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Fazer Um Serviço A Deus Sem
Ser Da Sua Vontade

Jeffersonville, Indiana E.U.A.

1 Vamos permanecer de pé agora por um momento enquanto fazemos a oração.
Vamos inclinar as nossas cabeças.

Senhor, estamos alegres nesta manhã por estarmos de volta à casa de Deus em
mais um serviço. E oramos, Deus, para que Tu nos corrijas nesta manhã de todos os
nossos erros. Mostra-nos os caminhos que Tu tens ordenado para que possamos andar;
e dá-nos da Tua graça e do Teu amor, para que possamos seguir esses caminhos e
essas instruções de todo o nosso coração, para que possamos ser achados nesse dia em
Cristo, sem culpa, porque cremos, Senhor, que Ele aparecerá em breve.

Todos nós vemos que os sinais que Ele disse que iam acontecer antes da Sua vinda
estão agora a ser cumpridos. E esperamos por esse momento com alegria. Como Abraão
antigamente esperou pelo filho prometido e vendo esses últimos sinais de Deus a vir à
terra, então ele soube que não ia demorar muito até que o filho chegasse. E agora,
vemos a repetir-se novamente. Jesus disse-nos que quando estas coisas começassem a
acontecer para erguermos as nossas cabeças, porque a nossa redenção estava próxima:
a perplexidade do tempo, angústia entre as nações, terramotos em vários lugares, o
mar a rugir, os corações dos homens a desmaiar de terror.

Vemos que estamos nessa hora em que as nações não sabem o que fazer. Outra
guerra a chegar, parece. Que coisa horrível  que seria.  A terra a desintegrar-se; os
cientistas a dizer que algo terrível está próximo. Vemos a Bíblia a falar disto. Então,
Senhor, ajuda-nos hoje a estar nesta casa de correcção e a receber ordens do nosso
Deus para avançar nesta hora de trevas para mostrar a luz, porque pode ser a nossa
última oportunidade para o fazer. Porque pedimos isto no nome de Jesus e por Sua
causa. Amém. Podem sentar.

2 Certamente  que  considero  que  este  é  um  grande  privilégio  estar  aqui  no
tabernáculo nesta manhã. E desculpem por não termos lugares para vocês. E o lugar
está cheio e estão de pé por todo o lado lá fora… Vocês aí fora agora, podem ouvir isto
no vosso rádio, esqueci-me… [O Irmão Neville diz ao Irmão Branham qual a frequência
em que pode ser ouvido.]… 55 a 57. Vocês aí fora e lá nos parques de estacionamento e
nas ruas, podem ouvir isto no vosso rádio entre 55 e 57 no mostrador do vosso rádio.

Então, tentámos… eu estava a regressar, melhor dizendo, aqui para tentar ter uma
reunião de cerca de dez dias para falar do tema das sete últimas taças; porque entre
essas taças estão as trombetas. E estava a dizer-vos no… quando ia pregar sobre as
sete trombetas, que ia apresentá-las com as taças e as pragas. E achei que seria uma
boa altura; acabei de chegar de África; e as crianças ainda não tiveram as suas férias. O
meu rapaz, Joseph, teve de ir um pouco… precisava de umas poucas semanas de estudo
sobre a sua leitura. Ele passou bem, mas não era suficiente, por isso deixámo-lo em
Tucson enquanto eu estava em África e continuou no seu estudo e recuperou o atraso
com alguns dias na escola. E depois voltámos. E eu pensei, que enquanto as crianças
estivessem de férias eu teria uma pequena reunião aqui com as pessoas e pregava
sobre estes temas. Mas quando chegamos aqui, vimos que não podíamos ter o auditório
da escola.

3 E eu sabia que o tabernáculo não era suficiente para sentar as pessoas e pô-las
confortáveis da forma que deviam estar quando eu tivesse esta mensagem; por isso,
tivemos de fazer um plano diferente. E em vez de termos as dez noites que estávamos a
planear ter, bem, eu fiz só dois serviços num Domingo - neste Domingo, no próximo
Domingo e no Domingo seguinte, dois serviços, para que… E nunca publicitamos. E
então se alguém ouviu falar de alguma forma que as reuniões iam começar no dia vinte
e oito no auditório da escola, se Deus permitisse, bem, se tiverem amigos e se tiverem
reservas nos motéis, eu cancelava-as (vêem?), porque não conseguimos a comodidade
de o ter; eles não conseguem ter o auditório da escola.

4 E agora, eu quero falar sobre… serviços evangelísticos ao Domingo de manhã. E
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Domingo à noite  quero fazer  oração pelos  enfermos.  E  confiamos que Deus se vai
encontrar com vocês que estão doentes. Não sei como é que o Billy vai tratar de vocês;
suponho, que irá distribuir cartões de oração, ou qualquer outra forma para controlar a
congregação. Mas vamos fazer tudo o que pudermos para orar por todas as pessoas
nestas próximas três semanas em que pretendemos ter serviços, se essa for a vontade
do Senhor.

E então, muitas vezes há entrevistas pessoais; alguém quer vê-lo por um minuto
ou algo assim. E vamos… Quantos aqui querem uma entrevista pessoal, vamos ver as
vossas mãos. Uau! Quem não quer?

Assim então,  estamos… Vai  ser um pouco difícil  tê-los,  por isso escreva o seu
pedido e envie-os… apresente-os ao Billy, então eu posso recebê-los dali. E agora, ele
vai  anunciar  sobre  -  acho  eu  -  cartões  de  oração,  quando  estiverem  para  ser
distribuídos.

5 Quantos  dos  nossos  irmãos  ministros  estão  aqui  nesta  manhã?  Não  tivemos
oportunidade de… acho que não… Reconheceu algum deles? Quantos ministros estão
aqui  nesta  manhã?  Podem levantar  as  mãos,  ou  ficar  de  pé.  Vamos  ver  quantos
ministros estão na congregação nesta manhã. Bem, bem! Graças ao Senhor por estes
homens. Gostava que tivéssemos tempo para os saudar a todos eles,  mas tenho a
certeza que os vêem e Deus conhece-os e conhece o serviço deles; e oramos para que
Deus os abençoe ricamente. Sem dúvida que muitos deles encerraram os seus serviços
para estarem aqui - o Irmão Junior Jackson e, acho eu, o Irmão Don Ruddell. E esta
transmissão vai às igrejas deles. E então também lá em Nova Iorque e noutros lugares
pelo país, isto vai por telefone privado a cada igreja nesta manhã.

6 Fico contente por ver o Irmão Richard Blair aqui sentado. Eu acabei de ler uma
carta sobre uma grande coisa que Deus fez entre as pessoas hoje aí. No outro dia, pelo
que entendo (posso estar errado, Irmão Blair; se estiver, corrija-me), ele estava a
trabalhar, a ajudar um homem a ligar um reboque ou algo assim, creio que era. (Eu li a
carta.) E eles inverteram alguma coisa; e no entanto, passou a corrente para uma água
onde estava um rapazinho (um dos homens a quem pertencia o reboque, o seu filho, um
rapazinho) e matou o rapazinho. E o estômago dele inchou… Nós sabemos que o choque
eléctrico, isso é… quando eles morrem, é isso que acontece. Os pequenos olhos fixos; os
seus dentes fecharam-se.

Isso alarmou muito os irmãos. O Irmão Blair  disse que ele pensava que podia
entrar em contacto comigo algures para orar por ele, mas ele lembrou-se que era “Onde
dois ou três se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles.” E o pai esfolou os
seus  dedos  a  tentar  meter  os  seus  dedos  na  boca  do  menino  para  a  abrir.  E  eles
ajoelharam-se e começaram a orar pelo menino e ele voltou novamente à vida.

7 Foi verdade, Irmão Blair? Um dos nossos irmãos fieis aqui. Oh, o menino está aqui.
Bem,  graças  ao  Senhor.  Está  bem.  Gostávamos  que  te  levantasses,  filho.  Agora,
agradecemos ao querido Senhor por isto. É esse o pai do menino? Você é o pai? Está
certo. E aqui está o Irmão Richard Blair. O nosso Deus é capaz de fazer qualquer coisa.
Sim, senhor. Ele prometeu. Estamos a viver na presença Divina do Pai celestial, grande,
glorioso. E todas as coisas são possíveis se pudermos apenas crer.

Veja o que isso faz, o que compensou à vida daquele homem crer nisso? Salvou o
seu menino. Agora, Deus tinha os Seus servos fiéis ali para - o Irmão Blair e eles - para
orar  pelo  menino  quando ele  estava  naquela  condição.  Sim,  quando alguma coisa
acontece, lembrem-se, vocês são filhos do Deus vivo. “Onde dois ou três se reunirem
em meu nome, ali  estarei eu.” E novamente está escrito: “Ele é uma ajuda sempre
presente no tempo de aflição.” E se já houve aflição foi com aquele menino deitado ali
morto no chão por causa de um choque de electricidade que passou por ele. Assim,
agradecemos a Deus nesta manhã de todo o nosso coração por estas coisas que Ele tem
feito por nós.

Deus abençoe estes homens fiéis, também. Numa altura de emergência, é tempo
de olhar para Deus; e olhar para Ele e estar em amizade com Ele antes de a emergência
chegar. Nós sabemos isto: Se estivermos de bem com Deus, podemos pedir-Lhe tudo,
como se pede a qualquer outro amigo; e Ele é um socorro sempre presente no tempo de
angústia.

8 Eu encontrei-me na rua ontem com a irmã do Irmão John Martin.  Eu estava…
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Alguém me fez parar lá na rua e alguém passou e acenou com a mão. Quando voltava a
casa, vocês sabem, vê-se as pessoas por toda a parte a parar e a cumprimentar-se e
assim por diante. E esta senhora, eu lembro-me que eles me telefonaram há pouco
tempo já que alguém lhe tinha batido atrás num carro, partiu-lhe a coluna e tudo, em
cima e em baixo. Ela ia ficar paralisada para o resto da sua vida. Ela está sentada na
reunião nesta manhã a disfrutar da presença de Deus. Eu estava a falar com ela no
escritório; quero orar com ela novamente e ela estava… Ela está aqui algures; parece
que ela não conseguiu voltar a entrar. Mas… Aqui. Claro, ela está sentada aqui mesmo
ao nosso  lado.  Está  certo.  Pode  levantar-se  só  por  um minuto,  irmã,  para  que  as
pessoas possam…? Aqui está a senhora que o médico disse há uns dias atrás que nunca
mais ia andar, uma coluna partida e tudo devido a um acidente; e ali está ela, bem.
Vocês sabem que a Bíblia disse, “E nada podiam dizer em contrário, porque o homem
estava no meio deles.” Está certo. Aqui está o menino que voltou dos mortos e aqui está
uma mulher com a coluna partida, no nosso meio. Foi  feito. Assim, Ele é o mesmo
ontem, hoje, e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Como devíamos estar
felizes por estarmos a viver agora na Sua presença e por sabermos que Ele é esta ajuda
sempre presente no tempo de angústia.

Estou contente por ver o Irmão Vayle, o Irmão Martin, tantos nesta manhã. E o
Senhor vos abençoe ricamente irmãos.

9 Agora, é um… Eu sei que não está muito fresco aqui com toda esta multidão; mas
no entanto quando eu saí de Tucson no outro dia, estavam cerca de quarenta graus ou
quarenta graus e meio; e era quase meia-noite e estavam trinta e quatro graus e assim
isto  parece muito  bom para mim. E em Parker  [cidade no Estado do Arizona]  eles
disseram  que  estavam  sessenta  graus  Sexta-feira  antes  de  sairmos.  E  consegue
imaginar como isso é quente. Claro, é no deserto.

E agora, nestes próximos três Domingos… Hoje, dia quinze, creio eu, está certo, ou
dezasseis? Quinze, não é? Dezoito. E a vinte e oito e o… um de Agosto. Está certo? Vinte
e cinco… dezoito, vinte e cinco e um, haverá serviços no tabernáculo. (Vocês sabem)
não divulguem muito isso, porque (vejam) não podemos ter o que está… o que está aqui
dentro agora (vocês sabem) e fica pior. Voltem se puderem.

10 E depois eu estou aqui para reunir os administradores. Estou a ficar fora de tudo
isto para ter uma reunião quando me sentir guiado a ter. Por isso acho que lhes vou
perguntar se não podemos pegar na nossa tenda e montá-la e ficar ali, vocês sabem. Ir
aqui ao estádio ou lá numa quinta e ir de lugar em lugar como o Senhor guiar. E sinto
que é o que vamos fazer. Vocês sabem que há uma visão em relação a isso. E eu acho
que talvez a razão por  que isto  acontece… Agora (vocês sabem) muitas vezes nós
achamos que é horrível porque certas coisas acontecem, mas (vocês sabem) pode ser
Deus (vejam) a levar-nos a estas coisas. Quando Ele disse, Ele vai fazer.

11 Há algumas noites  atrás  muitos  de vocês… cerca de um mês antes  de ir  para
África… Muitos de vocês talvez tenham a fita (de vocês que adquirem as fitas) sobre “A
Escolha de uma Noiva” - foi pregado na Califórnia. Nos últimos minutos dessa fita - não
me lembro sequer de estar lá - mas o Espírito do Senhor veio de uma forma poderosa.
Eu estive  a  condená-los  pela  forma como estavam a viver  e  a  agir,  e  depois  de  o
Evangelho ter  sido pregado e declarado perante eles  de tal  forma.  E de repente o
Espírito Santo falou e disse, “Cafarnaum (vejam), a cidade que te chamas pelo nome
dos anjos (que é Los Angeles), te exaltas ao céu, mas serás abatida até ao inferno,”
vejam. E depois de isso terminar, ora, eu estava lá fora. E o Irmão Moseley e o Billy
estavam comigo e eles disseram… Voltei atrás e olhei e o chão estava cheio de pessoas,
de ministros a chorar.

12 E eu fui e tomei a Escritura; eu disse, “Há algo acerca disso na Bíblia.” E era Jesus
a repreender Cafarnaum, todas essas cidades costeiras que Ele tinha visitado. Ora Ele
disse, “Cafarnaum, és exaltada ao céu, serás abatida até ao inferno.” Ele disse, “Porque
se as obras que em ti se operaram tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, teriam
permanecido até hoje.” E naquela altura Sodoma e Gomorra estavam no fundo do mar.
E depois disso, talvez cem anos ou algo assim depois da profecia de Jesus, Cafarnaum, a
única cidade costeira que Ele tinha visitado, um terramoto afundou-a no mar. Vocês
sabem, isso foi uma resposta directa à Califórnia -a Los Angeles.

