida. Portanto, há um sistema no mundo.

47

Dois sistemas; e um deles é o sistema certo e o outro é um sistema pervertido. E um deles é a 
Palavra de Deus, que está certa; e a palavra de todo o homem é uma mentira. E este sistema 
denominacional que temos hoje, a formar um Conselho Mundial de Igrejas para criar uma marca da besta, 
para fazê-los surgir ao mesmo tempo, é a coisa errada. E o homem está cegamente a entrar nisso.

48

Deus pôs a coisa na terra para que por ela eles fossem libertos. Mas acham que é um monte de 
fanatismo. Não querem. Expulsam-no. Acham que têm de fazer alguma coisa acerca disso. Têm de fazer 
o seu próprio sistema. Deus já tem o sistema aqui, a Sua Palavra. Mas não queremos Isso. Por isso, 
encontramo-nos hoje, tal como estavam naquela altura.

E agora, ao ver que as pessoas são destinadas a ser assim ... Reparem, dizem... Sei que levo muito 
tempo, mas não quero continuar a prestar atenção a isso porque põe-me nervoso. Entendem?
49

Política; agora tomamos como... Vamos tomar como exemplo, por exemplo ... para ver se as pessoas 
estão destinadas a estar em três classes. Vamos tomar como exemplo a política. Há alguns que são 
acalorados de mais para um homem. E outro grupo odeia-o. E outro grupo não sabe o que fazer com ele; 
não sabem o que fazer e deixa-os em confusão.

Este homem disse: “Oh, é um grande homem. Vai ser o melhor Presidente para nós.”

O outro disse: “Não passa de um apóstata.”

Depois o indeciso disse: “Agora, não sei o que fazer.” Entendem? Vejam, somos criados assim. Somos 
feitos assim. É assim que os seres humanos são. Tinha de ser assim para fazer a grande organização de 
Deus. E para conseguir o Seu feito que Ele vai alcançar na terra, o homem teve que ser criado assim. 
Um tem razão. O outro está errado. E o outro está indeciso entre os dois. Sempre foi assim.

Reparem, fazem isso sempre que não sabem... O homem indeciso, está num mau lugar porque: um 
pode expôr o assunto, porque é que acha que tem razão; o outro pode mostrar como acha que ele está 
errado; e o indeciso não sabe nada sobre o assunto, não sabe para que lado se virar. E é assim que 
acontece com a religião. As pessoas fazem a mesma coisa hoje em relação ao seu destino Eterno.

50

Agora vamos magoar, só um minuto. Fazem isso em relação ao destino Eterno deles. Um homem vai 
aqui a este ... para comer. E se encontrassem uma aranha na vossa tigela de sopa, quereriam processar 
aquela  empresa  ou  aquele  restaurante.  Bem,  não  comeriam  essa  sopa,  estaria  estragada.  Não  a
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comeriam de modo algum, uma barata grande ou algo cozido numa tigela de sopa. Bem, não a comeriam 
de modo algum. Ficavam enjoados só de pensar nisso. Mas, no entanto, deixam que um grupo de 
teólogos vos meta algo pela garganta abaixo, que vos afastará milhões de quilómetros de Deus e 
engolem isso. Quando: “O homem viverá de toda a Palavra que procede da boca de Deus.” É uma 
corrente à qual a vossa alma está suspensa sobre o inferno. E como disse antes: “Uma corrente é 
melhor no seu ponto mais fraco.” Um elo para quebrar ... isso é tudo o que têm de fazer é quebrar um 
deles; é tudo. O resto deles soltam-se com isso. Só é tão forte quanto o seu elo mais fraco.

Agora... E uma pessoa que sabe que se comerem essa sopa com uma aranha venenosa dentro dela, 
provavelmente faria com que ficassem doentes. Teriam que ir ao hospital e tirá-lo do estômago e muitos 
problemas por que passar. E poderia até mesmo matar-vos. Mas, bem! Iriam ... Bem, nunca andariam 
num sítio assim. Jamais quereriam voltar à casa novamente, porque teriam medo de ficarem intoxicados 
e morrerem. E depois sim, juntam-se, escrevem os vossos nomes em livros e lutam pela mesma causa 
daquilo que a Bíblia disse: “Não está a condenar o teu corpo, mas a mandar a tua alma para o inferno.” 
Entendem? Que estranho que as pessoas o façam. Têm... Eles escolhem o seu destino Eterno, baseiam-
no em algum termo teológico. E podem trazer-lhes a Escritura, disse: “Isto é o que a Bíblia disse. Aqui 
está, aqui mesmo.”

51

E o teólogo olha para Isso: “Bem, isso foi para outra época.” Entendem? E ouvem-no. Vêem o que 
Deus diz? Um genuíno, verdadeiro Cristão só ouve essa Palavra e é tudo. O homem de Deus vive desse 
Pão.

Reparem, alguns crêem na Palavra. Enquanto que há outros crêem na sua interpretação 
denominacional. E há outros, por esta confusão, que não sabem no que crer.
52

Agora alguns deles disseram: “Oh, este Conselho Mundial de Igrejas, isso vai ser a coisa. Vai fazer 
de nós todos um. Oh, é mesmo isso.”

E outros dizem: “Bem, é do diabo! Aqui está na Escritura.”

Então o homem que não reserva tempo para se sentar e orar e explorar, disse: “Oh, esquece.” Hum, 
hum. Esquece? É o seu ... pela sua afirmação, irmão, pela sua posição, pelo termo que usa, vai mandá-
lo para o seu destino Eterno onde estará para sempre. Não faça isso.

Compete-nos sentar quando algo como isto se levanta. E uma pergunta, como nos dias de Jesus; 
quando vieram, a igreja disse: “Oh, Ele é um apóstata. Não há nada Nele.”
53

Mas disse: “Examinai as Escrituras.” Ele disse: “Cuidais ter Nelas a Vida Eterna e Elas dizem-vos 
Quem Eu sou.”

Então os homens, as mulheres, com qualquer estatuto Cristão, de qualquer modo, ou interesse no 
seu destino Eterno, deviam examinar as Escrituras e ver Quem Ele era. Então a pergunta não seria: 
“Quem é este?” Diriam: “Aqui está Ele!” Essa é a diferença. Vejam, é o homem, propenso a ser assim. 
Alguns estão destinados a isso. É difícil dizer isso, mas é verdade. Mostra-o. Entendem?

Agora, hoje, alguns dizem: “Creio na Palavra. A Palavra é a Verdade, cada Palavra Dela.”54

Outros dizem: “Ah, os nossos pastores vão e aprendem esse tipo de ... Sabem o que dizer sobre 
Isso.”

Outro disse: “Bem, não sei. Juntei-me a este grupo. Não gostei. Fui para aqui e juntei-me a este. 
Não sei a qual pertencer.” Entendem? Foi assim que aconteceu nessa altura, o mesmo tipo de multidão. 
Bem, sempre foi assim, desde o princípio e sempre será.

Agora vamos considerar a Verdade Bíblica sobre este assunto e ver se Ela está certa; só por alguns 
minutos agora ... Adão... No princípio começou assim, da forma que o temos mesmo hoje, não mudou 
nem um pouco. Adão era um “crente”. Satanás era um “incrédulo”; não cria na Palavra. Então apanhou 
Eva, que “não tinha a certeza” se Ela estava certa ou não. Entendem? Satanás, o incrédulo... Deus 
disse: “No dia em que aí comerdes, nesse dia morrereis.”

55

Satanás disse: “Isso não está certo.” Vejam e não cria Nela. Adão cria Nela. Então, persuadiu aquela 
que estava indecisa. Não podiam distinguir ... ela não podia distinguir.

Agora, reparem, a mulher aqui representa a futura igreja denominacional chamada noiva. Tudo surgiu 
em Génesis. É uma semente. Começam em Génesis; terão uma imagem correcta. Entendem? Agora, aqui, 
ela representou a igreja desta época porque alguns dizem (agora tomamos como exemplo os 
Presbiterianos e os Luteranos e todos eles a cederem, estes homens de negócios e assim por diante): 
“Gostaríamos de receber ... Queremos o baptismo do Espírito Santo. Gostaríamos de recebê-Lo.”

56

Dão-se  conta  do  dia  em que  podemos  estar?  Entendem?  Pode  acontecer  que  nunca  O  recebam.
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Sabem que Jesus disse: “Quando eles, a virgem adormecida... ” ?

Agora, lembrem-se, a virgem adormecida veio pedir azeite. Estava tudo selado. Não O recebeu. 
Nunca O recebeu. Dão-se conta que depois da Noiva ter desaparecido, arrebatada ao Céu, as igrejas 
continuarão, as pessoas pensarão que estão a ser salvas e tudo exactamente como sempre fizeram. 
Continuarão exactamente como aconteceu nos dias de Noé. Continuaram a comer, a beber e a fazer 
tudo exactamente como sempre fizeram. Não sabiam, mas a porta estava fechada. E pode acontecer, 
amigos, que a porta se feche a qualquer momento. Talvez já se tenha fechado, que eu saiba. Não 
sabemos.

