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Eu O louvarei,
Louvarei o Cordeiro morto pelos pecadores;
Dai-Lhe glória todos os povos,
Pois o Seu Sangue pode lavar cada mancha.
(Oh, que coisa).
Eu O louvarei. Eu O louvarei,
Louvarei o Cordeiro morto pelos pecadores;
Dai-Lhe glória todos os povos,
Pois o Seu Sangue pode lavar nossa mancha.
Eu O louvarei. Eu O louvarei,
Louvarei o Cordeiro morto pelos pecadores;
Dai-Lhe glória todos os povos,
Pois o Seu Sangue pode lavar cada mancha.
108
Inclinemos nossas cabeças em humilde adoração, enquanto
o irmão Mattsson nos despede com uma palavra de oração; se você
puder, ou as palavras que você desejar dizer, quantos dias...
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PAI, É CHEGADA A HORA
Father, the hour has come
William Marrion Branham
Terça-feira, 02 de outubro de 1956
Chicago, IL – EUA

Obrigado irmão José. Obrigado. Oremos. Nosso Pai nós Te
agradecemos hoje pelo Senhor Jesus, por Sua graça para conosco, porque
quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso lugar para
nos justificar, pessoas sem Deus; e nos trazer de volta à comunhão com
o Pai, mediante a reconciliação pelo Seu próprio Sangue no Calvário,
onde Ele, gratuitamente, deu-nos a todos. E hoje estamos desfrutando
destes privilégios porque Ele desejou. E agora, Pai, que possamos estar
dispostos a ir e compartilhar esta grande benção com outros. Ajudenos a Te conhecer melhor na reunião desta tarde, pois pedimos isto no
Nome de Cristo. Amém. Podem se assentar.
2
Estou feliz em ver hoje o nosso anfitrião, o pastor irmão James
Jones, de Indianápolis, ali atrás. Estou tão feliz, e o irmão de Spindale,
também. O irmão Winston Hare da Califórnia… Creio que, ao olhar,
eu vi o irmão Sothmann aqui com o último de... lá do Canadá, onde
tivemos uma g
grande reunião ali em cima. E muitos outros amigos,
g
que vieram… É certamente um privilégio hoje falar a um tal grupo de
pessoas, com as quais eu estou esperando viver a eternidade, juntos
na glória. E ter o privilégio hoje de estar aqui para falar a vocês e
ter companheirismo com vocês em torno da Palavra de Deus... E
certamente é um privilégio fazer isso.
3
Agora, ontem à noite nós tivemos um ótimo tempo no Senhor.
O Espírito Santo realmente derramou Suas bênçãos sobre nós, na
noite passada, de uma maneira tremenda. E nesta noite nós vamos
ter a velha fila de oração que costumávamos ter anos atrás. Porque
nós vamos… Porque eu vou falar com vocês um pouco, nesta tarde,
ter companheirismo com vocês, com a Palavra; e então à noite, falar
novamente. E algumas vezes, desse jeito, a unção do Espírito Santo
para essas visões Divinas não vem da maneira como deveria, se
você está um pouco agitado, não quero dizer agitado, quero dizer
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entusiasmado demais ou algo assim. Simplesmente parece que não
funciona muito bem. Então, irmão José, eu disse a ele que gostaria de
ter uma noite daquelas antes de partir. E ele tem sido tão gracioso em
nos dar isso e ter isso desta maneira.
E agora estou esperando ver Deus curar muitos doentes e
4
aflitos. Vou pedir aos rapazes para que eles vão e distribuam os cartões
de oração de alguma forma, a um grande número deles nesta noite,
para que possamos manter a ordem na fila de oração, para termos os
doentes passando. Então, se você tem algum ente querido que precise
de oração, e você crê que na imposição de mãos, está o poder curador
de Deus para os doentes hoje, bem, traga-os nesta noite, porque nós
esperamos ter um grande número deles na fila.
5
E agora é tão curto o tempo que temos para falar, e há tanta
coisa para falar. Enquanto estamos falando sobre o Senhor Jesus,
temos muita coisa para falar, como cada palavra é tão inspirada. E eu
vou pedir ao pastor José, se ele puder se preparar para ler um texto
para mim, ou uma leitura da Escritura, vendo que eu... Uma outra
coisa acabou de vir à minha mente, e eu tenho o Novo Testamento
comigo, então eu quero que ele leia para colocar uma base do Velho
Testamento, Segundo Crônicas 18:22-27. Eu vou pedir para ele ler
para nós, e você pode ler com ele se você desejar, como uma base para
meu texto, nesta tarde. [O irmão José diz: “Segundo Crônicas” - Ed.]
18:22 até aproximadamente o 27. E que o Senhor possa adicionar Suas
bênçãos agora à leitura de Sua Palavra.
6
Enquanto ele está ou, vocês estão buscando; eu vou pedir a
esse irmão aqui da Califórnia, você ouviu alguma coisa sobre a reunião
para onde nós estamos indo, que horas vamos estar lá na sua cidade,
em Oakland, por ali, em... O irmão estava preparando há alguns dias, e
eu... [Um irmão responde - Ed.] Sim, bem, obrigado irmão. Sim, Certo.
Obrigado. Eu apenas queria saber se seria… Acho que vamos para o
leste depois, até Idaho em novembro e dezembro, e ir ali em janeiro ou
fevereiro, eu acho, no final de janeiro e no princípio de fevereiro, ou
então essa outra parte é para ser aqui em cima no leste. Ou então eles
vão para a Costa Oeste e então vão para o leste. Mas eu espero te ver
ali, irmão, escutar um pouco desse ensinamento maravilhoso. Muito
bem irmão José. Muito bem, 22 até o 27. [O irmão Boze lê a seguinte
Escritura, de Segundo Crônicas 18:22-27:
“Agora, pois, eis que o SENHOR pôs um espírito de mentira
na boca destes teus profetas e o SENHOR falou o mal a teu
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ajudar, ó Deus, para sermos exemplos, não simplesmente... Somente
em justiça, e para pregar a Palavra em tempo e fora de tempo. Como
Tu nos disseste para fazer.