13 E depois em Tucson no outro dia, assim que regressei, um grande terramoto tinha
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acontecido lá. E os cientistas estavam na televisão a descrevê-lo. Estava nos jornais,
que a terra no outro dia se abriu a partir das Ilhas Aleutas… ou do Alasca à volta das
ilhas Aleutas, cerca de trezentos e vinte e dois quilómetros até ao mar, voltou em San
Diego, foi à volta de Los Angeles e saiu em San Diego. E soltou-se vários centímetros.
Casas que caíram. Motéis que desabaram. E perguntaram aos cientistas neste painel,
disseram, “Bem, isso pode cair um dia?”

Ele disse, “Pode? Vai!” E ele usou nomes científicos sobre como a lava tem… Foi
isso que provocou estes terramotos à volta de San Diego e por ali; foi esse lugar oco. E
agora está tudo a começar a partir como areia a cair. E agora é apenas uma crosta e
soltou-se vários centímetros. Eles podiam pegar num radar e assim e seguir essa falha e
marcá-la, para ver onde ela estava. E soltou-se vários centímetros, talvez cinco ou sete
centímetros no outro dia novamente, depois de essa profecia ser dada.

E aqueles que estavam a entrevistar o cientista disseram, “Bem provavelmente não
será na nossa era.”

Ele disse, “Pode demorar cinco minutos ou cinco anos, mas vai cair.”

14 Sra.  Simpson -  acho que ela  não está  connosco hoje;  ou… vejo  o  Irmão Fred
sentado aqui, mas não sei onde está a Sra. Simpson. Ela foi e tinha uma profecia que eu
fiz  por volta de 1935 ou algo assim e dizia: “O tempo viria (está escrito num livro
algures) que o mar se derramaria até ao deserto.” Veja o que vai acontecer. Se esses
milhares de quilómetros quadrados caírem na lava da terra e deslizarem para lá, vão
morrer  milhões de uma só vez.  E isso vai  provocar  um maremoto tal… Lembre-se,
medindo o Mar Salton [Lago no sul  da Califórnia] está a trinta ou sessenta metros
abaixo do nível do mar. Essa água vai provavelmente chegar quase até Tucson com
aquele maremoto a vir por ali. E o mar vai derramar-se até ao deserto.

Nações a desmoronar;

Israel está a despertar,

Os sinais que os nossos profetas predisseram;

Os dias dos Gentios numerados,

Com horrores sobrecarregados;

Volta, ó disperso, aos teus.

Estamos no tempo do fim. Agora, o Senhor vos abençoe ricamente. Eu comecei por
aí e esqueci-me do tempo. Vamos entrar rapidamente na eternidade de qualquer forma.

15 E agora, em S. Marcos no capítulo sete e no versículo sete, para apresentar um
texto para este tema que foi lido em I Crónicas 13 - para fazer um texto para isto -
quero Marcos 7:7:

…em vão me honram, ensinando doutrina que é mandamentos de homens.

Agora, eu só sei a mensagem que o Senhor me deu e é tudo o que eu consigo
dizer. E agora, vou falar sobre um tema esta manhã que eu achei que seria bom. E hoje
à noite quero falar sobre “Carne no Tempo Devido,” se o Senhor permitir - “Alimento
Espiritual no Tempo Devido” e como o receber. Agora, e esta manhã: “Tentar fazer um
Serviço a Deus Sem Ser a Vontade de Deus.”

Deus  é  soberano.  E  vemos aqui  o  que  David  fez  na  Escritura  ao  lermos  em I
Crónicas 13. E ele estava… As suas intenções eram boas. Mas Deus não nos dá mérito
pelas boas intenções. Só há uma forma de servir a Deus, que é ao fazer a Sua vontade
segundo o Seu mandamento. E Deus, sendo soberano, não há ninguém que Lhe diga o
que fazer ou como fazer; Ele faz da forma… Ele sabe a forma certa de o fazer. E isso
faz-me sentir bem. E tem de nos fazer a todos sentir bem e tenho a certeza que faz.
Porque um faria com que viesse desta forma e outro faria que fosse daquela forma e
outro de outra forma…

16 Mas mais uma coisa muito boa acerca de Deus: Ele não nos deixou, agora, sem
saber o que é a verdade e como o fazer. Ele não seria justo se nos punisse por fazermos
alguma coisa que não sabíamos como ia ser feito e depois deixar-nos tropeçar em
alguma coisa. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que fala uma palavra e espera
que os Seus filhos creiam. E por isso, Ele sabe o que é melhor e quando o fazer e como
o fazer. Nós temos as nossas ideias sobre isso, mas Ele sabe.
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E então, se Ele estabelece um sistema que era o que Ele ia fazer e não nos dissesse
o  que  ia  acontecer  e  como  ia  acontecer,  então  nós  ao  tropeçar  nisso  estaríamos
justificados por tropeçarmos ou por tentarmos fazer alguma coisa, cada um de nós
estaria justificado. Mas só há uma forma e que é a Sua Palavra.

17 E outra coisa, David aqui… Vemos que no seu coração ele queria fazer alguma coisa
que fosse boa. Ele não tinha um mau motivo ou não tinha um mau objectivo, mas a
casa - ou a arca do Senhor estava longe do povo; e ele queria trazer a arca de Deus de
volta ao seu lugar, para que o povo consultasse a Deus acerca das coisas que eles
queriam.

Em vez de apenas deixar acontecer, nós… E se o Irmão Blair e o pai deste menino
dissessem, “Bem, é muito mau, a criança magoou-se, morreu; acho que foi uma coisa
que aconteceu”? Mas eles foram rapidamente a Deus.

E se a senhora e o seu marido - um ministro do Evangelho - há algumas noites
atrás… ou dias,  quando aquela  senhora partiu  aquela  coluna que se  levantou…? O
médico disse, “Ela vai ficar paralisada toda a sua vida.” E se o marido… ela tinha dito,
“Bem, querido, vamo-nos consolar com isso”? Mas rapidamente eles fizeram alguma
coisa acerca isso; eles foram a Deus. Quantas coisas na Bíblia podíamos referir sobre a
altura em que as pessoas têm problemas, vão a Deus?
18 Bem então,  naqueles  dias  eles  só  tinham um lugar  de  reunião  onde  podiam
encontrar-se com Deus e que era na arca debaixo do sangue. Continua a ser o único
lugar de reunião, debaixo do sangue. O propiciatório era aspergido para dar misericórdia
ao adorador… ou àquele que pedia quando vinha colocar a petição a Deus. E Deus tinha
uma rotina especial, a forma como você tinha de tratar disso, e Ele não iria aceitar mais
nada. Ele não iria aceitar qualquer outra provisão, só a forma em que Ele determinou.

Há pouco tempo preguei uma mensagem (muitos de vocês sabem disso), em que o
único lugar provido em que Deus se encontra com o adorador, o lugar em que Ele disse,
“Eu colocarei o Meu nome.” Se conseguirmos encontrar uma igreja em que Ele coloque o
Seu nome, então temos o lugar. Ele disse, “Não te abençoarei em todas as portas, só na
porta em que eu colocar o Meu nome. Vou colocá-lo num lugar e tu tens de te encontrar
comigo ali; é o único lugar em que Me vou encontrar contigo.” E vimos por ali onde Ele
colocou o Seu nome. E esse é o único lugar em que Ele se encontra com o adorador; e o
Seu nome era Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo.

19 Jesus disse, “Eu venho em nome do meu Pai.” Todo o filho vem em nome do seu
pai. E Ele veio no nome do Pai. E não há outro nome debaixo do céu dado entre os
homens - quer seja chamado Metodista, Baptista, Presbiteriano, Igreja de Cristo, seja o
que for que possa ser feito - só há um lugar de reunião em que Deus se encontra com o
homem e que é quando ele está em Jesus Cristo, um lugar. E todas estas coisas antigas
lá sob o Velho Testamento tipificam isso. Quero que entendam claramente. Agora, é
uma lição de Escola Dominical. Eu tenho algumas escrituras e notas apontadas aqui. E
achei que isto vos ia ajudar a entender, já que as coisas antigas aconteceram como
exemplos para nós.

20 Agora, vemos que Deus tinha uma forma de fazer as coisas, mas David, sendo
abençoado por Deus da forma que tinha sido ao tornar-se rei, ele achou que ia fazer
alguma coisa para Deus de qualquer forma. E ele nunca abordou isso da forma correcta.

Reparamos que: Deus revela a Sua Palavra na Sua própria época predestinada.
Agora, como é que Martinho Lutero podia ter conhecido a mensagem de hoje? Como é
que os Presbiterianos podiam… Como é que Martin podia… ou a igreja Católica conhecer
a  mensagem de  Martinho  Lutero?  Como é  que  John Wesley  podia  ter  conhecido  a
mensagem  de  Lutero?  Como  é  que  Wesley  podia  ter  conhecido  a  mensagem
Pentecostal? Ou como é que os Pentecostais podiam conhecer esta mensagem? Veja, Ele
revela na Sua época, porque é uma semente; e enquanto cresce e amadurece, Ele
revela-Se.

21 Como o  calor  do  sol  para  abrir.  Quando  é  tenra  e  jovem,  surge  da  terra  -  a
semente - depois dá as suas folhas noutra fase do sol. O sol quente vai matá-la se for a
semente amadurecida… ou o tempo de amadurecimento. Assim Ele regula o sol e regula
a natureza para encaixar com a Sua Palavra. Ele regula a igreja, a predestinada, a
noiva, para encaixar na época em que eles estão a viver.
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Até a própria natureza nos diz hoje, enquanto vemos as nações a desmoronar, a
terra a afundar, a escritura está na parede. Vemos a igreja e o estado em que ela está.
Vemos a noiva e o estado em que ela está. E sabemos pela natureza que a igreja se
está a preparar para partir. Que tempo glorioso. É um tempo que todos os profetas
desejaram ver, esta hora.

22 Agora, Ele revela a Sua Palavra só na sua época. Martinho Lutero leu a mesma
Bíblia  que  nós  lemos.  Wesley  leu  a  mesma  Bíblia  que  Martinho  Lutero  leu.  Os
Pentecostais leram a mesma Bíblia que nós lemos. Jesus leu a mesma Bíblia que os
Fariseus leram, mas eles tinham… Tentar manter o grão numa fase primitiva quando
estava a amadurecer, não conseguiram ver a hora deles.

Agora David fez aqui a mesma coisa. Deus revela esta Palavra na época e a quem
Ele  decide  revelá-la.  Deus  decide  a  quem Ele  a  revela.  Ele  decidiu  isso  antes  da
fundação do mundo. Todas as Suas obras foram conhecidas antecipadamente por Ele,
escondidas do homem; Ele só as revela como Ele quer. É o Seu tempo escolhido, a Sua
pessoa escolhida.  E  Ele  nunca escolheu um partido político  ou uma facção;  é  uma
pessoa escolhida. É assim que Ele faz!
23 Quem se atreverá a corrigi-Lo e dizer,  “Agora,  Senhor,  cometeste um erro ao
colocar este homem no ministério. Este homem não crê como nós cremos.” Quem vai
dizer a Deus que Ele está errado nisso? Seria preciso alguém que fosse um pouco mais
arruaceiro do que eu para Lhe dizer isso. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe quem
escolher e quem não escolher, o que fazer e quando o fazer. Não interessa se achamos
que uma pessoa tem capacidade para fazer um certo trabalho, Deus sabe quem tem
capacidade para o tempo e para a época, ou o tempo e o tempo certo para o fazer.

E o real,  o verdadeiro Cristão, o real,  o verdadeiro crente em Deus, espera no
Senhor por estas coisas.  Espere no seu ministério.  Se sente um chamado, tenha a
certeza que é Deus. Tenha a certeza que está certo. Tenha a certeza que é oportuno o
que está a dizer. A Bíblia disse, “Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas
forças; subirão com asas como águia; correrão e não se cansarão; caminharão, não se
fatigarão.”
24 Repare em David, Rei de Israel, ungido. Samuel derramou o azeite sobre ele e ele
foi escolhido por Deus para ser Rei de Israel. E David recebeu esta revelação de trazer a
arca do Senhor para a Cidade de David. Agora, não há nada de errado, mas, veja, David
foi fazer isso errado.

Agora, parece que se um homem desses recebesse uma revelação, um grande
homem como o rei escolhido de Deus… (O maior rei que já viveu sobre a terra para além
de Cristo,  eu acho,  foi  David,  porque Cristo  é  um Filho  de David.)  Agora,  o  maior
homem, ungido há pouco, a vir da presença de Deus, recebeu uma revelação para fazer
uma coisa para Deus e quis fazê-la para Deus, mas a revelação estava errada. Agora,
isso é uma coisa muito importante. Vai estar relacionada com o nosso tema: Tentar
Fazer um Serviço para Deus Sem Ser Chamado a Fazê-lo.

25 Repare,  David  recebeu  a  revelação.  E  repare,  não  foi  o  profeta  Natanael  que
recebeu  a  revelação;  foi  David  o  rei  que  recebeu  a  revelação.  Nem  Natanael  foi
consultado por eles. Ele nunca perguntou a Natanael. Mas viu aqui em I Crónicas? Ele
consultou os capitães dos milhares e os capitães das centenas. Ele nunca consultou
Natanael. Ele consultou o povo e consultou também os sacerdotes e os teólogos daquele
dia, os escribas e os teólogos. David consultou primeiro, disse, “Se isto for de Deus,
vamos descer e trazer a arca do concerto do nosso Deus até à cidade e vamos consultar
a Deus antes de fazermos as coisas.”

26 Eles disseram nos dias de Saul que deixaram de consultar a Deus pela arca, o
Urim… Urim e Tumim; deixaram de fazer isso. E David disse, “Agora, vamos voltar a
Deus, todos nós. Vamos voltar à coisa certa. Vamos descer e buscar a arca e trazê-la
para aqui (trazer a presença de Deus, por outras palavras, para a cidade). Vamos ter
um reavivamento. Vamos trazer o povo de volta.” Mas ele recebeu a revelação, que
parecia ser boa, mas não era a vontade de Deus.