Só haverão alguns deles que entrarão. Sabemos que: “Como foi nos dias de Noé (oito almas foram 
salvas), assim será na vinda do Filho do Homem.” Só há algumas almas salvas. Não digo oito. Podem ser 
oitocentas ou ... Não sei quantas. Oito mil... Não sei. Oito milhões... Eu...

57

Mas, vejam, a Noiva não vai ser constituída apenas pelo pequeno grupo que está aqui na terra 
agora. Quando na sétima vigília, quando Ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as 
suas lâmpadas. Desde o passado, todos os que creram na Palavra ungida através da era, apareceram. 
Como a pirâmide (a parte inferior) e apareceram ... Mas a Pedra Angular tinha de vir buscar tudo para 
fazer disto uma pirâmide. Vejam, juntá-lo. Agora, a Noiva será constituída por todos aqueles através das 
eras, que creram e aceitaram Cristo como seu Salvador.

Agora, Eva não tinha a certeza. Adão disse-lhe, disse: “Agora, Deus disse, Querida, que: «No dia em 
que dela comerdes, nesse dia morreis.»”
58

Mas disseram que... Satanás disse: “Isso não pode estar certo, sem dúvida. Imaginam que um Pai 
trataria os Seus filhos ... Só uma brincadeira, uma coisa assim. Isso não é assim, sem dúvida.” 
Entendem?

E para o que é que ela finalmente mudou? Mudou para o: “certamente”. E isso é exactamente o que 
a igreja faz hoje, exactamente. “Oh, certamente ... Somos uma grande igreja. Somos um grande povo. 
Estamos há muito tempo ... Todas estas coisas a que chamam fanatismo aqui, estas coisas a que 
chamam baptismo do Espírito Santo e tudo isso, isso é um disparate! Vejam, aquilo ... Não existe tal 
coisa como essa. Ah, certamente ... Dou dízimos. Vou à igreja. A minha mãe ia à ... Certamente Deus...” 
Mas, Deus disse o contrário e é assim que vai acontecer, dentro do critério da Sua Palavra. Ele disse o 
que seria esta era da igreja de Laodicéia. Tenho um livro especial que vai ser publicado, muito em breve, 
sobre isso, se Deus quiser, entendem, sobre esta era de Laodicéia, para mostrar que já acabou, que ela 
já está selada lá dentro e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que Ele voltou a entrar novamente, 
sabem. Então vemo-los hoje, a rejeitarem a Palavra, exactamente como sempre aconteceu.

Agora, reparem, Moisés, a Palavra ungida ... ou chamámo-lo ... Espero que compreendam, quando 
digo que era o Messias. Era a Palavra ungida que fora prometida para aquele dia. Moisés era! Crêem 
nisso? Sem dúvida, a palavra Messias significa: “o ungido”. Entendem? Agora, Noé foi o ungido do seu 
dia. Abraão falara que haveria... O seu povo ficaria quatrocentos anos em escravidão e seriam trazidos 
para fora por uma mão poderosa e o que ele mostraria: os seus sinais e maravilhas ... e as gerações que 
estavam a aparecer em cena e o que faria. E Moisés esteve ali, aquela Palavra ungida daquele dia. É por 
isso que podia pôr a sua mão no peito. Porquê? Estava na Presença de Deus. Amém! A grande Glória 
Shekinah à sua volta, completamente. Cada movimento que fazia representava Deus. Isso é onde a 
igreja devia estar agora. Certo! Em vez disso, estamos fora nalgum acesso de mau humor de alguma 
coisa denominacional.

59

Mas Moisés fora atraído e separou-se. E havia aquela Coluna de Fogo suspensa ali naquele arbusto. 
E aqui estava Moisés ungido. Sem dúvida que o homem nem sequer sabia o que estava a fazer. Os 
símbolos que lhe foram dados quando esteve ali com a sua vara de pastor e sabem que isso seria uma 
vara do deserto. Transformou-se numa serpente, depois tornou-se uma expiação; essa serpente tornou-
se numa, no deserto. Todas as coisas que fez... Eram sinais e vozes a falar ao povo. Vejam, havia Algo 
que se relacionava com ele. E Moisés podia nem sequer ter sabido disso, ele mesmo, mas foi a Palavra 
ungida daquele dia. Era o Mensageiro ungido. Então, se era o Mensageiro daquela hora, era o Messias 
daquela hora. Era o ungido.

60

Agora, ele, Josué e Calebe, eram os crentes dentro do grupo (repare) e tentaram ensinar aos outros 
a Verdade. Mas, vejam, Satanás (Datã e Corá) fez com que os outros perecessem no deserto. Agora, 
qual foi o problema?

Deus chamara Moisés. Não queria ir. Aqueles profetas tinham coisas tais para fazer que até ... Era 
uma coisa difícil de fazer. Não queriam sair e serem desprezados. Queriam ter companheirismo e entrar 
com os outros e acompanhar os irmãos. Mas entendem, exactamente como... Creio... Esqueço-me que 
profeta foi, disse: “Se ... Não quero fazer isto”, (por outras palavras): “mas todo o meu coração vai 
pegar  fogo.  Deus  falou  e  tenho  de  transmiti-Lo.”  Quer  gostassem  Disso;  ou  o  crucificassem;  ou  o

61
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apedrejassem; o que quer que fizessem... Deus falou dentro do seu coração e tem de dizê-Lo. Não para 
ser diferente, mas ser obediente. “Obediência é melhor do que sacrifício; ouvir é melhor até do que as 
gorduras de carneiros.” Vejam, Isto estava no coração dele. Tinha de o fazer. Era a sua Vida. Não podia 
retê-Lo. Havia algo, uma pulsação, que os impelia. Não podiam abençoá-La ou amaldiçoá-La. Deus tinha 
tanto controlo deles, por completo, que Ele até era a voz deles, a acção deles. Aleluia!

Dêem-me uma Igreja que está tão completamente ungida por Deus que até cada acção deles e 
movimento é ASSIM DIZ O SENHOR, que caminhe com essa Glória Shekinah, mostrar-vos-ei um Messias 
(ungido de Deus) de pé sobre a terra.

Lá estava Moisés junto a este arbusto ardente e a Glória Shekinah. Estava ali, ungido, quase não 
sabia o que estava a fazer. Estava a obedecer ao que a Voz disse para fazer: “Mete a tua mão no teu 
peito. Tira-a. Pega naquela vara. Transforma-a numa serpente. Atira-a ao chão novamente.” Não 
importa o que qualquer outra pessoa dissesse, estava a fazê-lo.

62

Disse: “Senhor, mostra-me a Tua Glória e estou pronto para ir ao Egipto. Não sou um homem 
eloquente. Não consigo falar bem. Mas Tu, deixa-me ver a Tua Glória.” E Ele mostrou-lhe. E foi até lá e 
levou estas mesmas coisas para mostrar que era o Messias ungido. Aquele homem pegou em pó da terra 
e atirou-o para o ar e moscas e pulgas precipitaram-se desse pó e cobriram a terra. O que poderia criar, 
a não ser Deus? Tirou água do rio e derramou-a sobre a margem; e cada gota de água em todo o 
Egipto, transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso, a não ser Deus? O que foi isso? Estava tão 
completamente rendido à Palavra ungida de Deus que até era o Messias.

Os Egípcios tentaram dar-Lhe a volta desta forma... Os incrédulos tentaram dar-Lhe a volta. Os 
falsos crentes tentaram pôr em prática o seu plano. Mas a Palavra de Deus levou-os diretamente para a 
Terra Prometida. Está certo. Estavam ungidos. Estavam... Era o Messias.

Agora o problema surge no deserto. Aqui é onde provoca ... Entendem, agora, quero que observem, 
meus irmãos. Agora, lembrem-se, estas pessoas gostaram das bênçãos. Gostaram da pregação deste 
profeta, deste ungido. Creram nele. Seguiram-no. Mas surgiram estes no deserto, um chamado Datã e 
um chamado Corá. E disseram: “Isto tem de ser uma «história» de um homem. Moisés acha que é o 
único que Deus chamou.”

63

Aquela Mensagem de um homem só, não A queriam. Não, não A queriam. E Deus nunca lidou a não 
ser com uma pessoa de cada vez. É sempre uma Mensagem de um homem só. Quando é que Ele alguma 
vez lidou com as pessoas, sem ser através de uma pessoa? É um indivíduo. Não é um grupo. São 
responsáveis para com Deus, cada um de vocês. Dizem: “Oh, creio Nela.” Só ... O que fazem é entretê-
la. Entretêm um pensamento.

Aqui está uma mulher, encontra-se aqui. Sou um jovem, à espera de me casar. Cumpre as minhas 
especificações em todos os sentidos. É uma Cristã encantadora: parece uma, veste-se como uma, age 
como uma, vive como uma. Admito que daria uma boa esposa para mim. Mas não é minha esposa até eu 
a tomar como minha.

64

É assim que a Mensagem é. Podem simpatizar com Ela e dizer: “Está certo.” Mas têm de adoptá-La 
vocês mesmos para se tornarem parte Dela. Depois vocês e a Mensagem tornam-se um. Então a unção 
está em vocês, como está nos outros.