Abençoe estas pessoas, Senhor. Perdoe cada pecado. Tire
103
toda a nossa iniquidade e remova toda a mancha de nós; lave-nos em
Teu Sangue. E que o Cordeiro de Deus possa ir entre cada uma de
Suas ovelhas hoje; tosquie-nos Senhor de nossos privilégios terrenos,
dessas coisas do mundo. Tire todas as coisas para longe de nós, e deixe
a Pomba de Deus assentar-se sobre cada coração agora,
g
q
que isso seja
j
um dos maiores tempos que Chicago já teve. É para este local nesta
tarde, por causa da vinda do Senhor Jesus Cristo em Seu poder.
104
Ó Cristo receba estas pessoas, eu oro por elas. E estes
ministros, e a mim mesmo, enquanto estamos aqui, Senhor como
testemunhas, e sabendo que Tu estás em nosso meio; e sabendo que
um dia estaremos de pé em Tua Presença para dar conta de nossas
palavras, até mesmo de nossos pensamentos... E nós oramos, Pai, que
Tu nos lave e nos purifique de todo o pecado. E faze-nos puros de
coração e limpos
p de espírito,
p
e com um motivo: ver almas nascerem
para o Senhor Jesus Cristo. Dê-nos espírito missionário. Ó Deus, que
possamos ir pelas ruas.
105
Oh, onde está a voz nas ruas? Não há mais reuniões nas ruas.
Não há mais nada. E o mundo se tornou um lugar fedorento, Senhor.
Tudo porque nós temos decepcionado. Perdoe-nos, Senhor. Que
possamos chorar como os profetas do passado. Oh, ajude-nos, querido
Deus. Nós oramos que o Senhor receba nosso arrependimento, e nos
lave, e nos limpe, e nos dê o dom do Espírito. E mova em nós, ó Senhor,
novamente neste dia, e deste dia em diante. Eu apresento esta oração
a Ti por estas pessoas e por mim mesmo em Nome de Jesus Cristo.
106
Oq
que aconteceu? O q
que é isso? Faça a si mesmo esta p
pergunta.
g
É o mesmo Espírito Santo que conhece o segredo de cada coração.
Vamos apertar as mãos uns dos outros e dizer: “Se eu te prejudiquei
ou fiz qualquer coisa, que Deus me perdoe”. Isto é para você... de
mim para você: se eu fiz alguma coisa contra alguém, que Deus me
perdoe. Se eu decepcionei ou comprometi, que Deus me perdoe. Eu
quero ser um servo do Senhor. Eu quero amar todo mundo. E acima
de tudo, eu quero amar o Senhor para que eu possa estar como um...
entre os vivos e os mortos, para ministrar para Ele. Eu O amo. Eu
estou esperando algo grande acontecer agora, desde esta visitação
maravilhosa. Eu creio nisso de todo o meu coração.
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Em Cristo, a Rocha sólida, eu me firmo,
Todos os outros terrenos são areia movediça,
Todos os outros terrenos são areia movediça.
100
[Mensagem em línguas entregue - Ed.] Amém. O quê? Saia
do meio deles, separa-te, esteja alinhado com a Palavra. Deus está
conosco. Deus está mostrando Sua mão em misericórdia. Amigos,
eu penso que o que temos que fazer é nos quebrantar solenemente
diante de Deus, como nos velhos tempos, dizendo: “Deus, eu me
arrependo de toda minha maldade, e agora, perdoe-me e me ajude
a ser um verdadeiro cristão”. Não vamos com... de nenhuma outra
maneira, mas com um coração quebrantado por nossa maldade,
enquanto aquele Deus está em nosso meio, talvez pela última vez,
por um longo tempo. Se Ele está em nosso meio agora para nos
dar este tempo de arrependimento, vamos nos arrepender de todo
o nosso coração, e dar glórias a Deus, e tomar uma nova posição
hoje, e servi-Lo e sair. Vocês, mulheres, limpem-se. Vocês, homens,
sejam cristãos. Vocês, pregadores, vão a seus púlpitos e preguem.
Deus está conosco.
101
Se já houve um tempo… Quando eu estive na Suécia, ou
Finlândia, eles estavam puxando arados e riscando o chão para lançar
a semente. Se eles não fizessem isso, logo a neve viria, eles morreriam
de fome no ano seguinte. Irmão, irmã, a semente está sendo semeada
em solo riscado pelo Espírito Santo. Vamos deixá-Lo tomar posse
agora e crescer. Jesus de Nazaré, oh... [Mensagem falada em línguas Ed.] Amém. Escutaram essas três mensagens? A Bíblia diz: “Haveria
três mensagens em um tempo. Aqui estão, e a última foi para os
pregadores (veem?), as outras duas aos leigos, essa aos pregadores”.
Irmãos, Deus está em nosso meio. Deus está em nosso meio. Ele
certamente está. Vamos dar-Lhe louvor.
102
Ó Jesus, Filho de Deus, precioso Cordeiro, deixe-nos conhecer
este dia, Senhor. Deixe-nos conhecer isso, ó Deus, visite Chicago como
nunca antes. Derrame-O pelo Teu santo Filho para curar os enfermos
e aflitos, que sinais e maravilhas, Senhor, possam descer, que as
pessoas caminhem aí. Abençoe-as, Senhor. Deem glórias todos vocês,
pois o Sangue Dele pode lavar seu pecado. Como nós Te agradecemos
Senhor. Como nos arrependemos de nossos pecados. Como olhamos
para Ti, o Cordeiro de Deus, e cremos em Ti, q
p
que Tu és o Cordeiro,
o Santo, o Único, o Deus vivo e verdadeiro. Nós Te damos louvor e
glória e para honrar… e pedir a Ti, Senhor, para nos perdoar e nos
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respeito. Então, Zedequias, filho de Quenaaná, se chegou, e
feriu a Micaías no queixo, e disse: “Por que caminho passou
de mim o Espírito do SENHOR para falar a ti?”