Em vez de perguntar à fonte a quem devia ter perguntado, ele consultou os seus
capitães,  porque  ele  tinha  acabado  de  se  tornar  rei  e  ele  seguiu  aquela  linha  de
pensamento, a dos seus capitães e dos seus grandes homens.
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Então ele entrou na igreja nominal e perguntou se eles podiam ter o reavivamento:
os sacerdotes, os escribas, os capitães dos milhares, os capitães das centenas e ele
consultou-os, “Isto era a vontade do Senhor?” E eles disseram que era. Mas, veja, ele
não perguntou à  fonte  principal  através  da  qual  Deus  sempre  lida  (veja);  ele  não
conseguiu entender.

27 Agora a sua intenção era boa. O seu motivo era bom. O seu objectivo era bom:
trazer um reavivamento à cidade, trazer as pessoas de volta a Deus. Mas ele nunca
consultou a forma em que Deus lhe disse para o fazer, veja.

Até  todo  o  povo  concordou  e  os  sacerdotes,  que  o  rei  estava  correcto.  Eles
precisavam da arca de volta à cidade. Agora, eles precisavam da presença de Deus. Eles
precisavam de um reavivamento. Mas Deus não tinha prometido revelar a Sua Palavra
na sua época ao povo. Ele nunca prometeu revelá-la ao rei na época. Deus não muda.
Ele não prometeu fazer isso.

28 Não  interessa  se  é  sincero  e  quais  são  os  bons  motivos  e  quais  são  os  bons
objectivos e como as pessoas querem essas coisas e ver a necessidade disso, há uma
vontade de Deus para ser cumprida nestas coisas. É o que eu quero ver com atenção.
Quero fazer isto de forma que vejam, se o Espírito de Deus habita em vocês. E é por
isso que estou a demorar tanto aqui. Não para tomar o vosso tempo no telefone e na
ligação, mas quero que vejam. Se ficarem sem tempo, então obtenham a fita. Que ali…

Não importa se é muito necessário, se todos concordam que é necessário, se é
verdade, continua a haver uma coisa para descobrir: Isso é a vontade de Deus?

Agora, Deus nunca prometeu que ia revelar os Seus segredos aos Seus reis; Ele ia
revelar os Seus segredos ao Seu povo.

29 Como no tempo de Micaías, o filho de Inlá… Enquanto saímos, não do texto, mas
noutra altura, para trazer isto e torná-lo verdadeiro para si, real para si, para que não o
perca.

Lá nos dias de Micaías… Ele era um homem pobre e também vinha de uma família
pobre. Mas Acabe, Rei de Israel, sendo uma nação que estava debaixo da liderança de
Deus, ele tinha separado uma escola e tinha trazido profetas selecionados, escolhidos a
dedo e tinha quatrocentos deles numa escola. E eles eram grandes homens. Não eram
apenas  falsos  profetas.  Eles  eram  profetas  Hebreus,  homens  genuínos.  E  eles
consultavam ao Senhor através destes homens. E eles profetizavam. Mas, veja, quando
chegou o momento da verdade, eles estavam todos fora da Palavra e da vontade de
Deus.

30 Porque Josafá veio de Jerusalém para se encontrar com o Rei Acabe e eles vestiram
as suas vestes e sentaram-se às portas e trouxeram os profetas perante eles. Primeiro
Acabe disse, “Temos um lugar aqui em Ramote-Gileade que na verdade nos pertence.”
Agora, isso é “assim diz o Senhor”; Josué dividiu-a para o povo e deu-lhes isso, mas os
Filisteus tomaram-na. E disse, “Aqui os nossos filhos precisam de pão e nós não temos
terra suficiente para cultivar o alimento; e o nosso inimigo, os Filisteus, alimentam os
seus filhos - os pagãos - a partir da própria terra que Jeová Deus nos deu.” Isso é bem
claro.  E  disse,  “Aqui  nós,  o  povo  de  Deus,  aqui  com  os  nossos  filhos  a  passar
necessidades; e os nossos inimigos estão a alimentar os seus filhos a partir da terra
para onde Deus nos chamou do Egipto e nos deu.” Isso motivava um teólogo, não é? Ele
disse, “Devemos subir e tomar as nossas terras que Deus nos deu?”

Josafá disse, “Sim, eu vou ajudar-te. Nós somos irmãos. Tu estás em Judá e eu em
Jerusalém” (ou era vice versa? Creio  que… Não,  está certo,  acho que Josafá…) No
entanto, Josafá era um bom homem, um rei, um homem justo que amava o Senhor.
Acabe era um crente morno. Por isso eles trouxeram-nos. Josafá disse, “Ouçam, vamos
consultar primeiro ao Senhor. Temos de descobrir como é isto.” (Veja, se David tivesse
feito o que Josafá fez…) Ele disse, “Não devíamos fazer isto?”

E  rapidamente,  sendo  um  Israelita,  Acabe  disse,  “Certamente.  Eu  tenho
quatrocentos - Hebreus como nós - profetas Hebreus da nossa própria organização. E
vou consultá-los. São profetas.”

31 Agora, veja, só… Você diz, “Isso não me encaixa, Irmão Branham. Um profeta?”
Oh, sim! Havia um no tempo de Jeremias que disse que eles só estariam lá por dois
anos. O Senhor disse a Jeremias, setenta. Colocou um jugo à volta do seu pescoço e o
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profeta  partiu-o  -  Ananias.  Mas  sabe  o  que  lhe  aconteceu.  Oh,  sim!  Você  tem de
permanecer com a Palavra.

Assim, estes profetas vieram e profetizaram e disseram, “Sobe; o Senhor está
contigo.”

E um deles, eu creio - esqueci-me do seu nome agora, o chefe, Zedequias, creio eu
- ele  colocou dois  chifres de ferro e disse,  “Assim diz  o Senhor,  por  isto [agora,  o
homem era sincero] vais empurrar o teu inimigo de volta às suas terras e tomar o que
pertence a Deus; é dado a ti.” Eu não acredito que ele era um hipócrita. Eu acredito que
ele era um bom homem. Eu creio que todos aqueles profetas eram bons homens.

32 Você diz, “Profetas?” Sim. Lembre-se, o homem que consentiu em matar Jesus
Cristo profetizou, porque era o seu ofício. Ele era sumo-sacerdote naquele ano e uma
vez que ele tinha esse ofício e possuía esse ofício, o Espírito de Deus veio a ele. Isso não
quis dizer que ele era salvo ou qualquer coisa sobre isso. E ele profetizou (Caifás),
porque foi o seu ofício que fez isso.

E estes profetas, sendo profetas do ofício de profetas, profetizaram, e o Espírito de
Deus veio sobre eles, homens com dons do Espírito.

33 Entendo  que  estou  a  falar  para  noventa  e  nove  por  cento  Pentecostais,  mas
homens… Muitas vezes um homem, Deus pode lidar com eles, dar-lhes um dom e as
pessoas vão pressionar  essas pessoas.  Se elas não são perfeitamente chamadas e
enviadas de Deus, ele vai fazer com que aquele homem ou mulher diga alguma coisa
que não é da Sua vontade, porque as pessoas forçam-nos a fazer isso.

Como eu tive de chegar até ao nosso próprio pastor aqui por causa disso. Aqui na
floresta uma manhã, cerca das três horas da manhã, disse, “Vai dizer ao Irmão Neville!”
Eu vim ter consigo, não vim, Irmão Neville?

Toda a gente, “Irmão Neville, profetize sobre mim. Diga-me isto ou aquilo.” Vê?
Vocês  fá-lo-iam  dizer  coisas  então  que  não  aconteceriam.  Aqueles  que  esperam
descobrir o que o Senhor quer fazer, veja.

34 Então estes homens olharam para isso no sentido natural, “Pertence-nos.” Mas
veja, eles não encontraram a Palavra e a vontade de Deus.

Então Micaías desceu e ele teve uma visão. Ele examinou primeiro. Reparou? Disse,
“Esperem.  Dêem-me  esta  noite.  Deixem-me  descobrir  e  talvez  amanhã  consiga
responder.” Ele não disse logo, “Assim diz o Senhor,” como a concordar com os outros
profetas; ele disse, “Eu só vou falar o que Deus diz.” E no dia seguinte descobrimos que
Deus lhe disse o que ia acontecer. E foi completamente contrário aos outros. A escola
inteira, foi contrário. E até um deles avançou e bateu-lhe na face por causa disso. Mas
veja, ele esperou. Então quando ele o fez, ele comparou a sua profecia… a sua visão,
com a Palavra escrita e estava certa com a Palavra.

35 Quando alguém diz que tem uma revelação para baptizar as pessoas no nome do
Pai, Filho, e Espírito Santo, isso é contrário à Palavra. Nunca nenhum dos outros fez
isso. Quando eles dizem que, “Oh, vamos enviar este, aquele, e o outro,” e assim por
diante, isso é contrário à Palavra. Quando eles dizem que não crêem na semente da
serpente, isso é contrário à Palavra. Todas estas outras coisas, que são contrárias à
Palavra. Deve estar de acordo com a Palavra e com a época.
36 Agora, se David tivesse apenas feito isso… A arca vinha, mas não naquela altura.
Não havia lugar para ela.

Repare agora, quando eles desceram para ir buscar a arca, todos os dignitários
disseram,  “É  isso  que  temos  de  fazer,  David.  Glória  a  Deus!  Precisamos  de  um
reavivamento.”  Isso  foi  o  verdadeiro  Pentecostes  hoje  -  Baptistas,  Presbiterianos.
“David, tu és o nosso rei. Todos vocês… O Capitão Assim e assim, e o Major Assim e
assim, e o General Assim e assim vão estar na vossa reunião. Ora, eles dizem que é o
que se tem de fazer, David. Tens o país inteiro contigo.” É esse o problema hoje! Eu não
quero o país. Eu quero Deus, se não houver mais ninguém a apoiar.

David tinha todos os capitães. Ele tinha cooperação das forças militares. Ele tinha
cooperação  de  todas  as  denominações,  de  todos  os  teólogos,  de  todos…  todos
concordavam com ele. Tal como Acabe e os outros na Escritura; mas ele não tinha Deus,
porque ele estava fora da vontade de Deus. Espero que entendamos isto.
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37 Repare. Eles fizeram toda a coisa religiosa que podiam. Eles provavelmente fizeram
anúncios  e  tudo:  “Grande  reavivamento,  a  arca  será  trazida.  Vamos  ter  um
reavivamento. Vamos fazer isto.”

Repare, ele enviou cantores. Ele enviou pessoas com harpas, com trombetas; e
fizeram toda a coisa religiosa que sabiam fazer e no entanto Deus não estava nisso.
Vemos de alguma forma isso a repetir-se novamente, não vemos?

Eles levaram todos os cantores. Eles levaram os tocadores de harpa, os tocadores
de trombeta, as mulheres, os homens, quem cantasse; eles levaram todos para lá e
passaram por todo o movimento religioso. Eu não quero dizer isto, mas tenho de o
dizer:  Tal  como  estas  denominações  hoje.  Pentecostal  e  tudo,  passa  por  todo  o
movimento religioso de cantar e clamar.

Repare, David clamou com toda a sua força e gritou e saltou e passou por todo o
movimento religioso que podia haver; e no entanto Deus não estava nisso. E o seu
motivo e o seu objectivo e tudo estava certo; mas ele tratou disso da forma errada,
veja. Ele fez todos os movimentos religiosos: clamou, cantou, teve cantores especiais,
adoradores especiais, tudo. Eles dançaram no espírito. Fizeram tudo o que era religioso.

38 É uma coisa como as nossas grandes cruzadas do nosso tempo.  Eles  queriam
ganhar o mundo para Cristo. Não existe tal coisa. Grandes reavivamentos, grandes
coisas a acontecer. Se conseguissem entender, esse dia passou. Ela está perdida. Mas
eles estão a construir cruzadas, organizações e tudo; mas os resultados são como no
tempo de David: não funcionou.

Nós vamos e temos um reavivamento. O nosso grande… alguns dos nossos grandes
evangelistas hoje, eles dizem que têm trinta mil convertidos no espaço de seis semanas;
e um ano depois voltam e não conseguem encontrar trinta. Está alguma coisa errada. O
problema,  é  a  mesma coisa  que  David  fez.  Grandes  dignitários,  grandes  homens,
grandes  pregadores,  grandes  escolas,  grande autoridade,  mas no  entanto  estão  a
consultar uma velha denominação em vez de olhar directamente para a Palavra de Deus
e ver quando chega a época. Não se pode produzir certos alimentos a não ser em certas
alturas do ano.

39 Agora, vamos ver o que aconteceu. Embora a emoção religiosa deles e assim ser
muito boa, as suas intenções eram muito boas, as suas cruzadas eram muito boas, as
canções eram muito boas, as danças eram muito boas, o clamor era muito bom, a
música era muito boa; e eles tinham a arca. Para que serve a arca sem Deus? É apenas
uma caixa de madeira, duas tábuas de pedra. É como tomar a comunhão, ser baptizado.
De que serve ser baptizado se primeiro não se arrependeu? De que serve tomar a
comunhão? Torna-se um hipócrita se não viver a vida e crer no resto da Palavra de
Deus. Tomar e não ter o resto, mostra que há alguma coisa errada.

40 Agora, quando tudo isto acontece… Vamos agora ver o que acontece quando Deus
e a Sua era e o Seu tempo não são tidos em consideração, só a ideia das pessoas.

Muitas pessoas já me disseram, “Por que não vem aqui e tem uma reunião? Bem,
nós chamamos. Assine isto, aquilo e outra coisa.” Espere! Vocês podem querer, mas o
que diz  Deus sobre isso? Muitas pessoas já me disseram… Eu recebi  convites,  tive
entrevistas - entrevistas pessoais e assim - esperei por um ano. Espere! Como vou
saber o que dizer até que Deus me diga o que dizer, vê? Tem de esperar. Foi por isso
que eu disse, “Escreva e deixe-me ver o que Ele disse,” veja. Espere. “Aqueles que
esperam no Senhor renovarão as suas forças.” Está certo?

41 Repare,  eles  só  consultaram  os  sacerdotes  daquele  dia  -  os  teólogos,  as
denominações.  E  repare,  ao  fazer  isso  -  consultar  os  sacerdotes  e  consultar  a
congregação, consultar o povo - eles erraram.