Agora, Satanás não acreditava Nela. Datã ... Fez com que Datã e os outros não acreditassem Nela, 
fez com que todos eles perecessem.
65

Mas dizem: “Espere um minuto, Irmão Branham, disse: «Três: Moisés, Josué e Calebe».” Isso mesmo, 
exactamente. Esses eram os que havia. “Mas aqui só diz: «Dois». Diz aqui que: «Houve um... »”

Diz: “O Satanás sobrenatural”. Mas havia um Deus sobrenatural, também, a ungir estes três. Agora, 
o ungido, singular, de Satanás. Mas vem o outro, vem o outro, observe por alguns minutos. Entra em 
cena, chama-se Balaão. É um profeta que adora dinheiro; suposto profeta, falso profeta.

Há sempre todos os tipos de profetas. E sempre em Israel e com o grupo, houve sempre profetas; 
os que: davam graxa a bajularem, profetas que espalhavam escândalos, que andavam junto com o rei e 
desejavam a boa palavra do rei e uma ajuda e... certo; como Acabe que tinha quatrocentos deles, 
todos vestidos com o seu estilo eclesiástico. E disse-vos... disse ao grande rei ali, Josafá, disse: “Bem, 
sem dúvida, tenho quatrocentos, todos bem treinados, profetas Hebreus.”

66

E todos vieram e profetizaram. Mas aquele homem tinha a medida suficiente de Deus dentro dele 
para saber que aquilo estava errado, porque sabia que Elias amaldiçoara aquela coisa. E como pode Deus 
abençoar o que Ele amaldiçoara? Não pode fazê-lo. Disse: “Tem mais um a quem possamos perguntar?”

Disse: “Sim, tens um aqui; Micaías, o filho de Inlá. Mas”, disse: “Odeio-o”. Disse: “Ele está sempre a
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condenar-me e a dizer-me tudo o que é mau.” Como pode... O Leão rugira. Deus falara. Quem pode não 
dizer a Verdade? Quando era contrário à Palavra de Deus, tinha de amaldiçoar a coisa. Sempre tiveram 
isto, o falso profeta. Mas tiveram sempre um verdadeiro, também. Lembrem-se, não havia uma escola 
inteira deles. Havia um deles. E é assim que acontece em qualquer época. É assim que acontece, hoje.

O Profeta do dia é esta Palavra. Está certo. O Profeta, hoje, aqui, não são todos estes diferentes ... 
Há um profeta Metodista, um profeta Baptista, um profeta Pentecostal, todos os tipos de profetas por 
toda a parte, de um lado a outro do país. Mas ainda permanece: há Um Verdadeiro Profeta, o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. Está certo. Jesus Cristo! E Ele é a Palavra. Está certo. Ele é a Palavra: a 
Palavra Ungida da hora.

67

Reparem Nele agora, enquanto percorremos isto. Descobrimos que Josué e Calebe ... E depois aqui 
vem Balaão, enquanto profeta mercenário. O que é que fez? Desprezou cada Palavra de Deus, depois de 
Deus lhe mostrar. Representa a denominação, hoje. Vamos mostrar isso dentro de alguns minutos; Datã, 
o que era e o que eram os outros. Agora Balaão representava a denominação. Uma pessoa que não 
devia ... não devia cair naquilo. Sabia que aquilo estava errado. Mas o que fez depois disso? Deus deu-
lhe um aviso e ainda assim desprezou aquele aviso. Era tão louco por dinheiro e popularidade que podia 
pertencer ao grupo deles. E assim estão as igrejas a fazer hoje, a entrarem nesse Conselho Mundial das 
Igrejas. E todos os avisos estão a soar por todo o país e sinais e maravilhas nestes últimos dias. De 
qualquer forma, entram nisso, porque gostam mais dos elogios do homem do que gostam da Palavra de 
Deus.

68

Tenho um bom amigo ali no exterior, que está a pregar essa mensagem; um Pentecostal, no exterior 
a dizer às pessoas, a tentar unir as igrejas umas com as outras. A dizer que: “temos de entrar nisto, 
este movimento ecuménico.” Bem, algumas pessoas nelas ... a igreja de Cristo. Muitas destas 
denominações que nem sequer crêem no nascimento virginal e em todas estas diferentes coisas e todas 
pertencem a isso. Como podem dois andar juntos a menos que estejam de acordo? Depois, disseram: 
“Amém” a isso; interrogo-me acerca disto agora: Então como pode um homem dizer que é Cristão e que 
está cheio do Espírito Santo e negar que essa Palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente? O Espírito 
Santo em vocês vai enfatizar essa Palavra, toda a Palavra com: “Amém.” Amém. Amém.“ Quando a 
Palavra diz alguma coisa, dizem: ”Isso é verdade.“ Amém! O... porque concordam com a Palavra. 
Concordam com Deus. Vocês e Deus são um só. Deus está em vocês. São filho ou filha Dele, faz de 
vocês um messias para Ele, a Palavra ungida a viver em vocês.

69

Reparem, Balaão desprezou estas coisas. Era uma denominação perfeita e uma resposta perfeita ao 
critério deles. Isso era o que Datã queria. Isso era o que Corá queria. Queriam fazer disto uma 
organização. Disseram: “Temos homens santos por toda a parte, aqui.”

70

Não me importa se dois homens podem andar perfeitamente juntos, há uma diferença neles. Os 
nossos narizes não são iguais. As nossas impressões digitais não são iguais. Há muitas coisas a respeito 
de nós ... No entanto, podemos dar uma transfusão de sangue um ao outro, mesmo em gémeos e ainda 
assim são diferentes. Então, entendem, Deus dá a uma pessoa aquele impulso e a outra crê nisso.

Ele criou um homem e muitos homens a partir daquele homem. Como todos morrem em Adão, todos 
vivem em Cristo. Criou uma maneira de morrer e todos morreram dessa maneira. E Ele criou uma forma de 
Vida e tantos quantos entram ali tem a Vida. A partir de um Homem, não uma dúzia de homens que 
morreram. Não tiveram de pecar uma dúzia de homens. Um homem cometeu um pecado. Um Homem 
sofreu o castigo por completo. Não é mais preciso rastejar de joelhos e dizer Ave Marias e todos estes 
outros tipos de coisas e prestar homenagens a pessoas defuntas. Jesus morreu para que o Dom de Deus 
pudesse ser gratuito. Ele pagou a dívida completamente. Mas, entendem, queremos ter algo mais a dizer 
Nisso.
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Observem isto agora. Estes homens foram até lá e disseram: “Bem, tentas fazer de ti o único homem 
do grupo. Achas que és o único.”
72

E Moisés estava cansado dele. Voltou, disse: “Pai ... ”

Ele disse: “Separa-te deles. Eu... ”

“Todos os que estão do lado de Deus, venham para aqui.” E Ele abriu a terra e ela engoliu-os. Isso 
está certo? Pense nisso, irmão. Oh, bem! Por que não creram nele? Por que não creram que este Moisés 
era aquele líder de Deus? Por que quiseram discutir com ele? Sempre a murmurarem e a queixarem-se, 
quando viram a mão de Deus e caminharam debaixo da ... E Moisés... Deus provara que Moisés era o 
Seu Messias ungido. Entendem? E depois... Vejam, no coração deles, queriam algo diferente.

O que vos aconteceu, Pentecostais? Há alguns anos atrás, saíram daquela confusão chamada 
denominação, para se tornarem o Pentecostes. Por que quiseram voltar a isso novamente? A casca 
tinha que surgir. (O Grão não estava aqui ainda.) Entendem? Reparem, foi assim que fizeram. Isso estava
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no coração deles. Tiveram de o fazer.

Agora, entendem, Datã teve uma ideia: que eles podiam todos fazer disso uma grande religião. 
Sabem, até o apóstolo Pedro teve a mesma ideia no Monte da Transfiguração. Disse: “Vamos construir 
três tabernáculos aqui; um para Moisés e um para a lei e um para os profetas, um...”

E enquanto ainda estava a falar, houve uma Voz que chegou à terra, disse: “Este é o Meu Filho 
amado. Ouvi-O.” Foi quando olharam para trás, só viram Jesus. Lá estava Ele. Ele era a Palavra. Isso é 
tudo o que têm de ouvir, é essa Palavra. É Ele em qualquer era. Vejam o que a Palavra diz para aquela 
era e observem Deus a ungi-La e apoiem Isso. É tudo.

Seguiram a Coluna de Fogo até à Terra Prometida. Aqueles que percorreram todo o caminho 
seguiram, os outros pereceram. Reparem, queriam a Palavra misturada com o mundo... fez com que eles 
errassem. E reparem o que lhes causou. A Palavra... Não A entenderam porque não aceitavam a Palavra 
ungida. Vejam, têm de ter a falsificação... Primeiro têm de ter o verdadeiro, para fazer disso uma 
falsificação. E lá tinham-na e Deus mostrou que Ele não estava de acordo com isso.
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Pensem como a Palavra lhes fora dada a conhecer perfeitamente, ao ser feita, vindicada para eles. 
Tudo o que Moisés profetizava acontecia. Visto que os chamara para os levar para esta Terra Prometida. 
Tudo o que Moisés profetizou aconteceu, ali mesmo. Nem uma Palavra Disso deixou de se cumprir. Que 
privilégio que isso devia ter sido, saberem que andavam no deserto... E ali, depois de... Quando lhes 
disse a Mensagem, primeiro tiveram de crer Nela. Mas depois que os tirou de lá, depois Deus disse: “Vou 
provar-lhes que sou essa Coluna de Fogo com que te encontraste no deserto.”
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Então Ele disse: “Reúne-os todos à volta da montanha.” E Ele desceu ao cume do Monte Sinai. E 
Deus começou a trovejar.