E disse Micaías: “Eis que o verás naquele dia, quando andares
de câmara em câmara, para te esconderes”.
Então disse o rei de Israel: “Tomai a Micaías e tornai a levá-lo
a Amom, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei”.
E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere
e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até
que eu volte em paz.
E disse Micaías: “Se voltares em paz, o SENHOR não tem
falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos!” - Ed]
7
Agora, no capítulo 17 de São João eu leio como texto:
E Jesus falou assim, e, levantando os seus olhos ao céu, disse:
Pai, é chegada a hora...
E que Ele possa adicionar Suas bençãos à Sua Palavra.
8
Hoje, pensando em usar isto como uma plataforma, a leitura
da Palavra que está no Antigo Testamento como uma plataforma para
o texto do Novo Testamento, e orando para que Deus nos dê o contexto
enquanto esperamos Nele. Esse tempo no Antigo Testamento foi um
tempo muito instável. Agora, Josafá era o rei de Judá naquele tempo,
enquanto Acabe era rei de Israel no tempo em que eles foram divididos.
E em qualquer tempo onde ou quando estamos divididos podemos
entrar em problemas. Devemos estar unidos e assim permanecermos.
9
E Josafá era um homem justo, um bom homem. Ele teve uma
boa criação e muitos exemplos, como nós tivemos hoje. Ele viu seu
pai, Asa, que quando Asa servia ao Senhor, então Deus era com ele.
Mas quando Asa deixou de servir ao Senhor e ficou obstinado, então
Deus se apartou dele.
10
Não importa o quanto Deus nos ama e o quanto você ama ao
Senhor, quando você deixa de servir e adorar ao Senhor, então lembrese, você estará procurando encrenca. Porque Deus disse a Davi certa
vez: “Tu és um homem segundo o Meu coração”. E então quando
Davi errou, Davi teve que colher o que ele plantou. E Ele nunca nos
disse que somos segundo o Seu coração, então nós certamente vamos
ter que colher o que plantamos.
11
Mas durante esse tempo, Asa teve uma doença em seus pés, e
ele morreu em consequência dela, porque ele não pediu ao Senhor por
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cura Divina; ele foi aos médicos, sozinho. Ele não ia pedir ao Senhor,
ele era muito teimoso. E ele chegou a um lugar onde ele começou a
escutar algumas visões modernistas, e ele não cria, talvez, ou não cria
que o Senhor curava, então ele não consultou o Senhor em nada sobre
aquilo. Ele pensou: “Bem, meus médicos podem me ajudar. Não há
necessidade de pedir a ninguém mais”. Então a Bíblia diz que ele
dormiu. Ele foi levado à tumba de seus pais, e ali ele descansou.
12
E agora, Josafá, seu filho, crescendo para tomar seu lugar, tinha
um bom fundamento para olhar, para ver que quando um homem
anda para Deus, e anda com Deus, Deus andará com o homem. Mas
quando esse mesmo indivíduo vira as costas para Deus, então Deus
simplesmente deixa-o andar sozinho. E nós descobrimos que é uma
coisa muito ruim quando temos que andar sozinhos. Eu nunca tento
confiar em minha própria sabedoria, porque eu não tenho nenhuma.
Estou tão feliz que não tenha mesmo. Se eu tivesse alguma, talvez
eu tentasse confiar nela. Mas Deus teve por bem que eu não tivesse
nenhuma, então eu tenho que confiar Nele. E eu creio que seria bom
se nós todos simplesmente tentássemos isso por um tempo, você não
acha? Não tomar nossas próprias ideias sobre as coisas, mas descansar
solenemente no ASSIM DIZ O SENHOR. Não tente arrazoar isso,
porque você não pode arrazoar isso. Se você pudesse arrazoar e ver
exatamente como vai ser, já não seria mais um ato de fé.
13
Fé é o que você não vê, é o que você crê, você não vê, mas
há algo dentro de você que vê. E é Deus que está ali dentro, que
vê Sua própria Palavra sendo manifestada. Mas você não poderia
arrazoar isso. Eu simplesmente... Não há como fazer isso. Deus
nunca pode ser arrazoado, porque Ele está além da razão. Ele é
Deus. E nós simplesmente tomamos o que Ele disse sobre isso e
chamamos de verdade.
14
Agora, nessa convenção hoje, e enquanto ela está acontecendo,
e tendo este grande companheirismo, eu pensei um pouco, quem sabe,
apenas umas poucas palavras como apresentar as pessoas, porque
estou ciente de que a maioria de vocês aqui está muito adiante de
mim quando se trata de falar das Escrituras... E eu sei que isso é certo.
Há homens sentados aqui que, meu Deus, eu me sinto pequeno aqui.
Mas vendo que estamos associados, eu gostaria de expor minha visão
do que é, e minha advertência àqueles que se recusam a andar no
caminho de Deus no qual Ele ordenou que andássemos.
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Eu estava lendo um artigo no qual um grande teólogo da igreja
batista veio a uma das reuniões, e ele viu a operação do Espírito Santo.
Isso estava na “Voz da Cura”. O irmão Boze irá reimprimi-lo. Escute o
que ele disse: “Um escriba batista encontra um profeta pentecostal”. E
ele jogou fora toda a sua literatura. Ele jogou fora toda a sua teologia,
desceu e disse: “Deus, se Tu podes fazer isso por esse homem, faça
isso por mim”. E sua alma cheia de glória, e ele falou em três línguas
diferentes, e foi à plataforma orando pelos enfermos e Deus operando
sinais e maravilhas. Amém. Glória.
A hora havia chegado quando as joias... chegou a hora dos
96
garimpeiros saírem para escavar. As joias estão saindo de cada
denominação e sendo polidas, e dando dons, e colocadas em ordem.