Repare. A Arca era a Palavra. Nós sabemos que está certo, porque a arca é Cristo e
Cristo  é  a  Palavra,  veja.  A  Arca  ou  a  Palavra  não  era  colocada  na  sua  primeira
ordenada… posição original ordenada. Oh, não deixem de entender isto, igreja! Tudo
estava perfeito e tudo parecia bem, como um grande reavivamento a chegar; mas
porque  eles  não  consultaram  a  pessoa  certa  acerca  disso…  Eles  consultaram  o
sacerdote, consultaram os dignitários, consultaram os teólogos, consultaram os cantores
e puseram tudo em ordem em comum acordo e uma grande organização dos militares e
também as forças da nação; estava tudo em harmonia para uma grande reunião; mas



Fazer Um Serviço A Deus Sem Ser Da Sua Vontade 10

eles não consultaram Deus. Tal como Acabe; tal como os outros. Que momento!

42 Agora,  não  percam isto.  Eles  não  conseguiram entender,  porque  não  tinham
consultado. E ao fazer isso (observe), ao irem ao sacerdote, ao irem aos teólogos, e ao
irem às forças militares e ao não considerarem o mensageiro da hora enviado pelo Deus
deles, Natã, eles erraram. Foram e pegaram na arca e puseram-na num carro novo,
puseram-na num carro novo (ou uma denominação nova que vai começar) e não sobre
a forma dada, ordenada por Deus para a carregar. Devia ser carregada aos ombros dos
Levitas. Mas veja, quando se começa errado, vai continuar errado.

43 Se uma bala deve ser dirigida a um alvo e se desvia o cano um milésimo aqui para
começar, a noventa e um metros está a dez ou doze centímetros desviado. Começa mal.
Oh, Deus, ajuda-nos a saber que esta coisa começou mal, esta grande cruzada da hora -
assim chamada.

Deus não é consultado por causa disso. Os sacerdotes e os homens religiosos são
consultados; as organizações são consultadas. “Bem, podem ter assim e assim? Creio
que se pudéssemos ter todos juntos…” Não tenham todos juntos. Tenham a Palavra de
Deus sobre isso.

44 Então vemos que quando eles fazem isso, o que fazem? Continuam com o mesmo
programa antigo da religião deles que está fora da Palavra de Deus e da vontade de
Deus. Essa coisa morreu há anos atrás, essas coisas secas de há anos atrás.

Secou-se  nos  dias  do  Senhor  Jesus.  Eles  não sabiam.  Ele  disse,  “Se tivésseis
conhecido Moisés, a mim me teríeis conhecido, porque Moisés disse que eu vinha.”

Disseram, “Os nossos pais comeram maná no deserto.”

Disse, “Estão todos mortos. Cegos.” Ele chamou isso àqueles Fariseus, àqueles
líderes religiosos. “A não ser que creiam que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados.”
Mas eles não o fizeram. Estavam muito presos às suas formas. Eles tinham de ter aquilo
à maneira deles.

45 Foi assim que David fez. Ele teve aquilo à sua maneira, por isso disse apenas,
“Sabem o que vou fazer? Vamos.” Ele tinha uma revelação. “Estamos a avançar agora,
por isso vamos fazer de uma maneira nova. Os dias dos milagres já passaram, por isso
vamos fazer uma nova organização para nós. Vamos construir um carro novo, vamos
mostrar uma coisa nova que começou.” Que falsa profecia. Você tem de voltar à forma
em que Deus disse para o fazer.

Eles punham aos ombros dos Levitas e isso era sobre o coração. A Arca, a Palavra,
não deve ser levada sobre uma nova denominação, sobre as teorias de algum homem,
mas no coração. A Palavra de Deus não deve ser manejada pelas denominações; deve
ser manejada pelo coração de um homem onde Deus pode ir e revelar-Se. E se Ele
revela de acordo com a Palavra, é Deus. Se não, não é. E então, a Palavra daquele
tempo.

Claro, um Fariseu podia dizer, “Quem nos disse que não podemos fazer isto e fazer
aquilo? Moisés deu-nos estas ordens.” Mas Moisés também disse…

Satanás disse, “Ora, está escrito, ele dará aos seus anj…”

“E também está escrito,” disse Jesus.

A época, o tempo. “Se tivésseis conhecido a Moisés… Vós tendes um para vos
acusar,  Moisés.  Se tivésseis  conhecido Moisés,  a  mim me conheceríeis,”  disse  Ele,
“porque Moisés escreveu de mim: «O Senhor vosso Deus levantará um Profeta no vosso
meio de vossos irmãos; a Ele ouvireis.»” Se eles tivessem conhecido Moisés tê-Lo-iam
conhecido a Ele.

46 Agora  com atenção,  ouça.  Não  perca  isto  agora.  Veja,  primeiro  quando  eles
consultaram  o  sacerdote,  consultaram  os  dignitários,  consultaram  os  militares,
consultaram toda a  congregação,  a  vizinhança para  se  juntarem para  esta  grande
reunião que vinha aí, eles não fizeram certo. Eles não consultaram Deus e ao fazer isso -
não voltaram atrás nem viram que tempo era…

Oh irmão, ouça. Em que tempo estamos a viver? Qual é a era? Qual é a hora em
que estamos? Não é tempo para estas coisas que eles estão a falar. Isso já passou. O
juízo  está  à  mão  agora.  Consegue-se  ver  a  chegar.  Lembra-se  da  rocha  sobre  a
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montanha? A hora do juízo. Lembra-se da revelação ou da visão da noiva? Mantenha-a a
marchar. Não a deixe sair do lugar.

47 Repare,  sobre os  ombros dos sacerdotes… E David  e  todos os  sacerdotes  que
realmente deviam ter mais sabedoria, mas o que foi aquilo? Os sacerdotes deviam ter
mais sabedoria. Os escribas, os teólogos deviam ter mais sabedoria, porque a Palavra
disse para não fazer aquilo.

E hoje quanto eles querem dizer, “Oh, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente; isso é telepatia mental; é isto, aquilo ou outra coisa,” não conseguem ver
a Palavra prometida. “Oh, isso foi no passado.”

David disse, “Oh, bem, espere um minuto. Sobre os ombros dos sacerdotes, isso foi
lá  quando  Moisés  veio.  Claro,  vamos  pô-la  num  carro  novo  hoje.  Eu  tenho  uma
revelação sobre isso.”

Os sacerdotes disseram, “Amém, David,” veja.

Influenciados pelo novo concílio ecuménico deles em que deviam estar todos juntos
e fazer isto desta forma e daquela forma, foi o que fez os sacerdotes tropeçar. Eles
nunca  consultaram  a  pessoa  certa.  Eles  não  fizeram  bem;  por  isso,  arranjaram
problemas. Sim.

48 Receio que em muitas coisas hoje… Quando um grande professor, um dos maiores
dos  Pentecostais,  se  levantou  perante  o  grupo  religioso  no  outro  dia  à  noite  em
Chicago… Eu ia ter aquela reunião com os Homens de Negócios, mas pensei que ia estar
em África naquela altura; mas voltei no dia antes disso começar. E eles escolheram um
grande  intelectual  Pentecostal  e  ele  levantou-se  e  disse-lhes  que  este  movimento
ecuménico era uma coisa de Deus. E disse que todos eles estão a voltar; até a igreja
Católica vai voltar à sua condição original, todos a falar em línguas como a evidência e
assim por diante. E não sabendo que é uma armadilha do diabo!

E um homem que eu não sabia… Por vozes plantam-se sementes. Não se sabe o
que vai acontecer. Mas o presidente dos Homens de Negócios do Evangelho Completo,
assim que o grande orador se sentou, ele disse, “Não me parece que deva dizer coisas
contra os nossos oradores, mas isso não é a forma em que o Irmão Branham disse que
ia acontecer. Mas ele disse que isso ia levar à marca da besta.”

Ele disse, “Mas o Irmão Branham não sabe do que está a falar.”

Disse, “Nós… cremos que ele sabe.”

49 E em Chicago eles disseram, quantos aqui gostariam que eu fosse ali e desse a
minha versão daquilo? Eles começaram a gritar e a clamar. Veja, está-se a plantar
sementes. Não se sabe o que vai  acontecer.  Continue a lançar a semente. Quando
aquela hora vier alguns deles…

Como Tomé, ele foi mais ou menos o último a ver o Senhor, mas ele tinha de O ver
para crer Nele, veja. Quando eles vêem a acontecer… Oh, Tomé chegou, mas estava um
pouco atrasado.

Agora,  quando eles  vêem as  coisas  que  estão  preditas  e  a  dizer  “assim diz  o
Senhor” a acontecer, então eles dizem, “Dá-nos algum do teu azeite,” veja.

50 Mas agora, repare. Influência… Às vezes grandes indivíduos reúnem-se. Ouve-se
eles a dizer grande Tal e tal e grande Assim e assim, o nosso grande… Nunca façam
isso. Não há grandes entre nós. Só há um grande, e que é Deus. Nós somos irmãos e
irmãs. Não me importa se você é um pastor de uma igreja que tem cinco pessoas lá,
isso não faz de si pequeno; isso faz de si um irmão (veja), se você for fiel à Palavra de
Deus.  Não me importa  o  quê,  como… Você não fica  pequeno.  Deus não tem filhos
pequenos e filhos grandes. Ele tem apenas filhos que são todos a mesma coisa.

Repare. Deus veio dos palácios de marfim da Glória para se tornar um de nós.
Agora quem é grande? Pegou… Não veio aqui para assumir a forma de um sacerdote,
mas de um servo e lavou o próprio barro que Ele criou, os pés dos Seus apóstolos na…
Agora quem é grande?

51 Mas estes homens foram influenciados. Eles não entenderam. Eles pensavam que ia
acontecer alguma coisa nova (não), algo que Deus não disse que ia acontecer. Eles
abordaram isso da forma errada. É o que todo este entusiasmo quando o… começou lá
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há muito tempo atrás. Todas as denominações tinham de ter um curador divino; todas
as denominações tinham de ter isto, aquilo ou outra coisa. Todas as denominações
tinham de ter um pequeno David. Todas tinham de ter isto, aquilo ou outra coisa. Vê o
que aconteceu? Fez a mesma coisa que fez aqui. A mesma coisa. Influência…

A Palavra para a época - o tempo em que eles estavam a viver - foi ignorado.

Repare. Os ombros do Levita eram a forma original provida por Deus para fazer
estas coisas. Carreguem a arca aos ombros dos Levitas. Qualquer coisa fora disso era
contrária. O que Ele disse, era o que Ele queria dizer. Deus não pode mudar. Essa é a
razão, permaneça com a Sua Palavra.

52 Eu tenho I Crónicas 15:15, se quiserem apontar. Repare, agora repare. Ali  em
consequência Deus… Agora, eu quero que anotem isto na vossa mente. Para se manter
os mandamentos de Deus,  para fazer alguma coisa correcta para Deus,  para fazer
correctamente um serviço, há cinco deveres, para fazer correctamente o serviço de
Deus.

Agora, David estava a fazer um serviço a Deus. Ele estava a fazer tudo o que sabia
fazer, excepto deixar Deus de fora, veja. Ele estava a fazer algo que estava certo, algo
bom para o povo, algo bom para a igreja.

Mas há cinco deveres; quero que se lembrem disto. Não importa se um homem
pode ser muito sincero ao fazê-lo - ao fazer um serviço a Deus - estes cinco deveres
têm de estar lá:

Primeiro, deve ser o tempo Dele para o fazer.

E se Moisés viesse, dissesse, “Vamos construir uma arca e flutuar pelo Nilo como
Noé fez”? O tempo de Noé era apropriado para uma arca, mas não o seu tempo.

E se Jesus viesse, dissesse, “Agora, digo-vos o que vamos fazer. Vamos subir ao
monte como Moisés subiu e vamos buscar uma nova declaração das leis”? Veja, hum,
hum! Ele era aquela lei, veja. Você deve estar no tempo Dele. Tem de estar na época
Dele. Entendeu agora?

Tem de ser no tempo Dele. Tem de ser na época Dele, tempo e época, e tem de ser
de acordo com a Sua Palavra que foi falada. Tem de…

53 Não quero saber se você diz muito bem que isto tem de acontecer, ou que aquilo
tem de acontecer,  ou que isto tem de acontecer,  tem de ser de acordo com a Sua
Palavra, de acordo com o Seu tempo e a Sua época; e tem de ser dado de acordo com a
pessoa que Ele escolheu por quem fazer isso.

Não me importa quantos dignitários… Aí está o Rei David tão importante como
qualquer um deles. Ele foi rei sobre a nação. Mas Ele tinha uma forma de o fazer; Ele
disse-lhes como Ele o faria. Mas eles não o fizeram.

Tem de ser de acordo com a Sua Palavra, de acordo com o Seu tempo, de acordo o
Seu programa; e tem de ser pela pessoa que Ele escolheu para o dar e para o fazer.

54 Moisés tentou fugir disso. “Escolhe outra pessoa!” Mas Deus escolheu Moisés para o
fazer. Muitos deles… Paulo tentou fugir disso, muitos outros. Mas tem de ser por aquele
que Ele escolhe para o fazer. E tem de vir primeiro aos Seus profetas. A Palavra de Deus
tem de vir  aos Seus profetas (Amós 3:7).  “O Senhor Deus não fará nada sem que
primeiro o revele ao Seu servo o profeta”: Quatro.

E o profeta tem de ser vindicado pela Palavra de Deus.

Aí estão os seus cinco deveres. Tem de ser dessa forma: o Seu tempo; a Sua época
(quando Ele disse que ia acontecer); e o homem que Ele escolheu; e tem de vir ao
profeta; e o profeta tem de ser um profeta vindicado. Descobrimos que muitos deles na
Bíblia aquilo veio aos profetas e não era vindicado. O nosso profeta é Jesus Cristo.

55 Assim agora repare. Veja, Deus não lhes tinha revelado aquilo pela Sua forma
provida para o fazer. Eles tinham aceitado a forma de David. Eles tinham aceitado a
forma dos sacerdotes. Eles tinham aceitado a forma dos escribas, dos teólogos, mas não
a forma de Deus. Natanael era… ele era um profeta daquele dia. Mais tarde Natanael
disse-lhes como o fazer. Mas, veja, eles fizeram aquilo sem consultar Natanael. Não há
uma palavra que diga que Natanael foi consultado. Toda a influência, a grande coisa a
acontecer… E, bem, eu penso naquela canção:
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Deixa-me… manter… Ajuda-me Senhor, quando os corações estão a arder,

Permite-me a deixar de lado o meu orgulho (para ir com os outros), só a invocar o
Teu nome;

Ensina-me a não me basear apenas no que os outros fazem,

A esperar em oração por uma resposta Tua.