E o povo disse: “Que não fale Deus. Que fale Moisés. Que não fale...”

Deus disse: “Não falarei nunca mais com eles assim, mas suscitar-lhes-ei um profeta que falará em 
Meu Nome.” Entendem? Então descobrimos que isso é o que Deus sempre fez. Por que não puderam ver 
isso no princípio? Entendem, todas estas coisas e depois murmurar contra a Mensagem que os estava a 
levar para a Terra Prometida; que os fez começar bem e os estava a levar para a Terra Prometida. Mas 
ainda assim... tiveram que murmurar contra Ela. Pensem, como foi perfeitamente... como podiam ter 
andado todos os dias, a caminhar com o Senhor. Que vida para se viver, bem no deserto! À noite... 
Comer maná numa manhã, que caiu durante a noite.

Sabem, tornou-se tão comum para eles que até disseram: “A nossa alma detesta este Pão.” 
Entendem? E foi assim que aconteceu connosco. Penso nos pequenos grupos que nós... no meu próprio 
pequeno ministério, de um lado a outro da nação. A verem não só a cura e as coisas; que sempre 
aconteceram. Cura; Deus sempre teve um canal de cura algures. Ele até teve um Anjo num tanque uma 
vez. E Ele... todos os tipos de coisas. A serpente de bronze no deserto. Sempre tiveram símbolos de 
cura. (Não é disso que estou a falar.) A cura é uma coisa que atrai a atenção das pessoas. Qualquer um 
fará doacções num serviço de cura. Farão doacções num festival de música. Mas quando se trata de 
uma pobre alma perdida, não têm nada a ver com isso. Entendem, agora não acontece mesmo isso? 
Temos tudo... menos para uma pobre alma perdida. Não querem ter nada a ver com isso. Vão deixá-lo a 
andar às apalpadelas a qualquer coisa. Dizem: “Bem, está tudo bem, pertence à igreja. Não vai 
prejudicar em nada.”
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Mas agora, vemos aqui ... (A chegar ao fim o mais rápido que pudermos aqui.) Pensem como foi 
perfeito. Examino cuidadosamente ao longo dos dias que temos estado aqui nesta terra. Vejam o que o 
Senhor Deus fez. Começou com grandes sinais e maravilhas e milagres, de que todos gostávamos. 
Depois observem ... Depois veio a Mensagem atrás disso.
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Observem o que aconteceu. A caminharem, não sozinhos, o homem junto convosco. Ver um grupo 
de Anjos a vir dos Céus, estremecerem a terra toda, estarem ali. E os jornais escrevem-no; quando foi 
predito meses e meses de antemão que aconteceria. Lá estava Ele ali e disse: “O tempo está próximo, 
volta. Abre os Sete Selos dos mistérios que estiveram escondidos durante todas as reformas e coisas, 
apresenta-os.” Então tocou na pregação da Semente da Serpente e todas estas coisas assim. E o que 
fazem os ministros? Em vez de dizer... “Bem, Lutero disse isto ou desta maneira.” Só... Nunca o 
entenderão. Entendem? Mas que privilégio é para nós que cremos; andar na Presença de Deus, todos os 
dias.

Estar ali e ver um redemoinho de vento vir do céu. Dividiu uma montanha a meio, em dois, estava ali 
onde estávamos; cortou a copa das árvores e coisas assim. E saiu um ruído da Palavra e soou ali três 
vezes, disse: “Observe-o a ir para a Costa Oeste.” Foi mesmo para ali e abanou o Alasca. E a descer a 
Costa Oeste agora. Exactamente.
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No  dia  anterior,  peguei  numa pedra  e  atirei-a  para  o  ar  e  disse:  “ASSIM DIZ  O  SENHOR:  «A  hora
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chegou, os julgamentos começarão na terra. Terramotos e tudo ocorrerão. E toda a Costa Oeste será 
abalada e assim por diante.»” Vejam, como é perfeito. Dia a dia, tudo exactamente da maneira que Ele 
disse. Como podemos abandoná-lo, irmãos? Vamos manter a nossa fé com respeito a Ele.

Dizem: “Quem é este?” Sabemos quem Ele é. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente, a 
Coluna de Fogo. Quando no tempo de Moisés, vejam o que Isto fez; tipificou a Coluna de Fogo hoje. É 
sempre... Por que não creram que Jesus era a Palavra? Tinham a interpretação e a compreensão 
erradas. Assim como Eva agiu, assim agem agora.

Então Balaão e a sua doutrina eram adequadas para eles. E adequava-se exactamente ao critério 
deles. No banquete, vejam ... No Banquete dos Moabitas, vejam ... Oh, o que Ele disse. Vejam aqui 
como isso é um tipo perfeito hoje, como tipifica novamente. (Estou a retê-los por muito tempo.) Mas 
vejam, reparem, só por um pouco, a Festa dos Moabitas. Vejam, se Ele não pôde uni-los ali de uma 
maneira, Balaão uniu, então organizou-os, uns com os outros. Se não pôde amaldiçoá-los ele mesmo... 
Quanto mais amaldiçoava, mais Deus abençoava. Continuou...
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Vejam, foi o que fez aos Pentecostais. Disseram há alguns anos atrás, quando todos vocês 
começaram: “Não iam a lado nenhum. Não havia nada em vocês. Vocês, vocês vão extinguir-se. São um 
grupo de fanáticos.” Mas cada vez que vos tentaram amaldiçoar, reabilitaram-se logo, novamente. Deus 
continuou a revelar a Sua Mensagem. Desde a antiga Assembleia, há muito tempo, no passado, no 
princípio, o Conselho Geral. Então Ele apresentou, quando receberam o Nome de Jesus Cristo para o 
baptismo na água. Então um saltou para este lado e um para o outro e um saiu... organizou isto e 
aquilo. Deus continuou a abençoar.
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Agora, bem, viu que não vos podia amaldiçoar. Entendem? Então, o que vai fazer? Vai organizar-vos. 
Persuadir-vos... “Oh, somos todos um de qualquer forma.” Entendem? “Cremos todos no mesmo Deus.” 
Então, isso foi o que Balaão fez. E Judas não nos avisou disto? Iludiram-se da maneira de... com a 
doutrina de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas não, o irmão adoptivo de Jesus, nos 
avisa disto na Bíblia? São como Caim, desde o início, o mercenário. Aquele que foi à igreja e construiu 
igrejas e construiu um altar e sacrificou. Iludem-se da mesma forma que Caim. Andaram no caminho de 
Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas explica tudo assim como estamos a fazer esta 
manhã, aqui perante vocês, como estivemos a fazer. Está tudo aí.

Pereceram na contradição de Corá. Pensem nisso, como isso foi mau. Pensar no que esse Corá... 
Vejam, disse: “Agora, iremos todos a um banquete. Somos todos um.” Os Moabitas criam em Deus. Esses 
eram os filhos da filha da Ló. Entendem? “Cremos todos num Deus.” Fundamentalmente, estavam 
perfeitamente correctos. Vejam Balaão ali, tão fundamental como qualquer bom Baptista ou Presbiteriano 
hoje. Veio ali e ali estava Israel, que não se denominara... Eram uma nação. Israel não era uma nação. 
Era um povo naquela época. Não queriam seguir o caminho de Deus, pouco depois. Queriam ser como o 
resto das nações. É quando falham. Mas enquanto quiserem permanecer com Deus, tudo bem.
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Balaão veio, olhou para baixo, disse: “Bem, bem! Sei que um dos ministros se casou com a esposa 
de outro homem.” Todas estas outras coisas, oh, sem dúvida, tinham muitas. Esqueceu-se de ouvir o 
clamor do Rei no acampamento. Nunca viu aquela Rocha ferida e aquela serpente de bronze pendurada 
ali como uma expiação. Não se deu conta de que não estavam ligados a nenhuma organização. Estavam 
ligados à Aliança de Deus e estavam a viver por isso. Entendem? E Balaão disse, fundamentalmente: 
“Construam-me sete altares.” Isso era o que Jeová requeria. Isso foi o que Jeová teve de ambos os 
lados. “Está bem, coloquem sete bezerros sobre eles.” Isso era o que estavam a fazer ali naquele 
acampamento. “Ponham-me sete carneiros sobre eles porque vem aí um Messias um dia.” Está bem.
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Vejam, fundamentalmente, ambos estavam certos; fundamentalmente. Entendem? Mas um dia, 
quando viu que não o conseguia apanhar nisso, disse: “Se nos organizarmos, uns com os outros, aí...” E 
foi aí que cometeram o erro deles.
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E foi exactamente aí que o Pentecostes cometeu o seu erro; quando se organizou de novo, como o 
resto das igrejas. Não sou vosso inimigo. Sou vosso irmão. Um destes dias vão descobrir que isso é a 
verdade. Pode demorar um pouco ainda, algumas voltas do sol, mas um dia verão que isso está certo.