Aleluia. A hora está aqui.
q
A hora está aqui
q neste momento. O
batismo do Espírito
p
Santo se move p
pela cidade novamente. É hora
dos p
pecadores se arrependerem.
p
É hora dos desviados se acertarem
com Deus. É hora de limpeza na igreja. É hora dos sinais que Deus
mostrou. Todos esperaram por seus sinais. Os sinais de Marcos 16
têm sido cumpridos...
97
Davi esperou por um sinal. Ele ouviu, ele esperou. Ele esperou
para começar. Então, de repente ele ouviu os arbustos de amoreiras
chacoalhando. Ele soube que Deus ia à sua frente. Irmão chegou à
hora quando os arbustos de amoreiras pentecostais estão sendo
chacoalhados novamente pelo derramamento do Espírito Santo,
como Ele foi derramado no dia de Pentecoste; aquele vento veemente
e impetuoso que veio do céu. A hora chegou... Para ir à unção. A hora
[Mensagem em línguas e interpretação entregue - Ed.] Amém. Que
assim seja, diz o Senhor. Amém.
98
Agora, quando você ouve a Palavra, ouve o Espírito, as
línguas, a interpretação em linha reta com a Palavra; quantos de
vocês solenemente em seus corações dizem: “Eu sei que tenho estado
errado, e pela graça de Deus, deste dia em diante, eu vou tomar uma
posição pelo que é certo e por Cristo”. Você poderia se levantar? Você
poderia ficar em pé? Agora, simplesmente diga: “Eu agora tomo
minha posição por Jesus, de qualquer forma. Eu agora tomo minha
posição solenemente.”
99
Minhas esperanças estão construídas
Em nada menos que no sangue de Jesus e justiça.
Quando tudo ao redor de minha alma ceder,
Então Ele é toda a minha esperança e permanece.
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estavam alinhados com a Palavra, esperando a Promessa. “Veio um
som dos Céus como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa
onde eles estavam assentados.”
90
Isaías disse: “Preceito sobre preceito, e regra sobre regra, um pouco
aqui e um pouco ali. Apegar-se ao que é bom. Assim por lábios gaguejantes,
e por outra língua, falará a este povo”. E este é o refrigério. Amém. Este é
o descanso que deve vir da Presença do Senhor. Não importa se eles
não falaram desde a Babilônia. Mas a hora havia chegado para Deus
unir as nações, e ajuntá-las num só coração, num acordo... ou seja, o
que for que ele tenha falado em cada dialeto sob o Céu. Um grupo de
pessoas, todos Galileus. A hora tinha chegado. Amém.
91
Irmãos a hora é chegada. Estamos no último dia. Estamos na
era atômica. A hora chegou quando eles conseguiram uma arma que
pode sacudir este mundo de sua órbita em cinco minutos até o sol e
causar uma aniquilação total. Eles não poderiam ter feito isso antes.
Mas a hora chegou. Amém. A hora chegou, e há uma apostasia. A
Bíblia diz: “A não ser que venha a apostasia, o homem do pecado não
se revelará”. A igreja pentecostal está vivendo no final de todos os
tempos. A hora chegou.
92
É chegada a hora dos sinais seguirem aos crentes. Estamos no
tempo do fim. Estamos na chuva serôdia. Estamos no tempo quando
os homens seriam impetuosos, altivos, mais amantes dos prazeres do
que amigos
q
g de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, e
inimigos dos que são bons. Impetuosos, altivos… É chegada a hora
quando eles estariam ensinando doutrinas de demônios, pervertendo
os ensinamentos da Bíblia em teorias e teologias para arrastar grupos
de pessoas após si.
93
É chegada a hora quando Deus reunirá Sua Igreja sob a grande
bandeira do Senhor JJesus Cristo e derramará Seus p
poderes entre eles. E
grandes sinais e maravilhas acontecerão; é chegada
g
g
a hora. É chegada
g
a hora p
para a igreja
g j pentecostal
p
tomar uma p
posição.
ç
É chegada
g
a hora
de circuncidar a Igreja
g j e refugar
g essas bobagens.
g
É chegada
g
a hora
de voltar ao antigo
g marco. É chegada
g
a hora do derramamento. É
chegada a hora do ajuntamento do povo. É chegada a hora de Jesus
vir. O tempo de dar as recompensas logo virá.
94
Irmão, cuide p
para q
que a sua coroa não seja
j colocada na cabeça
ç
de uma outra pessoa. É chegada a hora. Estamos no tempo do fim. Se
vamos fazer algo irmãos, vamos fazê-lo agora. O tempo está próximo.
Chegou o tempo quando Deus está sacudindo cada denominação
debaixo do sol.
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Agora, durante esse tempo, Acabe era rei de Israel, e ele era
muito indiferente. Nós temos pessoas desse jeito hoje, que eu chamaria
de um tipo de crente fronteiriço. Ele simplesmente vai para qualquer
lado onde o vento esteja soprando. Creio que hoje nós chamamos isso
de “recorrer missões.” E simplesmente para qualquer lado onde o
vento soprar, eles têm suas velas armadas para irem. A Bíblia não quer
que sejamos assim. Ele quer que sejamos firmes, inabaláveis, sempre
abundantes, tendo nossas velas içadas na direção do Calvário. Se o
vento está soprando contrário, há um jeito de mexer naquela vela, ou
navio, e fazer o vento ir... Vindo diretamente em sua face, você navega
na direção do vento, é a forma como você levanta sua vela. É isso.
16
E nós temos nosso comboio colocado na direção do Calvário, e
não importa para que lado o vento esteja soprando, nós ainda estamos
olhando para o Calvário, seja ele contrário, ou seja o que for, nós ainda
estamos colocados na direção do Calvário. Esse é o verdadeiro crente.
E então, nós não somos jogados por todo vento de doutrina, e isso
entra, e aquilo entra, e isso acontece. Nós temos a rota de navegação
que está na direção do Calvário.