É assim que se faz. Deixe-me ver a acontecer da forma correcta, depois crê-se.

56 Agora, Deus revelou-lhes a coisa por David e pelos ministros e pelo povo e pelos
capitães dos milhares e pelos capitães das centenas, mas não por Natanael que tinha o
“assim diz o Senhor.” E o Senhor disse que não faria nada sem que antes mostrasse
primeiro  àquele  profeta  da  era  o  que  fazer.  Vê  o  que  eles  fizeram?  Eles  saíram
imediatamente da Palavra de Deus, foram e colocaram a arca sobre um carro novo,
veja. Assim eles foram fazê-lo fora do mandamento de Deus na forma provida de Deus.
E foi o que aconteceu hoje, amigos. Foi por isso que tivemos tantas cruzadas e assim
por diante e resultados nenhuns. Mais infidelidade, mais pecado, mais… Digo-vos, esta
nação está perdida, não apenas esta nação, mas outras nações. Esta nação, como a
Inglaterra de outra era, foi a prostituta de todas as outras nações.

57 Lá em Moçambique, a setecentos e setenta e dois quilómetros da civilização, na
selva, miúdos estilo “beatnik” [Movimento social dos anos 50 e 60 caracterizado pelo
estilo inconformista -Trad.] ouvem Elvis Presley, a abanar as cabeças e balançar para
cima e para baixo assim toda a noite com pequenos aparelhos assim que vão buscar até
mil e seiscentos quilómetros na Rodésia para ter o Elvis Presley. E no entanto dizem,
“Ele é muito religioso, ele, e o Pat Boone e esses.” Ora, é o Judas da hora e não sabem.
Essa é a parte má. Eles acreditam que estão certos. Não foi Jesus que disse a esta era
da igreja de Laodicéia,  “És nua,  miserável,  desgraçada,  cega e não o sabes”? Não
sabem!

Bem, os miúdos Pentecostais lá em África e arredores dizem, “Bem, o Elvis Presley,
ele canta da forma mais bonita que já ouviu.” Sem dúvida tal como David também; sem
dúvida tal como os cantores, mas isso fez com que a morte atingisse o acampamento.
Vêem onde estamos hoje, amigos?

58 Os ombros dos Levitas era a forma original de Deus o fazer e eles puseram-na num
carro novo. Agora, nunca vai funcionar. Eles não consultaram a forma correcta, veja. Por
isso eles ficaram… foram na direcção errada e foi o que aconteceu hoje.

Quando homens, não importa se são muito sinceros, tentam fazer-Lhe um serviço
fora da Sua forma provida de o revelar, eles sempre cometem erros. Deus estabelece-o
na Sua forma. Homem, não importa se o tenta fazer de forma sincera fora disso, vai
errar.

59 Tal como Balaão no dia de Balaão. Deus disse a Balaão, esse profeta… Ele era um
profeta, o profeta Balaão. Ele era um profeta e a Palavra veio exactamente a ele, disse,
“Não vás lá. Esse é o meu escolhido; essa é a minha escolha.”

E Balaão encontrou-se com os dignitários, com os homens do exército, com os
pregadores, com os homens influentes; e disse, “Bem, digo-vos, o rei vai…” Veja, o
mesmo modelo com David, o modelo de hoje, veja tudo num tipo e vai ver. Você vê isso
a dizer, “Amém!” Vê, vê? Tal como é agora.

Mas  os  ministros  disseram,  os  sacerdotes  disseram,  os  escribas  disseram,  os
teólogos disseram, “É desta forma que deve ser feito.” Mas não era! E provou-se que
não era.

60 E Deus disse a Balaão que - ele primeiro era um profeta - Ele disse-lhe, “Não vás
lá!”

Mas a influência destes homens fê-lo agir contrariamente ao que Deus disse para
fazer e tornou-se numa maldição em vez de um reavivamento. Oh, claro, ele foi lá e
falou com as pessoas, disse, “Agora esperem! Sabem que mais?” Disse, “Nós somos
Moabitas. Lembrem-se, a filha de Ló é a nossa rainha. Ela é a nossa origem. Somos
todos do mesmo sangue. Somos todos… Todas as nossas denominações são iguais.” Não
se misture com essa coisa. Fique longe dali,  veja. Então ele disse, “Somos todos o
mesmo. Ora, o vosso povo é como o meu povo. Podemos casar uns com os outros, por
isso podemos ter um verdadeiro concílio ecuménico, vejam. Podemo-nos juntar todos e
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voltar à coisa original novamente.” Deus amaldiçoou a coisa. Aquele pecado nunca foi
perdoado a Israel. Permaneceu com eles pelo resto dos dias deles. Nunca foi perdoado.
Eles pereceram no deserto com aquilo (está certo!), porque não tomaram o caminho
provido por Deus pela Sua forma provida de o fazer.

Repare, isto que eles fizeram fez com que Israel morresse no deserto e Jesus disse,
“Estão todos mortos e perdidos.” Veja quem estava com Moisés ali - Josué e Calebe - no
programa.

61 Repare novamente,  aqui  está David,  o  que ele  fez.  E  quando ele  o  fez,  o  que
provocou?  Fez  com que  a  morte  atingisse  uma  pessoa  sincera.  E  acho  que  ainda
estamos na transmissão e quero que ouçam pelo país. Esta coisa que David fez sem
consultar Natanael e sem receber a Palavra do Senhor para aquilo, fez com que a morte
atingisse uma pessoa sincera. Sim, ali ele estendeu a sua mão, já que tinha estado a
viver na presença da arca, saiu da sua casa. E o boi tropeçou e a arca estava a cair.

Eles  já  tinham feito  uma coisa  errada… duas  coisas  erradas.  Primeiro,  nunca
consultaram Natanael.  A coisa seguinte que fizeram, desceram ali  sem consultar  a
Palavra de Deus já que Samuel era a Palavra naquele dia. E eles nunca consultaram a
Palavra do Senhor, então quando o fizeram, eles foram contra a Palavra de Deus. E aqui
este bom homem, que tinha guardado - ele era um bispo - pensou, “Bem aqui, não
quero que Deus fique desapontado.” Por isso ele pôs a sua mão na arca, já que ele não
era um Levita e morreu - três coisas.

62 Agora pense bem e veja o que as denominações têm feito hoje, veja. Rejeitaram,
chamaram-lhe falsa doutrina,  veja.  Veja onde estão.  Vão ficar  bem com o concílio
ecuménico deles. Chamaram-lhe telepatia mental, quando Deus mesmo vindica que é
verdade e prova que é a verdade. “Oh, eles são um grupo de tolos ali,” dizem eles; “não
sabem do que estão a falar.” Está certo; não sabemos. Mas nós apenas falamos as
palavras Dele, então Ele sabe do que Ele está a falar, veja. Eu não consigo explicar -
ninguém consegue - mas Ele prova.

Agora repare. Muitos crentes sinceros hoje que vêm a Cristo, querem vir de todo o
seu coração, são espiritualmente mortos da mesma forma. Muitos homens sinceros vão
à igreja Católica e querem tornar-se Cristãos, vão à Metodista, à Baptista, à Igreja de
Cristo e até aos Pentecostais (veja) e querem tornar-se Cristãos, pôr lá a mão, juntar-se
a eles.

63 Então quando David viu esta coisa a acontecer, isso fê-lo acordar. Não acorde
demasiado tarde aí, irmão. Ele viu que a morte tinha chegado. Mostre-me os resultados.
Por que será que este assim chamado reavivamento para levar as pessoas de volta às
igrejas fez à nação… ao corpo de crentes? Não fez nada, apenas novas organizações e
denominações no seu percurso, mais membros e assim por diante. A nação está melhor?

Eles diziam que iam… a América… “Deus abençoe a América, é uma nação, é um
país Cristão.” Está a um milhão de quilómetros de ser um país Cristão. Eu nem sequer
oro por isso. Como posso orar por isso e não se vão arrepender perante os grandes
poderes de Deus demonstrados perante eles, e negam, e fecham as portas a isso, e
afastam-se? Eu entrego a Deus. E ela está a afastar-se e agora vai afundar-se. Veja o
que acontece.
64 Muitas pessoas sinceras juntam-se a uma organização, ou a um grupo, ou a uma
seita de alguma espécie e ali morrem espiritualmente. Não se lhes pode dizer nada. Eles
ficam com aquela coisa cravejada neles: “Ora, estes bispos disseram isto e isto disse
isto; isto disse isto.” Você mostra-lhes aqui mesmo na Palavra de Deus onde está o
“assim diz o Senhor.” “Mas o nosso pastor…” Não quero saber do que o seu pastor diz.
Não quero saber do que eu digo, ou do que qualquer outra pessoa diga. Se for contrário
à  Palavra  vindicada  de  Deus,  à  hora,  ao  tempo,  à  mensagem e  assim por  diante,
esqueça! Afaste-se disso. E eu tenho de estar perante todos vocês no dia do julgamento
e vocês sabem disso. E eu não diria isso, sabendo que sou um homem velho agora. Não
é que eu saiba alguma coisa, mas Ele sabe. Eu apenas sigo o que Ele disse.

65 Olhe hoje para as grandes cruzadas que temos pelo país; está provado que foi em
vão. E Jesus não disse aqui  agora,  Lucas 7:7,  “Em vão me adoram (Em vão David
trouxe a arca; em vão Acabe treinou aqueles profetas; em vão Balaão aceitou aquele
dinheiro), ensinando por doutrina os mandamentos de homens”? São os mandamentos
de Deus que contam. Não importa como…
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“Aquelas  pessoas  são  mesmo  sinceras.”  Ouve-se  tantas  vezes.  “Eles  são  tão
sinceros.”  Bem isso não quer dizer nada. A Testemunha de Jeová, o Adventista do
Sétimo Dia e todas essas seitas vêm aqui para a rua e fazem coisas que nenhum de nós
faria. Os católicos ficam na esquina e pedem esmola e assim por diante, essas ordens
assim e valem milhares de milhões vezes milhares de milhões vezes milhares de milhões
de dólares, continuam a pedir esmola. Sinceros, sem dúvida. As igrejas vão e pregam e
assim por diante e os ministros ficam de pé no púlpito e fazem tudo o que podem para
ter novos membros na igreja deles; mas é uma nova arca. Só há uma Arca para seguir;
que é a Palavra de Deus. Qualquer coisa contrária a essa Arca, afaste-se disso; está
num carro novo e não aos ombros de Deus. Está certo. Afaste-se disso. Não tenha nada
a ver com isso.

66 As nossas grandes cruzadas, milhares de milhões e milhões confessaram-se. E
duvido que haja cem deles em tudo isso, veja. Não quer dizer nada. Então olhe para a
promessa da Palavra.

Você vai achar que falhou e nós sabemos que falhou. Alguns dos nossos maiores
líderes de reavivamentos no país hoje dizem que falhou completamente. A igreja sabe
que falhou. Toda a gente sabe que falhou. Bem, porquê? Por que falhou? É por um bom
propósito; foi para trazer pessoas à presença de Deus, grandes cruzadas. E milhões de
pessoas gastam o seu dinheiro e estabelecem grandes cruzadas e as igrejas juntam-se
todas, grandes auditórios e grandes coisas e grandes coisas aconteceram; por que
falhou? Porque nunca souberam a hora em que estavam a viver. Não admira que Jesus
se levantasse e no Seu coração chorasse; as lágrimas correram pela Sua face e Ele
disse, “Jerusalém, oh, Jerusalém, quantas vezes te quis ajuntar como uma galinha aos
seus pintos. Apedrejaste todos os profetas que te enviei. Mas não quiseste. Mas agora
chegou a tua hora.”

67 Não conseguem sentir o Espírito Santo a clamar por vocês? “Oh, Estados Unidos e o
mundo, quantas vezes vos quis ajuntar, mas não quisestes. Agora, a vossa hora chegou.
O  vosso  deus  do  prazer,  o  vosso  deus  da  imundície,  o  vosso  deus  de  Sodoma  e
Gomorra, que veio entre vós…” Até as nossas crianças, com corte de cabelo à Beatles e
repas pela testa, coisas pervertidas logo de início. As nossas mulheres estão perdidas,
para lá da redenção. Os nossos homens tornaram-se grandes efeminados, a andar com
calças  curtas  e  a  agir  como uma menina  e  o  cabelo  solto  pelo  pescoço  e… Somos
Sodomitas e o fogo e a ira de Deus esperam por nós.

Sabe como Ele  vai  matar,  como vai  destruir?  Da forma que Ele  sempre o  fez.
Quando uma prostituta fazia alguma coisa de errado, ela era apedrejada até à morte.
Eles pegavam em pedras para matar a mulher que era uma prostituta. É assim que Ele
vai matar a igreja. A Bíblia disse que Ele vai fazer chover granizo dos céus, que vai
pesar quarenta e cinco quilogramas cada e Ele vai apedrejá-los. Quem O vai parar? Qual
é a ciência que vai dizer que não pode ser feito? Ele vai fazer da mesma forma que fez
uma arca e fez Noé flutuar em segurança; Ele vai fazer novamente para a Sua igreja. E
pelas Suas próprias leis e pela Sua própria forma, Ele vai apedrejar essa prostituta que
cometeu adultério com os reis e capitães das centenas e dos milhares. Ele vai apedrejá-
la até à morte pelas Suas próprias leis que Ele pôs em ordem. Quem Lhe vai dizer que
Ele não pode fazer granizo?