Então a doutrina de Balaão atingiu-os... Isso era o que queriam. “Somos todos um.” Entendem? 
Então, lá foram eles. Todos os seus profetas e tudo foram com eles. E estavam na festa, os mesmos, 
disseram: “E todos cremos que existe um Deus. Vamos crer.” Exactamente o que estavam à procura, 
exactamente.

Agora, no tempo em que os Metodistas e os Baptistas mal se conseguem reunir por causa da 
organização deles; mas quando vier aí uma organização superior, em que todos nos possamos reunir, 
tudo bem. “Oh,” dizem: “os Pentecostais nunca receberão isso.” Não receberão? O que fizeram no outro 
dia no Missouri? Lêem os vossos jornais, certamente. Entendem? Não receberão? Não, não vocês 
Pentecostais, vocês pessoas; mas não sois vocês, é esse governo ali que vos está a persuadir. Essa é a

84
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liderança que vos está a fazer mudar de direcção. Está certo. Não acompanhem isso. Fiquem longe 
dessa coisa, essa é a marca da besta. Livrem-se disso o mais rápido que puderem. Entendem? Isso é 
uma eclesia... E essa liderança governamental que causa a mudança.

Nunca teríamos ido para lá e estado em guerra com a Alemanha ou qualquer coisa do resto disto. 
Fizeram isto ... alguns destes grandes políticos aqui determinados a construírem novas armas e a 
começarem ... Não quero dinheiro de ... dinheiro com sangue dos meus próprios filhos, que têm que ir lá 
para fora e morrerem por causa disso. Entendem? Mas é o que isso é, é a política que faz isso. E o 
mundo inteiro é controlado pelo diabo. Isso foi exactamente o que Jesus disse. E nunca estará em 
condições até ao Milénio, quando Jesus vier e assumir o controlo. Mas agora estamos a ter estes 
problemas. (Vou-me apressar para que possamos terminar agora.)
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O que andaram à procura... exactamente a coisa. Isso era o que queriam. A vitória de Satanás na 
Festa dos Moabitas. Tem outra festa próxima, também. Está a conquistá-los todos da mesma maneira. 
Esperem... Todos de uma vez! Pensem no que fizeram. Igual ao que aconteceu. Nunca foram precisos 
uns grandes, longos, três ou quatro anos para os atrair. Eles... o falso profeta, o homem que tratou com 
desprezo a Palavra de Deus... todos os avisos que Deus enviou através da nação e lhes disse: “Saiam 
disso! Saiam disso! Saiam disso!” Não o farão. Ficarão ali mesmo.
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Ignoram a Palavra de Deus, ignoram as Palavras, ignoram os sinais, ignoram as coisas em que 
estamos. E seguem em frente: “Vamos fazer isso de qualquer forma. Vamos seguir em frente, de um lado 
para o outro. Temos que fazer isso. É tudo. Somos todos um.” Vêem a loucura do diabo? Essa foi a 
mesma coisa que fizeram na Festa de Nicéia, em Nicéia, Roma. Criaram uma organização a partir disso e 
foi isso que aconteceu. Satanás teve uma Festa de Nicéia. Oh, bem! E desde então... Ouçam, vou dizer 
uma palavra muito grande aqui agora. E vocês, a respeito de uma fita, que querem discutir sobre isto, 
discutam com vocês mesmos e a história e a Bíblia, entendem, mas não comigo.

Ouçam! Cada vez que Deus envia um mensageiro e começa com uma Mensagem... E quando essa 
igreja, quando aquele grupo de pessoas se volta para a festa denominacional... É onde o fazem. Foi 
onde vocês, as Assembleias, o fizeram. Foi onde vocês, Igreja da Unidade, o fizeram. Foi onde o resto 
de vocês fizeram, na vossa festa denominacional, colocando-vos de novo na mesma coisa que Deus 
amaldiçoou desde o início. Isso é exactamente a Verdade. Em qualquer momento em que a igreja alguma 
vez teve um reavivamento... No tempo de Lutero, nessa altura um... O que aconteceu? Os Metodistas... 
todos ao longo das eras... Zwingli, Finley, Finney, todos os outros, quando tiveram um reavivamento, o 
que fizeram com isso? Colocaram-no numa festa denominacional e arrastaram-se com os outros, 
puseram uma marca em vocês como os outros. Depois puseram um grupo de homens a controlar-vos. O 
Espírito Santo não pode ir mais longe. É exactamente isso. Começam a pregar algo que a Bíblia ensina, 
como isso e a denominação não crê nisso; expulsam-no. Tentem uma vez e vejam se está certo ou não. 
Verão que é a Verdade. Vejam, na festa denominacional cada vez que são chamados a ela, aquele 
banquete de Balaão, começam os problemas. Oh, Lutero, Wesley, Pentecostes e todos eles são vítimas 
disso.
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Reparem, aconteceu naquele tempo, aleluia, quando Moisés se aproximou e disse: “Quem é por mim 
e por Deus?” Amém! Foi nessa altura que o Levita tirou a sua espada e passou pelo acampamento e 
destruiu totalmente tudo o que estava ligado a isso. Amém! Tudo; todos os homens que tinham uma 
mulher Moabita, mataram-nos, ao mesmo tempo. Agora chegou a hora. Onde está esse homem? Onde 
estão os filhos de Arão, alguns dos do sacerdócio que estão dispostos a desembainhar a Palavra de 
Deus, esta Espada afiada de dois gumes? Disse: “Quem é por mim e por Deus?” Onde está? Podem 
solicitar, solicitar, mas ninguém responde. Entendem o que quero dizer? Não entendemos. Nós apenas... 
Passa-se alguma coisa. Reparem, lá estavam eles... Foi nessa altura que Moisés se levantou e disse 
estas coisas.
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Reparem no pecado deles, que cometeram ali, quando se denominaram com Moabe e fizeram deles 
um corpo... Aquele pecado nunca lhes foi perdoado. Vou passar por isso só um minuto. (É tarde, mas só 
um minuto.) O pecado deles, nunca lhes foi perdoado. Nem um deles jamais chegou à Terra Prometida. 
Jesus disse, em... Desculpem-me. São João 6, Jesus disse em São João 6, quando disseram: “Os nossos 
pais comeram maná no deserto”... Eram Pentecostais. Irmão, comeram o maná, comeram a coisa 
verdadeira.
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Jesus disse: “E estão, todos, mortos. Pereceram. Estão eternamente perdidos.” O pecado deles, 
nunca lhes foi perdoado. O que fizeram? Quebraram o concerto deles com Deus e organizaram-se com 
Balaão, o profeta mercenário que não aceitava o aviso de Deus; não aceitava a Palavra de Deus; não 
aceitava nada de Deus. Mas estava determinado a fazer de todos eles um. Conseguem ver a loucura? 
Posso permanecer nisso muito tempo, mas acho que entenderam. Entendem? Reparem, o pecado deles 
nunca foi perdoado; de nenhum deles que viveu com aquelas bênçãos e comeu aquele maná e tudo.

Quando a verdadeira, genuína Mensagem demonstrou os factos, organizaram-na. “Aceitaremos: nós90
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e os Moabitas, unidos. São uma grande organização, uma grande nação. Nem sequer somos ... Nem 
sequer somos uma nação. Vamos casar entre nós e então, ficaremos bem. Estaremos com eles.” E nunca 
foi perdoado; nunca, nunca lhes perdoou.

Jesus disse: “Estão, todos, mortos.” Traduzam essa palavra para o Hebraico ou Grego, qualquer uma 
delas, ou mesmo para o Inglês, significa: “separação Eterna”; para sempre perdidos. Está certo.

Oh, sim, viram os milagres. Viram a Palavra ungida. Comeram o maná que vinha do Céu. Desfrutaram 
das bênçãos da expiação. Viram a Rocha ferida a fornecer a Sua água. Beberam Dela. Conheciam-Na 
pessoalmente. Mas quando se tratou de transgredir essa Palavra... Nunca se esqueçam disso! Quando 
Jesus disse: “Eu e o Meu Pai somos um”, não disse que há três. Hum? Quando todos estes outros 
grandes fundamentos da Escritura...

Um homem veio ter comigo na outra noite para me mostrar onde estava errado, ou para falar sobre 
a trindade. Tenho milhares de bons amigos trinitarianos. Estão nessa Babilónia. Também tenho muitos 
amigos da Unidade nessa Babilónia. Entendem? Mas o que aconteceu? Disse: “É terminologia, Irmão 
Branham. Crê na trindade?”
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Disse: “Sem dúvida”. Disse: “Vou usar a sua palavra: terminologia.” Eu disse: “De que forma é que 
crê nisso?”

Disse: “Creio num Deus.”

Eu disse: “Faz bem”. Entendem?

Disse: “Creio que há um Deus e três pessoas da Divindade.”