17
Eu penso que é isso o que Deus quis dizer quando Ele falou
por meio de Judas ali e disse: “Nuvens sem chuva, estrelas errantes...”
simplesmente vagando por aí. Isso não está certo; não deveríamos
fazer isso. Nós deveríamos simplesmente… Quando um cristão é em
primeiro lugar nascido no Reino de Deus, sua afeição, sua vida, todas
as coisas são colocadas em Cristo. Se ele é um pouco inteligente, se
você não cuidar, ele vai colocar tudo na educação e vai partir para a
frieza, formalidade e indiferença, e tudo mais, alguma teologia, ou
alguma grande interpretação de palavras gregas.
18
Eu conheci um homem aqui há algum tempo, e ele disse:
“Billy, eu aprendi uma palavra grega. Eu estive nisso por cinco anos,
tentando aprender o verdadeiro significado dessa palavra grega”.
Disse: “Oh, quando eu descobri, é uma benção”. Eu disse: “Você
passou cinco anos aprendendo uma palavra grega?”
-“Sim.”
Eu disse: “Nesses cinco anos, pela graça de Deus, eu ganhei
meio milhão de almas para Cristo, sem conhecer nenhuma palavra
grega”. Então isso… Não é o que você conhece, é Quem você conhece:
conhecê-Lo é Vida. E nós gastamos tanto tempo nessas coisas que são
tolices. Apenas, eu não quero dizer tolices, mas que não nos fazem
nenhum bem... Quando você conhece, que bem isso te faz? Nenhum.
Então, você poderia muito bem conhecê-Lo.
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19
E então se ele se torna esta pessoa que está centrada em Cristo, se
ele é um pouco nervoso ou emotivo, se você não observar esse indivíduo,
ele vai desviar para esse lado do fanatismo. E ele se tornará um regular...
para todo lado que o vento soprar, ali vai ele. Para todo o lado de onde o
barulho vier, bem, ele irá atrás disso. Mas você não quer isso. Um é tão
contrário quanto o outro. Mas nós queremos estar centrados, Cristo e ali
sozinho. Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe e viva.
20
Agora, e então Josafá viu que quando seu pai olhou para Deus,
que Deus o abençoou. E ele viu que Acabe se afastou de Deus, porque
sua esposa não quis que ele fosse à igreja na quarta-feira à noite e
assim por diante, você sabe. Então eles descobriram que ele tinha se
tornado um morno, sem personalidade, chutado para lá e para cá.
Você sabe, creio que se eu não cresse em Cristo, eu estaria firmemente
contra Ele. E creio que se eu fosse me expressar, e em meu coração eu
estivesse contra Ele e não cresse Nele, se eu me colocasse contra Ele,
Ele me respeitaria mais do que se eu fosse um sem personalidade,
jogado para lá e para cá. Isto é certo.
21
Eu creio que mesmo na vida humana… Tome uma mulher,
uma jovem... Agora, somos apenas uma escola, uma classe. Uma
jovem, ela pode não ser bonita, mas se ela é realmente uma dama,
e ela permanece em seu lugar como uma dama, você sabe, ela será
mais respeitada do que uma mulher bonita que não permanece em
seu lugar. Vê? Isso é certo. Porque é… Qualquer homem que tenha um
grama de homem em si vai respeitar aquela verdade e lealdade.
22
E então, se nos tornamos cristãos, nós devemos demonstrar
toda a lealdade, e respeito, e honra para com o Senhor Jesus Cristo. E
então, se não somos, e não cremos; não de forma insípida sobre isso,
deixe que o mundo saiba onde você está firmado. Este é o melhor
caminho. E será um grande dia quando a Igreja chegar a este lugar,
seus membros, melhor dizendo. Isso se… Será ou por Cristo ou contra
Cristo. Então o mundo inteiro vai saber qual é a sua posição.
23
Eu não gosto que ninguém me dê um tapinha no ombro e diga:
“Agora, irmão Branham, eu realmente te amo”. Quando ele sabe que eu
sei que é de outro modo (Vê?), ele sabe que eu sei que é de outro modo.
Porque o espírito dele simplesmente não se encaixa muito bem, e isso
não está ali. E então, e eu então perco o respeito por aquela pessoa.
Eu gosto de ver um homem que diz: “Agora, olhe, eu não concordo
com você nisso”. Eu… Bem, então ele é honesto sobre isso. Mas Acabe
não era esse tipo de pessoa, ele era um daqueles que queria servir ao
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chegado a hora para que a Palavra de Deus fosse cumprida. “Não
permitirei que Meu Santo veja a corrupção, nem deixarei Sua alma no inferno.”
A hora havia chegado. Não me importa o que suceda, vai acontecer de
qualquer forma. A hora havia chegado. E um Anjo veio dos céus, e os
homens caíram como mortos; e a tumba se abriu e Cristo saiu vitorioso
sobre a morte, inferno e sepultura. A hora havia chegado. Amém.
86
Depois disso, Ele comissionou Seus discípulos a ir a todo o
mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele disse: “Antes de
vocês irem… Não importa quão bem educados vocês sejam. Não
importa quanto vocês tenham caminhado comigo. Antes de vocês
poderem ser Minhas testemunhas, vocês têm que esperar ali até que
sejam revestidos com poder do alto”. O que era aquilo? Ele estava
alinhado com a Palavra. Joel disse: “E há de ser que, depois, derramarei
o Meu Espírito sobre toda carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão”.
Jesus antes disse: “Este Evangelho será pregado até os confins da Terra, em
testemunho de Mim, começando em Jerusalém”. Lucas 24:49.
Observe, então eles subiram ao quarto. Um diz: “Bem, quanto
87
tempo temos que esperar aqui?” Outro diz: “Acho que vou sair”. Eu posso
ouvi-lo dizer: “Ele nunca disse quanto tempo era para esperar, Ele disse:
‘Esperem até que sejais revestidos com poder’”. “Quanto tempo teremos
que esperar?” “Essa não é a questão, essa não é a comissão, é esperar até
que sejais revestidos.” “Quanto tempo deve demorar? Quantos dias mais
eu devo esperar? Até que o reavivamento irrompa?”