68 Pergunte a alguém que saiba como se forma uma gota de chuva e faz um ciclo e
volta por um cone e pega em mais e mais e mais até que fica com um certo peso e
depois cai. Ele, Deus, a quem nem a gravidade O pôde segurar na terra e Ele subiu ao
céu. Deus, que fez a gravidade, pode também fazer um cone grande o suficiente para
girar uma pedra até ela pesar quarenta e cinco quilos. Ele disse que o ia fazer e vai
fazer. Quem Lhe vai dizer para o não fazer? Ele vai fazer, porque Ele disse que ia.
69 Estamos nos últimos dias. Estamos próximo do julgamento. Porquê? Eles estão a
tentar comer maná velho que caiu há cinquenta anos atrás, a igreja Pentecostal.  A
igreja de Santidade está a tentar… há mais de duzentos anos; os Luteranos há cerca de
trezentos anos atrás ou mais, há muitas centenas de anos. Estão a tentar comer maná
velho. Oh, irmão, essa coisa está estagnada. Está contaminada. Tem - eu sempre disse
“larvas” - vermes. Vai matá-lo se comer isso.

Veja se David ou qualquer um dos outros tivesse apenas consultado o Pão da hora.
Se  os  sacerdotes  e  os  profetas  e  os  pregadores  e  os  teólogos  e  as  escolas  e  as
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denominações apenas tivessem consultado a hora, mas agora não lhes vai servir de
nada. Já passou. Não vai ajudar nada. Ela está perdida agora. Ela atravessou essa linha
há cerca de cinco anos atrás, entre arrependimento, julgamento e misericórdia.

70 Repare, o que é então… O que pode ser feito? O que tem de ser feito? Vamos
consultar o profeta,  a Bíblia,  onde não podemos acrescentar nem retirar dali.  Se o
fizermos,  Deus retira-nos do livro  da vida.  A Bíblia  disse em Malaquias  4 o  que ia
acontecer hoje; Apocalipse 10, como os Sete Selos seriam abertos e revelariam todos
estes mistérios que estiveram escondidos ao longo destes reformadores. Ele disse como
isso ia ser feito; está na Bíblia, “Assim diz o Senhor.” Deus identificou completamente,
perfeitamente isso e vindicou como sendo a verdade por sinais, prodígios nos céus e na
atmosfera e tudo o resto durante trinta e três anos. Acha que eles vão ouvir? Não, estão
mortos. Puseram a mão nalguma coisa que matou a coisa toda. Não, não vão - não,
nunca mais.

71 Foi quando esta coisa aconteceu que David viu. Oh, Deus, envia-nos um David que
possa ver onde ele está, que possa olhar e ver que Deus fez uma promessa que… como
Ele ia fazer isso hoje. Deus disse aqui mesmo na Sua Palavra como Ele o ia fazer.

Deus disse a Micaías; Micaías examinou a sua visão perante quatrocentos profetas
dignitários. Ele examinou a sua visão para ver se estava correcta. Ele olhou para o que o
profeta disse antes dele para ver o que aconteceu. Ele olhou para trás e viu aquele Elias
ali de pé, disse, “Acabe, os cães lamberão o teu sangue também.” Agora, ele viu então
que aquela visão estava exactamente de acordo com a Palavra de Deus, por isso ele
pronunciou-a; e ele estava certo. Está certo. Não importa o que os outros disseram, ele
permaneceu com aquela Palavra.

72 Agora, vamos olhar para a visão que temos hoje. É construir igrejas? São coisas
novas? São coisas grandes que vão acontecer,  ou é juízo? Olhe para trás e veja a
promessa de hoje; veja em que época estamos a viver.

Você diz, “Bendito seja Deus, eu sou sincero. Eu junto-me à igreja. Eu tenho a
minha licenciatura em humanidades. Eu fiz isto.” Está tudo bem. Está bem; nada contra.
David também tinha; os sacerdotes daquele dia também tinham; os teólogos também
tinham; mas era contrário à Palavra.

Deus disse como Ele ia fazer hoje, como ia restaurar todas as coisas, o que Ele ia
fazer novamente. Ele prometeu restaurar. Exactamente. Em Joel 2:28 Ele prometeu que
ia restaurar: “Eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta comeu.” Eles têm
um… Veja, é o mesmo verme. Está numa fase diferente da vida. E quando o Catolicismo
começou a comer, então os Luteramos, os Metodistas e os Pentecostais e todos, até, Ele
disse, “Eu restituirei tudo a uma igreja exactamente como era no princípio.”
73 Observe a visão no outro dia à noite. Exactamente a mesma noiva vinha deste
lado, vinha deste lado. Depois que aquelas prostitutas passaram com os seus vestidos,
aquelas coisas desta forma e a dançar com o rock n' roll e a chamarem-se igreja. Você
diz, “Bem, nós não fazemos isso.” É dessa forma que Deus vos vê. Não é como você se
vê; é a forma em que Deus o vê. Ninguém se vê a si mesmo errado. É quando você olha
para o espelho da Palavra de Deus. Diz-lhe se está errado ou não. Se David tivesse feito
isso,  ele teria visto o seu erro.  Se Acabe tivesse feito isso,  ou se aqueles profetas
tivessem feito isso, teriam visto o erro deles.

Um profeta vindicado disse que Acabe ia morrer e que os cães iam lamber o seu
sangue. E a sua profecia cumpriu-se exactamente. Então ele sabia que estava certo. Até
Josafá devia ter visto isso e sabido. Quando Micaías teve a visão, ele não estava muito
com as pessoas naqueles dias, mas ele tinha o “assim diz o Senhor.” Ele estava certo.

74 Repare, estamos a trazer isto agora neste dia quando vemos a grande hora a que
estamos a chegar. Repare no que David estava a tentar fazer também. Eu tinha uma
pequena nota aqui sobre isso. Ele estava a tentar trazer a arca para a Cidade de David,
a sua própria denominação.

Olhe para lá quando o Senhor falou primeiro aqui no rio: “Como João Baptista foi
enviado a preceder a primeira vinda…” Irmão, as Assembleias não conseguiram apoiar
isso, nem os Unidos, todos eles. Eles tinham de ter um algures. Ah, eles todos tinham
de o fazer, veja. Exactamente. Todos eles tinham de o trazer para casa deles.

Queria trazê-la para a Cidade de David. Porquê? Não havia lugar preparado para
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ela. E é por isso que você não pode trazer a mensagem a uma denominação. A Palavra;
a Arca; Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente; e toda a Sua identificação; não
pode trazer isso para a sua organização. Eles nunca vão crer, porque não há espaço
para isso. A Bíblia não diz que Ele estava do lado de fora da igreja da era de Laodicéia a
tentar entrar? Não havia espaço na cidade de David, não interessa se era muito fiel e se
era muito grande e assim por diante. Continuava a não ser o lugar; ia ser em Jerusalém.
Foi para onde ela foi mais tarde quando o profeta lhes disse o que fazer com ela, veja.
Então David teve de a trazer para a sua própria cidade. Não tem espaço preparado para
ela.

75 Cristo é a nossa Arca e eles não vão receber. Cristo é a Palavra. Não vão receber.
Eles  querem  o  credo  deles,  a  denominação  deles,  uma  nova  arca,  ou  um  novo
transportador. Querem que a denominação a carregue, uma arca nova. Lembre-se que
Cristo é a nossa Arca. Crê que Cristo é a Palavra? Isso é a Arca então. Está certo? Muito
bem. Cristo não pode ser transportado para a Sua posição correcta por nenhum carro
denominacional. Ele trata com uma pessoa e não com um grupo. Ele nunca tratou com
um grupo; uma pessoa. Quando Ele disse… Se Ele o fizesse, Ele ia contra a Sua Palavra,
(Amós 3:7). E você não o consegue fazer mentir. Não, senhor! É verdade.

Mas veja, eles tentaram… A Arca não pode ser transportada por uma organização;
há muitos líderes aí, veja. Não pode ser feito. Ele prometeu que não ia fazer e não vai
fazer. Ele disse… Quando Ele prometeu fazê-lo de uma outra forma, é por isso que Ele
prometeu não fazê-lo. (Não tenham esses pensamentos, eu consigo senti-los, vejam.)

76 Então Ele prometeu que ia fazer de uma certa forma e qualquer coisa contrário a
isso Ele não ia fazer, veja. Mas pela Sua forma original de acordo com o que Ele disse
em Amós 3:7, é assim que Ele vai fazer. E isso tem de ser vindicado e provado que está
certo. Agora, vocês sabem o que Ele prometeu hoje, então Ele está a fazê-lo hoje. Foi o
que Ele disse que ia fazer: ia abrir esses sete selos e tudo o que Ele ia fazer; revelar os
mistérios  novamente  aí,  como  estes  baptismos  e  todas  estas  coisas  foram todas
confundidas. E aqui está na Sua própria presença. A ciência prova. Os céus declararam.
Os homens parados, a olhar para isso e a ver a acontecer. Ele não disse nada a não ser
o que Ele fez verdadeiro. Aí tem. Para que veja onde estamos hoje.

77 Agora, qualquer homem que tenha os seus espíritos sabe… que tenha o Espírito de
Deus sobre ele sabe que isto é a verdade; porque o Espírito de Deus não vai  falar
contrário à Palavra. Não, não, estará correcto com a Palavra. Você diz, “Eu tenho o
Espírito Santo. Eu clamei; eu falei em línguas. Eu dancei no Espírito.” Isso não quer
dizer nada para Deus, veja. David fez a… praticamente a mesma coisa lá. Eles cantaram
de viva voz e clamaram o mais que podiam; todos os outros fizeram e eles estão a
caminhar em direcção à morte.  Está certo.  Isso não tem nada a ver  com isto;  é a
Palavra que conta, a Palavra do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Sim, senhor.

78 Veja,  aqueles que têm o Espírito de Deus olham para a promessa para hoje e
observam e esperam até que vejam e depois dizem, “É isso.” Deus revela-lhes.

Como Natanael. Filipe foi e encontrou Natanael e Natanael disse, “Agora, espera
um minuto; eu sei que está prometido, mas deixa-me ver.” E quando ele viu, disse, “É
isso.”

A mulher disse, “Agora, eu sei; eu ouvi todo o tipo de teólogos. Eu fiz isto e aquilo.
E eu li a Bíblia e sei que há um Messias que vem que fará estas coisas, por isso tu deves
ser o Seu profeta.”

Ele disse, “Eu O sou.”

Ela disse, “Venham, vejam um homem, é isto.” Ela esperou até que viu aquele
Messias identificado pela Palavra de Deus. Então ela disse, “Foi o que esperámos por
quatrocentos anos. Não tivemos um profeta nem nada. Aqui está Ele e Ele diz que é Ele.
Agora… [Espaço em branco na fita.]  Venham e vejam um Homem que me disse as
coisas que tenho feito.” Mas os sacerdotes queriam matá-Lo e finalmente fizeram isso,
veja. Mas eles não podem matar o Seu Espírito hoje. Está certo. Não, não podem matar.
Esteve aqui para nos fazer entrar, por isso estamos agradecidos.

79 Repare como Deus é grande, como as Suas obras são grandes, como Ele nunca
pode falhar. Agora, Deus tem um caminho provido e original para fazer as coisas e Ele
nunca vai fazer nada contrário a isso.
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Agora,  Ele  prometeu  nos  últimos  dias  isso  que  faria.  E  Ele  enviou-nos  uma
mensagem e esta mensagem teria a mesma identificação como Elias teve, como Eliseu
teve,  como  João  Baptista  teve.  E  converteria  os  corações  do  povo,  não  para  a
denominação, mas de volta ao original, os pais apostólicos, de volta à Palavra. Como
estas coisas têm sido vindicadas. Como no soar do último anjo (Apocalipse 10): Nos dias
do sétimo anjo estes mistérios que estiveram todos… Por que será que os Metodistas,
aqui, e os Baptistas, e a Igreja de Cristo, e as Testemunhas de Jeová, todos fazem isso?
Esses mistérios serão revelados nos últimos dias quando os sete anjos… a mensagem do
sétimo anjo, quando ele, não quando ele começa a fazer isto, mas quando ele começa a
soar a sua mensagem, veja. Não nos anos de preparação, mas quando ele começa a
soar a mensagem, estes mistérios então serão revelados. E aqui estão eles, não os
conhecendo, e vocês são testemunhas disso. E então naquele grande observatório…
Para  que  o  mundo  esteja  em  dúvida…  Eles  ainda  se  questionam  acerca  do  que
aconteceu.

80 Em Tucson aqueles grandes observatórios tiraram a fotografia daquilo lá em cima,
ainda se questionam acerca do que aconteceu. O que é isto? Eles ainda escrevem no
jornal, “Alguém sabe alguma coisa sobre o que… como pode ter acontecido?” Não há
nevoeiro lá em cima; não há ar; não há humidade, quarenta e oito quilómetros na
atmosfera. Oh, bem!

“Haverá sinais no céu. E quando estas coisas acontecerem, terramotos em diversos
lugares, então aparecerá o sinal nos céus do Filho do homem.” Nesse dia (Lucas) o Filho
do homem revelar-Se-á novamente… será revelado. E o mundo perecerá como Sodoma
e Gomorra. Oh bem.

Irmãos, não sejam ignorantes acerca das coisas espirituais, vejam. Examinem as
Escrituras porque nelas cuidais ter a vida eterna e são elas que testificam da Palavra.
São elas que testificam da verdade, das coisas que Deus está a fazer nesta hora.

81 E agora, observe. Aqueles que têm o Espírito de Deus esperam por estas coisas. E
quando eles vêem essas coisas, eles crêem nessas coisas. Jesus disse, “Ninguém pode
vir a mim a não ser que meu Pai o traga e todos os que o Pai me deu (Ele é a Palavra),
virão a mim; virão a mim.”

Estou a ser muito duro nesta manhã, veja. Eles esperam no Senhor, à espera; e
quando o fazem, vêem essa promessa de hoje a ser vindicada, renova-lhes a fé na Sua
Palavra, porque Ele prometeu fazê-lo e aqui está Ele a fazer. Então não há dúvida. Deus
fala; a Sua Palavra fala primeiro e depois o Espírito que está a trazer isso faz aquilo que
a Palavra disse que ia fazer.  Falsos… Temos muitos imitadores.  Continuamos a ter
muitos deles, homens de coração sincero a tentar fazer coisas desta forma e daquela
forma, mas veja o que acontece. As pessoas vão pôr as suas mãos e depois morrer.

82 Repare,  nenhum esquema de  denominação  de  nenhum homem irá  funcionar.
Arranjar  membros para a sua própria  arca denominacional… Deus nunca teve uma
denominação. Ele nunca terá uma denominação. E é uma coisa feita pelo homem.