Eu disse: “Não é estudante em BIOLA?” [A Universidade de BIOLA é uma Universidade Privada 
localizada no Sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América - Trad.]

Disse: “Sim”.

Eu disse: “Parece que sim.” Disse: “Isso não mostra o mérito da sua educação.” Disse: “Três pessoas 
e um Deus?” Disse: “De acordo com Webster, aí, tem que existir uma personalidade antes que possa ser 
uma pessoa. Crê em três deuses, senhor.” Não pode ser uma pessoa sem ter uma personalidade, porque 
é preciso uma personalidade para fazer uma pessoa.

Então, dizem que... Ele disse: “Bem, Sr. Branham, sabe, mesmo os teólogos não conseguem explicar.”

Eu disse: “Isso está exactamente certo. A Palavra não vem a um teólogo.” Hum, hum. Disse: “A 
Bíblia está toda associada à Revelação: «Sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra Ela.»” Entendem? Amém, aí está. Entendem? Mas quando se trata 
dessas coisas... Oh, bem!

Agora queremos despachar-nos e terminar bem rápido se pudermos. Tenho de passar à frente de 
algumas destas Escrituras e notas, vejam. Agora, reparem, nunca foram perdoados pelo que fizeram. O 
que fizeram? Desfrutaram das bênçãos. Não se esqueçam disso. Vou repeti-lo novamente. Nunca foram 
perdoados por isso. Lembrem-se, esta fita dá a volta ao mundo. Entendem? É exibida em campos em 
África, Índia, por todo o mundo; traduzida em diferentes línguas; e campos diferentes, lugares 
diferentes. O pecado nunca foi perdoado. O quê? Eles...
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Dizem: “Bem, graças a Deus, fiz isto. Fiz isto. Comi o maná Celestial. Eu...”

Sim, eles comeram, também. E Jesus disse: “Estão, todos, mortos.” Mas quando se tratou da 
Mensagem exacta, em que não deviam transgredir esse Concerto, transgrediram com outra nação. Deus 
era um segregacionista e Ele segregou esse povo e não deviam ter nada a ver com nenhum outro, casar 
com ninguém. E a verdadeira, genuína Igreja e Noiva de Cristo, está unida a Cristo que é a Palavra. E 
não se casam com nenhuma organização, nenhuma denominação. Permaneçam exactamente com Cristo 
e essa Palavra, enquanto indivíduo. Transgredi-la é separação Eterna de Deus. Espero que todos 
entendam isso.

Agora, no nosso texto, estava perto a Festa da Páscoa; estava a acontecer. Foi uma época 
tremenda. As pessoas estavam a dormir do lado de fora das portas. Todas as páscoas faziam isto. 
Estavam do lado de fora deitadas nos terrenos. As estalagens estavam todas cheias e tudo. Era a 
Páscoa. Haviam grandes expectativas ali. A atmosfera era de grande expectativa. (Agora, em cerca de 
cinco minutos mais terei terminado, se o Senhor quiser, ou dez.) Toda a gente, estava tudo saturado.
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Vejam, haviam três classes de pessoas ali. Vejam, havia uma grande expectativa. Sabiam que este 
homem estranho vinha a esta festa. Alguns deles gostavam Dele; criam Nele. Alguns deles odiavam-No; 
a maioria deles odiava-O. E porque um O amava e o outro O odiava, o homem indeciso não sabia o que
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fazer. Entendem? Não sabiam. Reparem, a atmosfera estava cheia de expectativas. Um a dizer: “Quando 
Ele chegar lá, digo-lhe vamos chamá-Lo... Vamos dar-Lhe um teste da Palavra. Vamos pô-Lo ali de pé ao 
lado do sumo sacerdote. Veremos qual é a Sua sabedoria contra Caifás.” Ele já provara isso. Entendem?

“Mas faremos isto: veremos ... Sei que alguns dos grandes líderes abordá-Lo-ão. Jovem, virarão 
aquele sujeito do avesso. Dir-Lhe-ão o que Ele era, quando se metem com os nossos sacerdotes. 
Jovem, eles sabem o que estão a fazer. São homens inteligentes. Sabem o que estão a fazer.”
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Outros disseram: “Pergunto-me o que farão com aquele homem de qualquer forma.”

Outros disseram: “Oh, estou à espera que Ele venha. Deus está Nele. Ele é essa Palavra. Oh, só 
quero vê-Lo.” Entendem? Oh, estavam divididos. Agora, vejam, aqueles que O conheciam e criam Nele, 
teriam sabido em que porta esperar. Entendem? Sabiam por que caminho Ele vinha. Havia grande 
expectativa, mas sabem, não foram muitos os que O viram. Vejam, houveram muitos que não O viram. 
Assim acontece hoje.

Alguns deles disseram: “Ele é um bom homem. Oh, não se passa nada com Ele. Como Napoleão, 
Washington, era um bom homem. Mas, oh, como um mestre, não, não.”
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Alguns deles disseram: “Oh, Ele é um bom homem. Oh, Ele só está todo confuso, é tudo. Ele é um 
bom homem. Ninguém pode dizer nada de mal sobre Ele.”

Outros disseram: “Não, Ele é um demónio. Posso dizer-te que ali há esta coisa de adivinhar os 
pensamentos e toda esta outra coisa e isso é falsa profecia. É contra o nosso credo. Não acredites em 
tal coisa como essa.”

E o outro, disse: “Glória a Deus, é Deus. Conheço-O. Entendo.” E estavam à espera. Agora, é assim 
que estamos hoje, porém a mesma coisa: a Palavra ungida para esta hora; a Era da Igreja de Laodiceia.

Agora vamos encerrar ao dizer isto. (Só um momento.) Três classes esperavam por Ele. Assim 
acontece hoje, está certo, três. Reparem, os crentes estavam a clamar. Entendem? Entendem? O seu 
ministério fizera com que Ele fosse amado por alguns, odiado por outros e estranhado por outra classe. 
Entendem? O Seu ministério... Deixem-me citar isso de novo. O Seu ministério, qualquer que fosse... 
Sabemos agora, Era a Palavra. Mas o Seu ministério fizera com que algumas pessoas O amassem. Foram 
predestinados para fazer isso. Vejam, criam. Viram-no. Não havia mais... Quando Natanael veio ali e Ele 
disse-lhe o que fez assim, ele disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel, não há dúvida, 
na minha opinião.”
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Simão estava ali, disse: “Oh, André, não vou lá. Ouvi toda essa coisa ali antes.”

“Mas, André devias vir. Devias vir, vem uma vez comigo.”

E enquanto Ele estava sentado ali, Jesus viu-o a vir, sabem, a vir. Disse: “Chamas-te Simão. És o 
filho de Jonas.” Não houve dúvida, nunca mais. Vejam, era só isso. Estavam ali. Criam. Viram-no. Sabiam 
que isso era o que o Messias era suposto fazer quando Ele viesse.

Ele tinha de ser um Profeta, pois Moisés disse que: “Ele seria um Profeta.” E aqueles que estavam 
hesitantes estiveram quatrocentos anos sem um profeta. Foi preciso um profeta para endireitar isto, 
sempre em todas as eras. E aqui estava Ele, estava ali.
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Não havia nenhuma dúvida para eles. Estavam ali à espera com ramos de palmeiras nas mãos deles: 
“Ele chegará daqui a pouco.” À espera!

A cidade inteira, tensa. Disseram: “Esse é um bando de fanáticos reunidos ali à porta.”

O outro disse: “Pergunto-me o que Ele fará quando Ele chegar aqui. Sabes, acredito mesmo que Ele 
é um impostor. Acredito que Ele tem uma pata de coelho que Ele roça na Sua orelha, sabes, ou algo 
assim, sabes.”

E como dizem hoje: “Oh, é uma espécie de telepatia mental. É algo... ” Podem explicar tudo.

Outro disse: “Isso é um demónio. Fiquem deste lado da cidade. Não tenham nada a ver com isso. 
Não cooperem nessa reunião. Não vão lá, vejam. Não teremos nada a ver com isso.” Três classes de 
pessoas.

Agora, observem. Agora, aqui vem Ele a entrar na cidade, montado. Exactamente o que a Palavra 
disse que Ele faria. Montado num asninho, a entrar na cidade. Aqueles que não estavam a olhar para o 
credo, não estavam a olhar para o Templo, não estavam a olhar para todas estas outras coisas, não 
estavam a olhar para os sacerdotes, para o que tinham a dizer. Aqueles que criam Nele, estavam ali com 
os ramos de palmeira nas mãos deles. À espera do primeiro gesto. Nunca os ouviram a dizer: “Quem é 
este  que  está  a  chegar?”  Oh,  não!  Sabiam  Quem  estava  a  chegar.  Sabem  o  que  a  Palavra  disse.

98



19Quem Dizeis Ser Este?

Entendem? E a outra classe, vêem-nos na cidade? E depois quando ouviram esta algazarra: “Hosana ao 
Rei! Hosana ao Rei que vem em Nome do Senhor. Hosana! Hosana!” E toda a gritaria!