88
Irmão, espere até que Deus derrame Seu poder, não até
elegermos um novo bispo, não até colocarmos um novo pastor,
mas espere até que o Espírito Santo venha do Céu como um vento
veemente e impetuoso. Não esperar até escolhermos quem vai ser o
bispo deste grupo, não esperar e ver quem vai ser o líder desse grupo,
esperar até que vocês tenham se organizado, não senhor. Não esperar
até que vocês nos mandem um presbítero distrital, não senhor. Não
esperar até que vocês tenham dinheiro bastante para construir uma
nova igreja, não senhor. Mas esperar até que vocês sejam revestidos
com poder do alto. Amém.
89
E então, quando aquele número Pentecostal completo foi
cumprido, cinquenta dias, a hora havia chegado. Aleluia! A hora
havia chegado para a profecia de Joel ser cumprida. Era chegada a
hora de Jesus derramar Seu Espírito. Havia chegado a hora para o
cumprimento da Palavra. E havia alguém alinhado com a Palavra
para tê-La cumprida. Glória! Irmão! E subitamente, para aqueles que
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um anjo na cova com Daniel. Jesus, logo antes do Calvário… A hora
tinha chegado quando a proclamação deveria ser assinada. Chegou o
tempo quando a raça de Adão estava no fim da linha. Algo tinha que
ser feito. Foi nesse tempo que Zacarias, de pé no templo, viu um Anjo
de Deus, que o alertou e lhe disse o que iria acontecer. O tempo estava
próximo. E ele ficou... duvidou da palavra do Anjo e ficou mudo.
82
A hora tinha chegado quando Maria estava vindo de um poço,
naquele dia, com um pote de água na cabeça. A hora tinha chegado
para a visitação do Salvador. E ela... e uma virgem concebeu e teve
um filho. A hora estava ali, a despeito de o mundo nem mesmo
acreditar, estava ali alinhado com os ensinamentos deles. Mas a hora
vem, e quando a hora chega, “vai acontecer”. Amém. O Anjo Gabriel
encontrou a virgem e lhe disse que o Espírito Santo faria sombra sobre
ela e ela daria à luz a um filho, e Ele seria o Filho de Deus. Nunca tinha
acontecido em todo o mundo, mas a hora havia chegado.
83
Quando cada mulher judia havia esperado e procurado por
esse tempo, esperando que fosse ser ela. Mas a hora chegou quando
Deus fez Sua escolha. Deus faz uma escolha. A hora chegou quando
João Batista nasceu como um precursor para cumprir a Palavra de
Deus. Porque ele era a voz do que clama no deserto de Isaías 40, que
haveria um... centenas de anos antes que Ele viesse. Chegou a hora de
João nascer. E quando a hora chegou, João entrou em cena. Amém.
84
A hora tinha vindo depois da morte de Jesus, depois do
Calvário, a hora veio ali quando Ele deveria morrer pelos pecados do
mundo. E Ele morreu exatamente de acordo com a Escritura. Porque
todos criam que estava alinhado com a Palavra, quando chegou
a hora em que isso deveria ser cumprido. E Ele morreu entre dois
malfeitores. Eles passaram quebrando suas pernas com martelos. E os
romanos levantaram novamente a marreta para quebrar Sua perna,
mas a hora chegou quando a Bíblia deveria ser cumprida, quando Ela
disse: “Não haverá um osso quebrado em Seu corpo”. E ele se calou. O que
foi aquilo? O Anjo de Deus deteve a sua mão. Havia chegado a hora
para a Escritura ser cumprida.
85
Eles O puseram no túmulo. Colocaram um selo sobre o túmulo.
Eles destacaram um grupo de soldados, uma centúria, cem homens
armados, ali ao redor; para terem certeza de que nada aconteceria.
Por três dias Ele permaneceu ali; sexta-feira, sábado e domingo. Mas
ao domingo de manhã, a primeira Páscoa; não importava quantos
exércitos estivessem ali, quão bem eles estivessem aquartelados, tinha
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Senhor certa vez, e sua esposa queria fazer outra coisa. Então ele se
virava para esse lado e mandava matar os profetas e assim por diante,
um desses sem personalidade, inconsistente e pouco confiável, e Deus
nunca pode fazer nada com uma pessoa como essa. Ele não poderia
fazer naqueles dias, nem em qualquer outro dia, jamais Ele poderia
usar uma pessoa desse tipo.
24
Então nós observamos que Josafá tinha visto os resultados
daquele tipo de vida; ele tinha visto os resultados causados por seu
pai, quando ele servia ao Senhor, e então, quando ele não servia
ao Senhor. Então tudo isso junto e levado em consideração, Josafá
tinha proposto em seu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas
que seu pai Davi fizera no princípio. Eu gosto disso: “No princípio”,
como está na Bíblia.
25
Em outras palavras, ele voltou ao antigo marco e então eles
limparam a ala. Seria bom para o pentecoste voltar ao antigo marco.
Seria bom para todos nós voltarmos aos antigos marcos e limpar a ala.
O que aconteceria hoje numa… Estou falando, suponho, a pessoas
pentecostais, em sua maioria, aqui nesta tarde. O que aconteceria se
de fato a igreja voltasse ao antigo marco? Falando sobre uma limpeza,
certamente haveria uma na igreja pentecostal; é certo que haveria.
Agora, quantos sabem que isso é verdade? Bem, com certeza é. Haveria
certamente uma, certamente, uma reforma acontecendo. Oh, como
as pessoas estariam agindo diferente, vestindo-se diferente, falando
diferente, e seria uma igreja totalmente diferente se voltássemos ao
antigo marco onde começamos.
26
Agora, assim então Deus o abençoou. Deus abençoará qualquer
um que voltar ao antigo marco da Bíblia e começar da Bíblia, não de
acordo com a teologia, ou de alguma teologia criada pelo homem, mas
da verdadeira teologia Bíblica, e começar do antigo marco e seguir
adiante, Deus irá se mover com você.