83 Agora pergunto-me hoje se todo o nosso envolvimento e todas as grandes cruzadas
e reavivamentos, não estivemos a encher a arca Metodista, a arca Baptista, a arca
Presbiteriana. E a arca de Cristo, a Palavra? E se a noiva tem de ser a Palavra, então ela
tem… para ser de Cristo, parte do noivo, ela tem de ser a Palavra, a Palavra não para o
dia Dele, a Palavra para este dia que Ele prometeu que seria este dia. Disse que Ele
enviou a Sua Palavra para moldar a Sua noiva e para a formar. Espero que vejam. Não
tenham as vossas próprias ideias agora e não tomem a ideia de outra pessoa. Tomem a
Palavra vindicada aqui, a Bíblia. Diz que…

Deus prometeu na Sua Palavra como Ele iria escolher a Sua noiva neste último dia.
Sabia disso? Ele prometeu, como o iria fazer e é pelo Seu plano original de escolha de
Cristo, de escolha do tempo, de escolha da época como ele… Ele não pode perder isso
na Sua noiva, porque ela faz parte dessa Palavra. Ele não pode escolhê-la por uma
denominação quando Ele não escolheu Cristo por uma denominação. Cristo veio a uma
denominação? Será que Ele veio por uma denominação? Não! Eles rejeitaram-No. Bem,
foi isso que as denominações fizeram então; então quando Ele escolhe uma noiva, Ele
pode vir de alguma outra forma? Como é que Ele trouxe Cristo aqui? Pela Palavra dos
profetas. Está certo? Como é que Ele vai trazer a Sua noiva aqui? Pela Palavra dos
profetas. Como é que Ele Se identificou quando veio? Por um homem com o espírito de
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Elias  sobre  ele  vindo  do  deserto.  Como é  que  Ele  vai  identificar  a  Sua  noiva?  Ele
prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa antes de destruir a terra como foi nos dias de
Sodoma.

84 Lembre-se, Sodoma foi queimada. Está certo? Bem, este mundo será queimado.
Jesus disse que sim. E será no tempo como Lucas capítulo dezassete e versículo trinta
disse: Nos dias que serão como Sodoma e Gomorra, então o Filho do homem seria
revelado. E depois o que aconteceria? De acordo com Malaquias, Ele vai queimar a terra
novamente e os justos no Milénio pisarão as cinzas dos ímpios. Está certo? Veja, então
estamos no tempo do fim. Estamos aqui à porta agora à espera que Ele venha.
85 Repare, Deus prometeu na Sua Palavra que Ele ia escolher a Sua noiva pela Sua
forma original em que Ele escolheu o noivo. Ele predisse pelos profetas e enviou um
profeta para identificar. O profeta disse, nas margens do Jordão, “Eis aí!”

Eles dizem, “Tu és o Messias, não és?”

Ele disse, “Não, eu não sou o Messias.”

“Tu deves ser o Messias.”

“Mas não sou, mas Ele está no vosso meio. E os Seus sapatos, eu não sou digno de
os desatar. Quando Ele vier, dá-Se a conhecer…” E hoje Ele está no nosso meio na
pessoa do Espírito Santo, a manifestar-Se mais e mais, a vir à Sua igreja, a dar-Se a
conhecer; porque Ele e a noiva, e o Noivo, serão o mesmo, a dar-Se a conhecer. E um
dia verão que Aquele que sentirem no vosso coração e virem a Sua identificação, ficará
personificado perante vocês. Então vocês e Ele são Um. Uniram-se pela Palavra e a
Palavra estava no princípio; vai voltar ao princípio, que é Deus. “E naquele dia saberão
que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim.” Aleluia! Estamos aqui.
Aleluia! Estou tão contente por O ver a personificar-Se no nosso meio e ver o que Ele
prometeu para a Palavra, não são as emoções de alguém, cantar e saltar e dançar, mas
pela Sua Palavra (amém) Ele está a dar-Se a conhecer.

86 Veja quando eles trouxeram… eles construíram o templo e trouxeram para lá a
arca, Deus entrou ali com uma coluna de fogo. Amém. Era David que saltava e gritava.
Eram todos  os  cantores  e  os  sacerdotes  a  fazer  barulho  quando  estavam fora  da
vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca no Seu lugar e posição, antes que
pudessem colocar a arca ali, aqui vem a coluna de fogo a mostrar o caminho, sobre as
asas do querubim e mesmo atrás no lugar santíssimo, o Seu lugar de repouso, a coluna
de fogo. E a glória de Deus estava ali  até que não conseguiam ver como ministrar.
Amém. Vai fechar os olhos de todo o teólogo quando Ele vier para a Sua noiva. Ela será
arrebatada a meio da noite, como foi com eles. Eles nem sequer a verão partir. Oh,
glória seja dada a Deus.

87 Repare, Deus prometeu que iria tirar a Sua noiva, o que ia fazer: haveria uma
semente; haveria uma luz no tempo do entardecer, como Ele faria todas estas coisas,
exactamente, e pela forma em que Ele planeou originalmente no Velho Testamento e no
Novo Testamento; e não é pelas denominações. Não é pelo nosso sistema que estamos
a usar hoje. Nós estamos apenas a provocar a morte. As pessoas estão a colocar as
suas mãos nisso e morrem por isso, veja.
88 A Palavra… A mensagem do entardecer deve produzir resultados do entardecer. A
mensagem do entardecer  deve semear  sementes  do  entardecer,  não sementes  da
manhã, sementes do entardecer. Está certo? O cenário do meio-dia… As suas sementes
lá  eram uma denominação.  Morreram,  pereceram.  Mas  a  mensagem do  tempo do
entardecer vai mostrar a luz do tempo do entardecer, vai mostrar resultados do tempo
do entardecer. A mensagem do tempo do entardecer… O tempo de Jesus, a mensagem
do meio-dia  mostrou resultados  do meio-dia.  A  mensagem do princípio  mostrou o
resultado do princípio: criou. Ele criou o Seu Filho à Sua própria imagem ao meio-dia.
No tempo do entardecer Ele faz uma noiva para isso, veja. Pelo quê? Pela Sua Palavra.
Como é que Ele formou a terra? Como é que Ele a trouxe à existência ao falar? Pela Sua
Palavra! Quem era o Seu Filho? A Palavra! “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus… E o Verbo se fez carne e habitou…”

Como é que Ele vai escolher a Sua noiva? Pela Palavra, não por um carro novo, não
por alguma ideia de um teólogo, mas de acordo com a Sua Palavra Ele vai identificá-la.
Não acrescente nada nem tire nada disso agora. Deixe estar como está, veja.
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89 O tempo do entardecer, Ele prometeu que ia revelar - abrir  esses sete selos e
mostrar o que essas igrejas perderam lá atrás. Apocalipse 10 e Malaquias 4, Lucas 17:
30, Ele disse que o ia fazer. Agora, não vamos misturar isto; vamos manter isto assim
mesmo.

Deixe-me ao encerrar… São quase, perto dos quinze minutos para o meio-dia.
Deixe-me encerrar ao dizer isto: Amigos, ouçam no nome do Senhor Jesus; estas coisas
são muito claras para que não creiam. São muito claras para que não vejam. Claro que
conseguem ver isso. Claro que o mundo podia ver isto. Mas só os vossos… Não sejam
influenciados por estas coisas sem sentido e pelas coisas que eles têm hoje. Não quero
saber se são homens muito bons, se são muito sinceros; se não falarem de acordo com
a lei e com os profetas, a Bíblia disse que não há vida neles, veja.

90 David pensava que estava certo; ele era sincero. Aqueles sacerdotes pensavam que
estavam certos; eles eram sinceros. Mas eles não consultaram o Senhor acerca daquilo.
E como é que podiam ter feito isso? Talvez dissessem, “Nós oramos.” Mas essa não era
a forma de Deus fazer. Ele prometeu que não faria nada sem primeiro o revelar aos
Seus servos, os profetas. E ali estava Natanael no meio deles e eles nunca o chegaram a
consultar.
91 Agora leia os capítulos seguintes de Crónicas aí e vai descobrir que quando David
se sentou em casa e disse, “Está certo (Natanael estava sentado com ele) que eu viva
nos cedros e a arca de Deus debaixo de tendas aqui.” E Natanael viu do Senhor o que
lhe dizer para fazer.

E ele tinha feito errado, por isso Deus disse, “Diz ao Meu servo David, que eu o
amo. Eu dei-lhe um nome com os grandes homens na terra, mas não o posso deixar
fazer isso (veja); ele decepcionou-me (veja). Não o posso deixar fazer isso. Eu trarei um
homem no futuro: o seu filho edificará a casa eterna de Deus.” E esse foi David claro.
Que Salomão tipificou, mas depois ele falhou. Todo o homem tem de falhar. Todo o ser
humano tem de falhar. Deus é o único que não pode falhar. Ele não pode falhar. É uma
coisa que Deus não pode fazer, é falhar. E Deus é a Palavra. E a Palavra… Não importa
como se pareça tem de vir desta outra forma, virá exactamente da forma que a Palavra
disse.

92 Agora lembre-se, você tem de seguir a época, o tempo (veja). E o tempo em que
estiver,  o  tempo  em que  -  e  fizer  isso  vindicado  -  para  ver  que  é  exactamente  a
verdade.

Agora pegue em todos estes deveres, em toda a Palavra, em todos os tipos e em
tudo e veja onde você está. Pense na hora em que estamos a viver. Veja ali quase um
décimo da terra está prestes a cair. A ciência diz isso. Eles estão a olhar para o relógio.
Há uns anos atrás eles disseram, “Só faltam três minutos agora para a meia-noite.”
Pode ser um minuto; pode ser meio minuto agora.

Eles dizem, “Não vai acontecer na nossa geração.”

“Pode acontecer dentro de cinco minutos.” E repare, a seguir ele disse, “Cinco
anos.”  Eu nunca disse isso agora;  ele  disse isso,  o  cientista.  Eles  estão a  fugir  da
Califórnia como moscas, veja. Bem, o dia em que Ló saiu de Sodoma, nesse mesmo dia
choveu fogo sobre a terra. Um dia destes Deus vai tomar a nossa mensagem e nós
vamos sair daqui. Algo vai acontecer de certeza então, quando a igreja partir, o Seu
corpo, a Sua noiva.
93 Agora, quero ler-vos uma Escritura e quero que leiam comigo. Quero que abram
em Deuteronómio 4 para encerrar. Acho que provavelmente já foi dito o suficiente para
que entendam. Deuteronómio 4. Vou ler dois lugares aqui. E para esta igreja e para as
fitas… as pessoas nas fitas e as pessoas na ligação por todos os outros lugares do país,
quero  que  ouçam  isto  com  muita  atenção  e  não  falhem.  Isto  é  uma  coisa  que…
Deuteronómio  capítulo  quatro.  Agora,  vou  começar  no  versículo  um.  Quero  ler  o
versículo um e depois vou ler o vinte e cinco e o versículo vinte e seis. Podem ler tudo
quando chegarem a casa, mas só para poupar tempo para que possamos sair a horas,
porque tenho de voltar novamente hoje à noite, se Deus permitir. Ouçam este profeta a
falar. Ele tinha estado na presença de Deus. Ele sabia do que estava a falar. Ouçam.

Agora pois ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos, que eu vos ensino, para os
cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o SENHOR Deus de vossos
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pais vos dá- [Isso tipifica o nosso Milénio.]

Nada  acrescentareis  à  palavra  que  vos  mando,  nem  diminuireis  a  ela,  [Não
acrescentem nada e não tirem nada disso. Permaneçam… Digam o que ela diz.] para
que guardeis os mandamentos do SENHOR vosso Deus que eu vos mando.

Os vossos olhos têm visto o que o SENHOR fez… a Baal-peor: Pois a todo o homem
que seguiu a Baal-peor o SENHOR teu Deus consumiu do meio de ti. [Agora vocês são
um povo separado das denominações, vejam, vejam.]

Porém vós que vos chegastes ao SENHOR vosso Deus hoje todos estais  vivos.
[Nunca morreram com as vossas denominações; estão vivos agora e na presença de
Deus. Para encerrar, não percam isto.]

Versículo  vinte  e  cinco.  Quando  eles  vão  entrar  na  terra,  agora  veja  o  que
acontece.

Quando pois gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos… envelhecerdes na terra, e vos
corromperdes,  [Foi  o  que  aconteceu.]  e  fizerdes…  esculturas  [Alguma  coisa],  ou
semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do SENHOR teu Deus, para o
provocar à ira: [Ouçam!]

Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, [veja] que certamente
perecereis depressa da terra [ou do lugar] onde passado o Jordão ides possuir; não
prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos.

94 Isto foi o que Moisés falou a Israel depois de ele ter sido vindicado por Deus por
uma coluna de fogo e soube que estava provado que era servo de Deus para os levar a
sair. E antes de eles entrarem na terra, antes de eles entrarem, Moisés disse, “Agora as
palavras que vos tenho falado, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra
vós. Se acrescentardes alguma coisa ou retirardes uma palavra daí, não permanecereis
na terra que o Senhor Deus vos deu.” Também digo eu no nome de Jesus Cristo. Não
acrescentem nada. Não ponham as vossas próprias ideias aí. Digam apenas o que está
dito nessas fitas. Façam exactamente o que o Senhor Deus vos ordenou fazer. Não
acrescentem nada a isso.

95 Ele sempre… cumpre a Sua promessa para nós. Toda a promessa que Ele fez Ele
cumpriu. Ele já lhe disse o que ia acontecer e aconteceu? Eu trago os céus e a terra
perante  vocês  hoje  num  desafio:  Deus  já  disse  alguma  coisa  que  Ele  não  tenha
cumprido e feito exactamente como Ele disse que ia fazer para nós? Ele já fez da forma
que Ele disse que ia fazer? Exactamente. Assim Ele vai  continuar a fazer isso. Não
acrescentem nada. Não tirem daí. Creiam e caminhem humildes perante o Senhor vosso
Deus, porque estamos perto de entrar na terra. Então você não vai voltar atrás. Não vai
voltar a este tipo de vida novamente. Vai voltar como um ser imortal. Vai voltar quando
o pecado for destruído, quando Satanás estiver preso. E durante mil anos vai viver sobre
esta terra que o Senhor seu Deus lhe tem dado. “Porque os mansos herdarão a terra.”
“Bem-aventurado aquele que cumpre os Seus mandamentos,  porque terá direito  a
entrar na Cidade, porque fora estão os feiticeiros, os mentirosos, os que se prostituem e
os cães; eles não entrarão.” São apenas para o redimido e para aqueles que andam nos
Seus mandamentos.