Os sacerdotes saíram para fora a correr para ver do que se tratava esta agitação religiosa. E as 
pessoas disseram: “Quem é este?” Para que estavam lá, amigos? Uma festa religiosa! O próprio Deus, 
que disse que estabelecessem esta Festa, disse-lhes que Ele estaria ali assim e eles clamaram: “Quem 
é?”

O tempo não mudou. As pessoas são feitas da mesma forma que naquela altura. Hebreus 13:8 disse: 
“Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Agora vou encerrar ao dizer isto: a pergunta não é mais 
deles. Perguntaram: “Quem é?” Mas em 1964, a pergunta é: “Quem dizeis que Ele é?” De que se trata 
tudo isto? Pararam de examinar as Escrituras? Quem acham que é Este? É telepatia mental? É alguma 
coisa não civilizada do deserto lá algures, como eles disseram: “João era um homem, não civilizado, a 
afogar as pessoas na água ali.” Quando, Isaías disse que estaria ali, o precursor. Malaquias disse que 
estaria ali, exactamente. Os profetas disseram: “Este profeta surgirá ali mesmo para o preceder.” E aqui 
estava.
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Disseram: “Esse é um homem não civilizado. Fiquem longe dele. Entendem? Não tenham nada a ver 
com ele.” E aqui vem o Messias, exactamente o que a Escritura disse: “Que Ele entraria na cidade 
montado sobre a cria de uma jumenta. Manso e humilde, sobre a cria de uma jumenta, a entrar na 
cidade, para que as Escrituras pudessem ser cumpridas.” E aqui está o povo numa festa religiosa 
novamente, como Balaão, numa festa religiosa, a dizer: “Quem é este?”

E hoje, as Escrituras prometeram para esta hora, amigos, Isto é cumprido bem no nosso meio, hora 
após hora. Quem acham que Ele é? Vamos meditar sobre Isso quando curvarmos as nossas cabeças.

Querido Deus, estamos todos a pensar seriamente, profundamente, porque temos de fazer isto. Está 
nas nossas mãos, Senhor. Vemos-Te, o grande Rei. Vemos a Tua promessa da Palavra. Estivemos à 
espera disto durante anos, que este grande momento chegasse, o tempo em que estamos a viver agora 
mesmo. Vemos a Tua palavra ungida no Teu povo, a viverem-Na, exactamente o que Tu disseste que 
aconteceria. Vemos o grupo de Satanás ungido lá fora. E seguimos o exemplo Disso de um lado a outro 
da nação, de um lado para o outro através da Palavra, para que não haja uma pedra que reste revirar. 
Não sei quem Tu ordenaste para a vida, Senhor. Não é da minha conta saber isso, isso é da Tua conta. 
Mas é da minha conta remover cada pedra. Deus ajuda-me, ajuda outros homens a crer nisso. Remove 
cada pedra, Senhor, para que não haja nada que Tu ordenaste, excepto o que ouvirá.
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Queremos ver a Tua vinda, na nossa geração mesmo, Senhor. Cremos. Cremos que há outra Sexta-
feira de ramos de Palmeira; Sexta-feira Santa e uma Sexta-feira de ramos de Palmeira adiante. Uma 
crucificação para a Tua Igreja, mas o nosso triunfo quando Tu entraste montado.

Pedimos, Deus, que Tu abençoes, hoje, o Teu povo. Abençoa esta pequena igreja. Abençoa este 
querido pastor e o seu filho aqui, o Irmão Outlaw e o seu filho; não só o Sr. Jimmy mas também o Jimmy 
Júnior. Abençoa a todos os que estão aqui.
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Deus, que nunca tenhamos vindo aqui esta manhã ... Que eu ... Nunca vim de Tucson só para... Se 
tive o privilégio de falar a algumas pessoas, Senhor, não foi para glorificar nada a não ser esta Pessoa, 
de quem as pessoas se questionam quem é. Sabem que o homem não pode fazer isto. Sabem que está 
para além do homem saber estas coisas. Mas as pessoas dizem: “O que é isto?”

Senhor, sabemos que és Tu. É Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. 
“Procedi de Deus. Volto a ser Deus.” E vemos a grande Coluna de Fogo entre nós, Senhor. O mesmo que 
fizeram na primeira parte da Bíblia com Moisés. Vimo-La no meio da Bíblia quando Paulo estava a caminho 
de Damasco. Vemo-La. Agora aqui vemo-La no tempo do fim novamente. Três significa uma confirmação. 
Foi a Mensagem em cada ocasião.

Deus, que os homens e as mulheres não se agarrem mais às tradições e credos. Mas que saiam 
dessa coisa, dêem as suas vidas completamente a Deus e creiam; não confiem apenas na teoria e nas 
coisas do homem, mas confiem no Deus Vivo. Enquanto estes feriados estão a acontecer, o clamor ainda 
é: “Quem é este? O que é isto? Do que se trata tudo isto?” As pessoas religiosas dizem essa mesma 
coisa. E é o mesmo Senhor Jesus, feito carne no Seu povo, a ungir a Sua Palavra para a Noiva. E não 
podem entendê-La. Estão todos tão retidos em Laodicéia, que até não sabem do que se trata tudo Isto. 
Mas o profeta disse: “Haverá Luz ao entardecer.” Então, agora, estamos à espera Disso, Senhor. Vem, 
Senhor, abençoa a cada um.

Com as vossas cabeças curvadas agora e os vossos corações. Crêem que isto é a Verdade? Crêem? 
Levantem a vossa mão, digam: “Creio mesmo que é a Verdade, que estamos a viver nos últimos dias. 
Estamos aqui agora e creio que estamos tão confundidos... ” Estavam na reunião no outro dia, quando o 
trigo, o caule... Reparem, não tivemos uma organização a seguir a isto. Estive aqui mesmo com o vosso
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pastor durante todo este tempo, começa o ano, acaba o ano. Habitualmente, dois ou três anos e é 
organizada. Desta vez não se organizou. Não pode. A casca afastou-se Disto, mas não há mais 
avanços. O trigo, o ministério voltou a ser da maneira que era no início. É Jesus Cristo entre nós, amigo. 
Não um homem, mas Jesus Cristo Homem que está a viver dentro de vocês e quer ser parte de vocês e 
que sejam parte Dele. Não vão recebê-Lo hoje?

Há alguém aqui que ainda não recebeu o baptismo do Espírito? Agora, diz: “Irmão Branham, digo-lhe, 
uma vez clamei.” Isso é muito bom. “Falei em línguas uma vez.” Isso é muito bom, também. Mas isso 
ainda não é do que estou a falar. Como podem clamar e falar em línguas e negar a Palavra? A prova do 
Espírito Santo é crerem na Sua Palavra. Sempre foi em todas as eras: se puderem receber a Palavra. 
Aqueles sacerdotes superaram Jesus por um milhão de quilómetros quando se tratou de frutos do 
Espírito: gentis e pacíficos e mansos, humildes. Ele dilacerou igrejas, revoltou-as; e arrancou as pessoas 
e chamou-lhes: “cobras na relva” e tudo. Entendem? Mas Ele era essa Palavra. Ele era essa Palavra. É 
isso: crer em Deus. Deus é a Palavra. Creiam.
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Se nunca receberam o baptismo Cristão, até agora, há uma piscina aqui. Nunca receberam o 
verdadeiro Espírito Santo, até agora, que faz com que saibam que toda a Palavra de Deus é a Verdade; 
digam: “amém” a Ela e creiam Nela de todo o vosso coração, aí podem recebê-Lo esta manhã. E depois 
não se vão interrogar Quem é este que faz as pessoas agirem da maneira que agem. Saberão o que Isto 
é. Se não têm essa experiência, dirão: “Irmão Branham, lembre-se de mim na sua oração e levantarei a 
minha mão”? E dirão: “E eu ... ” Deus vos abençoe. Deus o abençoe, a si, a si. Deus abençoe, isso é 
bom. Deus o abençoe, excelente.
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Ó Deus, enquanto música soa suavemente... Oh, Ele é maravilhoso! Sem dúvida. “Conselheiro, 
Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade.” Peço que Tu dês a estas pessoas, Senhor. Só posso 
orar. Isso é tudo o que sei fazer, é pedir para eles. Levantaram as mãos deles. Estou a fazer como lhes 
prometi, estou a pedir que Tu lhes dês esta grande experiência; não apenas meramente algum tipo de 
emoção, mas uma verdadeira experiência; encontrarem-se com Deus como Moisés se encontrou lá nos 
terrenos com a Glória Shekinah; e não só lá, mas que nunca se desviem dessa Palavra, que entrem na 
Terra Prometida com Isto. Deus, concede-o a todos, esta manhã.
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Existe enfermidade entre nós hoje, Deus. Pedimos que Tu cures isso. Cura todas as pessoas 
doentes, todos os necessitados. Concede-o, Senhor. Agora são Teus. Entrego-os a Ti em Nome de 
Jesus. Amém.