27
Então Deus começou a abençoar Josafá, e de repente, Ele
começou a fazê-lo prosperar. E ele estabeleceu todas as guarnições, de
modo que esses incircuncisos não pudessem entrar. E isso é o que as
igrejas precisam hoje, é de uma guarnição do ensinamento apostólico
dos velhos tempos, de modo que esse morno, formal, inconsistente,
pouco confiável, não entre em nossa igreja.
p
g j Oq
que eu disse? Isso é
certo, não obstante. É isso mesmo. Nós permitimos muitas coisas
se infiltrarem, irmãos. Muitas coisas, porque nós deixamos o antigo
marco do princípio, se infiltraram. Nós nunca guarnecemos a Igreja.
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E agora nós temos tudo dentro dela. Isto é certo. Todos os “ismos” e
tudo mais na igreja, porque nós nunca nos guarnecemos pela Palavra.
28
Eu estava falando hoje, durante o almoço, com o irmão DuPlessis
e o irmão José, e estava falando sobre missões no estrangeiro e um
reavivamento mundial, uma jornada missionária mundial que eu estou
preparando para empreender em todo o mundo, em cada cidade algumas
noites, em todas as g
grandes cidades do mundo. Então, p
pensando no
prosseguimento. Eu disse: “É como…” Eles disseram: “Se você não tiver
o prosseguimento, então você perde o que você fez atrás”.
29
É como se eu tivesse um projétil em minha mão. Eu contei pra
vocês como era famosa a bala, como a velocidade dessa bala a faria
penetrar a uma certa distância, e que velocidade de disparo ela tinha,
viajaria à velocidade de cinco mil pés [Cerca de 1.500 metros – Trad.]
por segundo com a arma modelo antigo que a disparou, oh, mil pés
[Cerca de 300 metros – Trad.] por segundo. Agora, a bala funciona
bem, se eu colocar o cartucho em sua mão, mas o que você pode fazer
com ela? Você não tem uma arma onde usá-la.
30
Então, aí está. Nós temos que ter um prosseguimento, temos
que ter uma guarnição, temos que ter a Igreja colocada em ordem,
marchando, uma grande frente para ir adiante. Estamos apenas
perdendo tempo até que a Igreja chegue nesse tipo de condição. Nós
vamos encontrar uns poucos aqui, isso é verdade. Mas não como
seria se fôssemos todos um grande grupo não dividido de pessoas,
uma ampla frente.
31
O inimigo… Em um exército se todos os Kentuckianos
estivessem atirando nos Hoosiers [Nativos de Indiana – Trad.], e os
Hoosiers estivessem atirando nos Kentuckianos, os de Illinois nos
Missourianos; em uma guerra, bem, os exércitos ficariam de fora e
diriam: “Deixe que eles se matem”. Mas quando todos eles se tornam
unidos, aí é quando o inimigo levanta suas orelhas e se retira. E quando
todo o grande exército de Deus se unir, juntos sob uma bandeira, a
liderança do Espírito Santo; e se mover adiante como a grande Igreja
do Deus vivo, então o inimigo fugirá. Ele tem que fazê-lo.
32
E nós vemos na Bíblia nosso exemplo. Então se você observar,
após Deus abençoar esse grande homem, Josafá, fazê-lo prosperar
e tudo começar a ir bem, certo dia ele pensou em fazer uma visita
a seu vizinho Acabe. E enquanto ele descia para visitar Acabe ele
pensou: “Bem, eu vou ter um companheirismo ali embaixo”. Agora,
ali foi onde ele cometeu um erro, bem ali, porque óleo e água não se
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78
E assim, muitos desses pregadores, oh, fizeram seu... fizeram
seu grande prestígio se tornar tão... o que eu diria? Isso se tornou tão
degradado diante das pessoas, que ele subiu e lhe deu um tapa no rosto.
Ele disse: “Por onde saiu o Espírito de Deus de mim?” Agora, ele disse que
tinha o Espírito de Deus. Mas era um espírito de mentira, porque era
contrário à Palavra. Agora, se as pessoas dizem: “Sinais e maravilhas
não seguem”, é um espírito de mentira, é contrário à Palavra. Se a Bíblia
diz... as pessoas te dizem que o Espírito Santo não é hoje o mesmo
que era em outros dias, é um espírito de mentira. São aqueles falsos
profetas. Eles estão te contando uma mentira. Se o espírito diz: “Oh,
liberação das mulheres, e fizer todas essas outras coisas, e sair, e agir
g
como o mundo”. É um espírito de mentira. Não está alinhado com a
Palavra. Fique na Palavra. Muito bem. Fique bem ali.
79
Agora, e você sabe como a história se desenrolou. Como foi
isso? Anos tinham passado. Mas o tempo tinha chegado para que
aquela Palavra fosse cumprida. Quando a estação chega, não se
preocupe, a colheita estará ali. Muito bem. E irmãos, se já houve um
tempo… Pelos próximos minutos, eu quero falar a vocês, aos seus
corações. Se já houve um tempo em que a hora tenha chegado para
que a Palavra seja
q
j cumprida,
p
é agora.
g
Este é o dia. As sementes foram
plantadas. É hora de pegar a enxada e sair aqui, e ir cortar algumas
dessas ervas daninhas, e coisas que nós deixamos crescer, abrolhos e
ervas daninhas fedorentas, e tudo mais q
que cresceu no meio do p
povo:
céticos, descrentes, mornos e tudo mais. É hora de pegarmos a enxada
e arrancá-los. E não há nada melhor do que a espada de dois gumes
de Deus para cortá-los.
80
A hora tinha chegado ao mundo antediluviano para Deus
mostrar sua Palavra feita verdadeira ao povo antediluviano. E Ele
respeitou Noé. A hora tinha chegado para a Babilônia, onde eles
riram de Deus com escárnio. Eles zombaram dos filhos hebreus. Eles
riram deles, disseram que eles eram uns velhos ultrapassados e tudo
mais. Eles tinham que ser modernos. Mas eles permaneceram na
mesma posição. Deus respeita esse permanecer na mesma posição. E
eles riram deles, os lançaram na prisão, fizeram tudo com eles. Mas
finalmente chegou a hora de Deus falar. E Ele mostrou Seu poder.