96 Não aceitem alguma coisa nova. Eles estão a voar por toda a parte e haverá mais
que isso no futuro. Mas não aceitem estas coisas novas. O Senhor vosso Deus declarou-
vos o que é verdade. O Senhor vosso Deus vindicou o que é verdade pela Sua Palavra e
pelo  Seu Espírito,  “Não por  força,  nem por  violência,  mas  pelo  meu Espírito.”  E  o
Espírito… Deus procura aqueles que O adoram em Espírito e em verdade. “A Tua Palavra
é a verdade.” E Ele vindicou completamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente. Ele mostrou-vos as sementes do entardecer. Ele revelou-vos na Palavra.
Ele provou-vos pelo Seu Espírito.

97 Nunca iniciem nem tentem iniciar uma organização. Não tentem edificar sobre
nada, mas permaneçam humildes perante o Senhor vosso Deus, porque parece que as
portas podem abrir-se para a terra prometida em breve. Então vamos entrar com o
verdadeiro cântico e júbilo, quando a noiva e o Noivo tomam o lugar no trono.

Vivam em humildade; vivam em amor. Amem-se uns aos outros. Nunca tenham
nada entre vocês. Se vir alguma coisa a surgir no seu coração contra alguém, tire isso
daí imediatamente. Não deixe… E Satanás dará o seu melhor para se meter no vosso
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meio, vejam. Não deixem que isso aconteça. Pode aparecer algum falador esperto e
tentar tirá-los daí. Acham que eles conseguiam demover Moisés a sair da presença de
Deus  onde  ele  estava  ali  e  viu?  Não,  senhor.  Não,  nós  não  retiramos  nem
acrescentamos a  isso.  Mantenha da forma que o  Senhor  disse.  Nós não queremos
nenhuma denominação; nós não queremos organizações. Nós não queremos malícia;
nós não queremos discórdia. Nós queremos Deus e Ele é a Palavra. Agora vamos inclinar
a nossa cabeça.

98 Oh, Deus, eu olho à volta com olhos espirituais; tento ver o que está a acontecer.
Eu  vejo  a  Tua  Palavra,  da  forma  que  tem sido  vindicada,  da  forma  que  tem sido
provada. Desde há trinta e três anos atrás aqui no rio, o que Tu disseste e aqui está
trinta e três anos depois e Tu está a fazer o que Tu disseste. E Tu fizeste o que Tu
disseste. Senhor, longe de nós tentar fazê-la mais pequena ou maior. Mantemo-la da
forma que Tu a fizeste. Caminhamos humildes e seguimos-Te.

Estes são, Senhor, aqueles que Tu deste ao ministério para além daqueles que
dormem pelo país, pelo mundo. Os cemitérios aqui têm muitos deles à espera, santos
abençoados. Mas é como foi  dito, nós os que ficarmos vivos e permanecermos não
impediremos os que dormem. A trombeta soará,  os mortos ressuscitarão primeiro;
então seremos arrebatados com eles. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra,
esconderá a igreja dos olhos do mundo. Nem a vai ver quando ela partir.
99 Deus Pai, guarda a estes nas Tuas mãos. Eles são Teus. Eu oro, Deus, para que nós
sempre caminhemos humildes perante Ti. Nós não sabemos quanto tempo será. Nós não
desejamos saber quanto tempo será; não nos compete saber. Isso diz-Te respeito a Ti.
Não  é  da  nossa  vontade  saber  quando  Tu  virás;  é  da  nossa  vontade,  Senhor,
permanecer humildes até que Tu venhas e caminhar contigo. É nosso desejo que Tu te
dês a conhecer de vez em quando, Pai, entre nós, para que possamos ver que ainda
estamos a andar contigo.

Perdoa os nossos pecados passados. Guia-nos e protege-nos de toda a armadilha
do diabo para o futuro. Guia-nos e dirige-nos, ó Deus nosso Pai.  Perdoa os nossos
pecados e ajuda-nos a ser Teus filhos. Somos uma pobre classe de pessoas. Somos uns
rejeitados das sociedades deste mundo, pelas denominações das igrejas. Nós vemos o
fim e nós agradecemos-Te pela visão espiritual na Tua Palavra para vermos o tempo do
fim. Porque todas estas coisas devem chegar a essa grande queda de pedras do céu.
Ajuda-nos, Senhor, a não estar aqui nesse dia, mas a irmos à Tua presença, a subirmos
para o Teu seio.

100 Cura os enfermos e os aflitos, Senhor. Nós oramos para que esta noite Tu nos dês
um  excelente  serviço,  que  não  haja  ninguém  fraco  no  nosso  meio  devido  à  Tua
presença, Senhor. Possam os nossos corações estar continuamente ligados a Ti. E nós
sabemos,  Senhor,  que  o  dinheiro,  a  propriedade,  as  coisas  do  mundo  não  têm
significado, são apenas temporais. Todas elas têm de desaparecer. Os nossos trabalhos,
os nossos lugares, os nossos amigos, tudo tem de desaparecer. Não importa se somos
muito ricos, muito pobres, muito populares ou impopulares, tudo tem de desaparecer.
Mas só há uma coisa em que o nosso ser aqui está centrado, e é Jesus Cristo. Assim,
Deus, ajuda-nos a colocar tudo o que é secundário de lado e a firmar Nele; e Ele é a
Palavra (Concede, Senhor!) a Palavra vindicada da hora.

A Palavra vindicada dos dias de Moisés era Jesus. A Palavra vindicada do dias de
Isaías, Elias, João, de todos, foi Jesus. E a Palavra vindicada hoje é Jesus, o mesmo
ontem, hoje, e eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso, a ver isso e a andar nisso.
Pedimos no nome de Jesus.

101 Com as nossas cabeças inclinadas, gostaria de saber se há alguém aqui que nunca
tenha verdadeiramente feito esse grande, todo suficiente… Você crê, mas só crer não é
suficiente. Eu creio que a minha esposa é uma boa menina. Eu conheci o pai dela, a mãe
dela. Eu conheci-a durante anos e anos. Ela caminhou uma vida recta. Eu creio que ela
era uma boa mulher, mas isso não fez dela minha. Ela não se tornou minha até que eu a
aceitei, ela aceitou-me. Agora, Jesus quer aceitá-lo a si. Não O vai aceitar e fazer parte
da Sua Palavra? Se ainda não fez isso… com as vossas cabeças inclinadas e os vossos
corações inclinados, eu confio…

102 Não há espaço para uma chamada ao altar aqui. Não estou muito inclinado para
isso de qualquer forma. Eu creio que Deus vos visita aí  mesmo onde estão. Podem
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levantar as vossas mãos, dizer, “Irmão Branham, lembre-se de mim em oração. Eu
quero fazer isso.” Deus abençoe. Deus abençoe. Bem, mãos por toda a parte. “Eu quero
ser assim.” Deus abençoe, Irmão e Deus abençoe, Irmão, todos vocês. “Eu quero ser
isso.”  Deus abençoe… “Eu realmente quero ser  isso.”  Eu vejo… Bem agora,  vejam,
amigos, pode haver uma pequena coisa… Se não são assim, então há algo em que se
centraram para além disso. Vocês estão perto disso, estão a olhar para isso. Vocês
vêem. Vocês viram a mover-se durante anos. Vocês vêem agora a tornar-se maduro. Se
isso significa tudo para nós e nada mais irá durar senão isso, por que não virar a cabeça
para longe dessa coisa para onde tem estado a olhar e centrar-se Nele, que é o centro
de toda a vida; tudo a partir daqui é Ele. Vão fazer isso enquanto oramos juntos?

103 Querido Deus, há mãos de homens, mulheres, rapazes, raparigas, até ministros,
têm as suas mãos levantadas. Eles querem dizer que queriam ficar centrados com o
Senhor Jesus e no entanto parece que não o conseguem fazer; há algo que o atrai nesta
direcção e naquela direcção: pode ser uma denominação; pode ser uma pessoa, pode
ser um pecado; pode ser algo que estão a esconder no coração. Eu não sei, Senhor; Tu
sabes.  Seja  o  que  for,  possa  agora  mesmo,  Senhor,  enquanto  Tu  estás  a  chamar
outros… Tu os chamaste; eles são Teus. E enquanto Tu os chamas, que eles possam
libertar-se desse pecado constante, como a Bíblia disse, “Deixando esse pecado que tão
de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está
proposta.” A olhar para quê? Para o nosso trabalho? Para a nossa denominação? Para a
nossa associação? Para os concílios? Para Cristo, o autor e consumador da fé que temos
Nele. Faz isso, Pai, por nós hoje. Porque pedimos em Seu nome e para a Sua glória.

Agora, eles são Teus, Senhor; faz com eles como Te aprouver. Faz connosco como
Te aprouver; nós somos Teus. No nome de Jesus. Amém.

Eu O amo, eu O amo,

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

104 Esqueceram-se do almoço? Esqueceram-se se os miúdos estão bem ali  fora no
carro ou não? Esqueceram-se de tudo acerca do passado e perceberam que é o que
estão a sentir agora? Está a materializar-se perante vocês dia após dia. Que isso seja o
centro de tudo… Que as outras coisas desapareçam; elas  vão perecer  de qualquer
forma. Oh, mantenham-se a segui-Lo. Como Eliseu seguiu Elias, vamos segui-Lo. Porque
nós devemos ser  arrebatados,  também, um dia.  Nós vimos o  carro  de fogo que O
levantou da sepultura. Sentimo-lo no nosso meio agora. Um dia Ele vai desengatar os
cavalos dos arbustos. Nós vamos subir.

Não O amam?

……………………………

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

Oh, quase que consegue… fechar os seus olhos e vê-Lo suspenso aí?

Eu O amo, (Quem mais podia eu amar?)

eu O amo,

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

105 Sempre que eu volto a casa, alguém partiu. Eu estou fora por alguns meses, volto,
alguém partiu. Eu fico triste sempre que volto. No outro dia um rapaz com quem eu ia à
escola, vindo pela rua, ele disse, “Olá, Billy.”

Eu  olhei  para  ele.  Ele  costumava  ser  um belo  rapaz,  de  cabelo  bem preto  e
brilhante penteado para trás. Agora, está branco como a neve. Costumava estar bem
liso;  tem uma barriga  assim.  Eu  disse,  “Olá,  Jim.”  Eu  olhei  para  ele;  senti  o  meu
coração; pensei, “Deus, esse rapaz e eu… aquele homem e eu temos a mesma idade.”
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Então eu sei que os meus dias estão contados. Eu sei que não pode demorar muito
mais tempo. Eu olho à volta, penso, “O que posso fazer, Senhor? Ajuda-me. Eu não
quero ir à Tua frente. Eu quero ficar mesmo… mesmo atrás de Ti. Tu guias o caminho.”
E eu olho e penso, “Cinquenta e seis anos, oh bem, não pode demorar muito mais
tempo.” E eu olho, veja o meu bom amigo Bill  Dauch aí sentado, setenta e dois ou
setenta e três anos de idade.
106 Eu olho à volta; vejo estas crianças elas pensam, “Bem, vou esperar até ter a idade
do Irmão Branham, vou pensar que…” Querido, podes nunca lá chegar; duvido muito
que o vejas, reparem. Mas pensem, se o Irmão Bill Dauch vive hoje, ele vai viver mais
que centenas de pessoas de cinquenta, sessenta anos de idade. Eles morrem a toda a
hora. Por isso que diferença faz a idade que tem? O que estão a fazer em relação à hora
em que estão a viver? O que estão a fazer por Jesus nesta altura, vêem? Oh, eu quero
vê-Lo, eu quero ver a hora para que estou a olhar e quero ver todos estes corpos velhos
transformados, quero vê-los mudados num momento, num abrir e fechar de olhos. Se
não for assim, então somos as pessoas mais ridículas; comam, bebam e estejam alegres
porque amanhã morrerão, vejam. Vocês são como um animal; morrem e vão para a
terra e é tudo. Mas há uma mortal… uma alma imortal a viver em si, irmão. Já ouvimos
do  céu.  Já  vimos  provado.  Sabemos  que  Ele  existe  e  é  galardoador  daqueles  que
diligentemente O buscam.

Agora, membros do corpo de Cristo, enquanto cantamos isso novamente, quero
que  se  sentem  nos  vossos  lugares  e  se  cumprimentem  enquanto  cantamos  isso
novamente.

Eu O amo (Cumprimente o seu irmão, a sua irmã.) Eu O amo,

Porque Ele primeiro me amou, (Richard!)

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

107 Ama-O, diga, “Amém!” Ama a Sua Palavra, diga, “Amém!” Ama a Sua causa, diga,
“Amém!” Ama o Seu corpo, diga, “Amém!” Então amem-se uns aos outros. Amém! Está
certo. “Por isto todos os homens saberão que sois Meus discípulos, quando vos amardes
uns aos outros.”

108 Agora, eu impus as minhas mãos sobre estes lenços. Se os tiverem de receber
antes de logo à noite… Eu vou ter o Irmão Richard Blair, Deus respondeu à sua oração,
ele e o irmão, aqui a orar no outro dia para trazer de volta este rapazinho que está
sentado entre nós hoje, que está vivo por causa da fé deles em Deus… E agora, vou tê-
lo  a  despedir-nos  numa palavra  de  oração  dentro  de  alguns  momentos,  para  que
possamos voltar novamente hoje à noite. Passam mais ou menos cinco minutos das
doze por aquele relógio. E eu quero que voltem hoje à noite, se puderem, se estiverem
por aqui perto. Se tiverem de ir para casa, possa Deus prosperar o vosso caminho e
ajudá-los e protegê-los. Se puderem ficar e se quiserem ficar, são bem-vindos a ficar.
Deus esteja convosco agora.

Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,

Até (Vamos levantar as nossas mãos para…) nos encontrarmos aos pés de Jesus;

Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,

Deus esteja consigo, até nos encontrarmos novamente.

[O Irmão Branham começa a sussurrar a mesma canção.] (É dessa forma que se
sai da casa de Deus: em oração, com humildade, a confiar que nos vamos encontrar
novamente esta noite. Senão, Deus esteja convosco) até nos encontrarmos novamente.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora. Irmão Blair.
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