Peço desculpa, estive aqui duas horas mesmo. Mas vejam, têm toda a noite. Podem ir para casa e 
recuperar e dormir uma sesta. Mas não se esqueçam do que vos disse. Disse-vos sinceramente. Sei que 
parece estranho. Há alguns anos atrás, vim a Phoenix aqui, a vocês, a curar os doentes pela oração da 
fé. Nunca expliquei, não quis explicar. Só observei e vi o que as pessoas faziam, observei as imitações e 
as coisas a surgirem. Foi uma grande coisa para mim observá-lo.
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Mas agora, venho a vocês com uma Mensagem que aquele sinal vindicou. O que fez a igreja... Não, 
nunca se denominou. Mas o que aconteceu com as denominações durante este reavivamento? O que 
fizeram? Foram directamente para Laodicéia. Milhões e milhões e biliões de dólares investidos nisso e 
apenas... e ela tornou-se grande e rica e constrói propriedades que valem milhões de dólares e coisas 
assim. E receber a Mensagem? Não, de facto. Recusam-se a vê-La. O que é isso? A casca longe do 
trigo. Agora o trigo tem de ser assim, tem de permanecer na Presença do Filho para se transformar num 
do Evangelho completo, um grão excelente para o Mestre. Não crêem Nisso? Quem é Este, de qualquer 
forma? Quem é Ele? Pode Ele ser um homem? Pode ser uma igreja? Pode ser uma denominação? É Jesus 
Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crêem Nele?

Pergunto-me agora, só com um pouco de adoração depois de uma Mensagem incisiva como essa ... 
Irmã, que tal nos dar um acorde, com o coro aqui, em relação a Eu O Amo. Conhecem a velha canção?
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Eu O amo, Eu O amo
Porque Ele primeiro me amou,
Comprou minha salvação.
No rude, sombrio Calvário.

Cantam comigo? Todos vocês agora, numa adoração. Adorem comigo.
Eu O amo, ...

Agora, lembrem-se, como a televisão, Ele está no vosso quarto.
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No Calvário.

Dão-se conta do que isso significou? Podem dar-se conta? Entendem a profundidade disso, o que Ele 
fez?
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Eu O amo, ...

Não O vejo, mas Ele está aqui. Tenho um pequeno aparelho receptor aqui, uma coisinha que se 
acende no meu coração. Sei que O reflecte. Ele está aqui.

... me amou
E comprou minha salvação
No Calvário.

Agora, quero que façam isto, enquanto sussurramos. Agora estamos misturados quando se trata do 
que fomos. Lembrem-se, o meu meio era Católico. Entendem? Agora somos todos um grupo misturado 
aqui, mas saímos de toda essa coisa agora. Pertencemos a Cristo. Somos Dele. Agora, enquanto 
cantamos isto, vamos virar-nos e cumprimentarmo-nos. Não têm de se levantar. Digam: “Deus o 
abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã”, enquanto o fazemos, numa verdadeira atmosfera Cristã. Creio 
que Deus gosta de ser adorado. Não acham isso? Adorem-No. Ele... Deus é um objecto de adoração. E 
queremos adorá-Lo. E como é que fazemos...? Amam-se uns aos outros. Querem tratar-se uns aos 
outros... “Como fizerdes a estes, a Mim o fazeis.”
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Vamos cantar agora e cumprimentar-nos uns aos outros e adorar com...
... Porque Ele...

Deus abençoe.
Oh, Eu O amo, Eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No...

Pergunto-me, isso arde no vosso coração? Há alguma coisa aí dentro que se sente muito bem? 
Sabem, sentem que podiam agarrá-Lo aqui e abraçá-Lo. Hum? Sentem-se assim no vosso coração? Se 
não se sente, amigo, tenha cuidado. Está em terreno perigoso, entende, se não há um amor verdadeiro 
aí dentro, alguma coisa: “Eu O amo”. Não apenas uma canção, mas uma realidade. Ele primeiro me amou. 
Onde estaria, hoje... Tenho cinquenta e cinco anos de idade. A minha vida em breve acabará. 
Entendem? E o que eu... Comprou minha salvação... Irmão Trow, o que é que... [Um irmão fala a partir 
da congregação]

Ouviram esse testemunho: “Salvo”.109
Salvo pelo Seu poder Divino,
Salvo, em novas alturas, sublime!
A vida agora é encantadora, a minha alegria é plena,
Porque estou salvo!

Como é que sabem? O meu Espírito dá testemunho com a Sua Palavra de que passei da morte para a 
Vida.

Obrigado, caros Cristãos. Isso faz-me bem. Gosto de vir a um lugar como este onde se sente em 
casa. É difícil para mim ir embora. Continuo a pensar, olho para aquele relógio; e vejo a minha filha 
sentada ali, a abanar a cabeça dela para mim e a olhar para baixo assim; e o meu filho, sentado ali, a 
dizer: “Para que continuas aqui?” Não sei. Só gosto de estar com as pessoas... sabem. Não sei. Gosto 
de companheirismo. Sabem, não tenho em muitos lugares (sabem disso), estou a ter menos a todo o 
momento. Mas sei que estou a aproximar-me de lá. Entendem? E um dia pregarei o meu último sermão, 
fecharei a Bíblia pela última vez. Vou fazer uma pequena viagem nessa altura. Venham visitar-me um dia, 
quando a fizerem. Venham e vamos sentar para sempre e falaremos como o Irmão Carl disse e viveremos 
para sempre.

Agora, vejam amigos, vou pedir-vos uma coisa que quero que façam. Agora impedi-vos de almoçar. 
Entendem? E agora, o Irmão Outlaw fez algo há pouco... Raramente faz algo de que não gosto. Mas — 
pediu uma oferta para mim, entendem. Pergunto-me se um deles irá para trás e levará essa oferta ali 
para trás e ficará à porta. E vão, levem-na e comprem o vosso almoço com ela. Isso é um presente 
meu, para vocês. Entendem? Façam isso. Entendem? Isso será bom. É um homem amável. Sempre... 
Nunca... Nunca vou a lado nenhum nem nada a menos que... ele queira fazer algo para me ajudar. Essa 
é a sua maneira de ser.
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Há um homem que se encontra aqui; tenho medo de proferir o nome deles, pode ferir os sentimentos 
deles. Há um Irmão precioso que acabou de ir para a Glória, foi rapidamente. O seu desejo... Sabia que 
eu gostava dos bosques, por isso queria comprar-me um jipe. Não o deixava fazê-lo. Então depois que 
partiu, a sua esposa queria fazê-lo e eu não a deixava fazê-lo. Mas o resto dos rapazes reuniu-se e veio 
aqui... E há outro irmão que vem a esta igreja, disse: “Irmão Branham, faço vagões de transporte de 
areia.” Sabem, buggies [pequenos veículos a motor tipicamente com a capota aberta - Trad.]; ou aquilo 
a que chamam carruagem para alugar. E disse: “Vou fazer-lhe um deles.”  Não  o  deixava.  Sabem o  que
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estes rapazes fizeram? Fizeram um jipe e um vagão de transporte de areia atrelados. Nunca vi um assim.

Da reunião de Tucson naquela noite, conduziram-no até ao meu pátio e disseram: “Isto é um 
presente das pessoas de Phoenix.” Entendem, nem sequer se incluíram só a eles mesmos, disseram: “Oh, 
é de todos nós conjuntamente, entendem.” Isso é... Oh, eu — eu só sei que se conseguir alguma vez 
chegar ao Céu, viverei com pessoas assim. Isso significou tanto para mim, sabem, algo assim. estes 
pequenos... alguma coisa.
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Isso faz-me sentir assim com o Irmão Outlaw aqui. Dizem: “Bem, Irmão Branham, eu só...” Vá aqui a 
uns... vá para um lugar até que comece a amá-lo e falam consigo e fala sobre Jesus. E o povo de... 
Bem, sabem: “Pássaros de uma mesma plumagem.” Sabem, de certo modo gostam de se reunir e falar 
sobre as coisas, ter companheirismo juntos.

E aprecio isso, mas não queria a oferta, irmão, irmã. Eu ... a minha igreja dá-me um salário de cem 
dólares por semana e vivo bem com isso. Por isso, aprecio isso. Agora, se algum de vocês quiser 
almoçar, bem, alguém estará ali atrás à porta e jantam à minha conta. Entendem, será óptimo. Alguns de 
vocês, impedi-vos de irem almoçar. Amam-No? Então têm de me amar porque faço parte Dele. 
Entendem? Amém. É por isso que vos amo. O Senhor vos abençoe.
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Vamos ficar de pé agora. Não se esqueçam das nossas próximas reuniões. Quando estiverem por 
perto, lembrem-se, entrem. São sempre bem-vindos. Oram por mim? Sou a pessoa que precisa de 
oração. Vão orar? Quantos conseguem dar-se conta da responsabilidade, do que tenho de fazer e as 
coisas que me esperam? E sei o que aí vem, lá ao longe. Entendem? Posso vê-lo do mesmo modo que 
vejo as outras coisas, próximas. Sei o que está próximo. Entendem? Mas não tenho tempo para falar 
sobre isso. Vamos falar sobre o que se está a passar agora mesmo. O dia de amanhã cuidará de si 
mesmo. Entendem? Vocês... oram por mim? Agora, levantaram as vossas mãos, oram por mim? Está bem.
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Deus vos abençoe agora. Vou passar o serviço de novo para o vosso belo pastor, o Irmão Jimmy 
Outlaw. Deus o abençoe, Irmão Jim.