Ele era capaz de livrá-los da fornalha ardente. Ele mostrou Seu poder
quando a hora chegou.
81
Quando Daniel foi jogado na cova dos leões. A hora tinha
chegado para Deus sair e falar. E Ele fechou a boca do leão mandando
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74
Então, por isso, estando com a Palavra e alinhado com a
Palavra, o Espírito Santo alinhado com ele, porque ele se alinhou com
o Espírito Santo e teve uma visão. O que foi? Eu me sinto muito bem,
realmente religioso. Fique com a Palavra. Permaneça com a Palavra.
E se alguma vez uma visão verdadeira vier, ela virá pela Palavra.
Amém. Nunca pensei nisso antes. Essa é nova. Graças a Deus. Fique
com a Palavra, irmão. Elias, ou melhor, Micaías estava com a Palavra,
porque a Palavra tinha pronunciado maldições sobre aquela coisa.
75
E como poderia Micaías dizer qualquer outra coisa, senão
permanecer com a Palavra? Então por permanecer com a Palavra,
Deus lhe mostrou uma continuação da Palavra. Aleluia. Aí está. Eu
espero que você... entre em você como entra em mim. Aí está. Deus
vai apresentar a continuação da Palavra. Disse: “Claro, vá adiante se
você quiser. Tudo bem vá fazer o que os pregadores dizem para fazer,
mas eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor”. Disse:
“Eu vi Deus no céu, eu vi o trono e as hostes celestiais de pé à mão
direita e à mão esquerda. Disse: ‘Quem nós podemos conseguir para
descer e enganar Acabe? Quem nós podemos conseguir para trazê-lo
aqui fora para que se cumpra a profecia do velho Elias?”
76
Vê, Micaías estava certo sobre aquela Palavra. Aquela Palavra
tinha de ser cumprida. E um espírito de mentira chegou, veio do
inferno; subiu ali e disse: “Eu posso fazer uma coisa para você”. Disse:
“Sabe, eu posso entrar naquele seminário facilmente, porque eles
não têm mais muitas reuniões de oração, não se agonizam. Não tem
nada lá, nenhum Sangue, então eu posso entrar a qualquer momento
que eu quiser. Eu posso tomar posse daquela coisa, de toda aquela
denominação. Eu posso conseguir a coisa toda; eles nem mesmo
creem no Sangue. Então eu posso tomar a coisa toda”. Deus disse:
“Muito bem, você pode fazer isso”.
77
Disse: “Eu vou descer ali e entrar naqueles camaradas e fazer
com que profetizem mentiras, todos aqueles pregadores. Cada um
deles, com toda sua grande teologia, eu vou cegar os olhos deles
para a Palavra. Isso é tudo que eu tenho que fazer, é afastá-los dessa
Palavra de forma que eles não a possam ver”. Você sabe, Deus faz
isso muitas vezes. Disse: “Eles têm olhos e não podem ver, ouvidos
e não podem ouvir”. Isso é certo? Claro. Disse: “Eu vou cegar os
olhos deles e eles não poderão ver. Então, eu vou descer e fazer com
que eles fiquem inspirados, e eles vão profetizar uma mentira. Então
vocês vão vê-lo subir ali”.
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misturam. Isto é certo. Nem o crente com o descrente se misturam,
você tem que estar de um lado ou de outro. Você tem que tomar uma
posição e continuar posicionado.
33
Então, enquanto ele descia para estar com Acabe, oh, que
recepção ele teve. Oh, que coisa, Acabe matou bois, e ovelhas, e assim
por adiante, e cordeiros, e fez um g
p
grande banquete
q
e... Agora,
g
é dessa
maneira que o inimigo entra. É desse jeito que ele fez com vocês, irmãs.
Quando começa; uma mulher entra e a igreja começa a lhe dar tapinhas
nas costas, e ela é uma mulher de cabelo cortado e usa maquiagem e
coisas assim. Aí, isso começa gradualmente a se infiltrar, e agora mesmo
toda a igreja está aceitando isso. Amém. Isto é certo. Agora, você… Não
deixe isto te ferir, mas nós precisamos de uma operação. Isto é certo. E
quando o homem chega a um ponto onde ele não é mais um homem,
o marido dela, e a deixa fazer isso, isso mostra a fraqueza dele. Isto é
certo. Ele deveria ser o cabeça da casa.
34
Então, mas hoje a nação inteira está indo nessa direção. E a
América não é mais realmente a América. Não é mais uma nação
cristã. É uma nação da mulher. A pequena Jezabel desce a rua toda
maquiada, e, irmão, os homens vão cair de joelhos diante dela. Isto
é certo. Eu sei que isso fere um pouco, mas esta é a verdade. Nós
precisamos de uma operação.
35
Agora, isso está no mundo, Hollywood. Isso não está apenas
no mundo e em Hollywood, isso está na igreja pentecostal. Nós não
estamos guarnecidos contra essas coisas. E o pastor se enfraqueceu
demais para deixá-los seguirem com isso. Se você clamasse contra a
coisa, a igreja inteira como um grande exército unido, então isso teria
cessado há um longo tempo. Mas oh, nós temos isso agora até que não
seja mais diferente. Elas fazem qualquer coisa que elas querem: liberação
da mulher, elas vestem essas roupinhas vulgares, de aparência suja, e
saem pelas ruas... E deixe-me dizer uma coisa aqui, minhas damas.
Eu espero que vocês todas me amem, e eu não estou aqui para criticar
vocês. Eu só estou aqui por saber que ali no dia do julgamento eu terei
que responder se eu sei dessas coisas e não falo. Então, se eu de fato
alertá-los, então o sangue está fora das minhas mãos.
36
Você sabia que Cristo disse: “Qualquer que atentar numa mulher
para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela”. Alguém sabe
disso? Se eu… E se você se vestir de modo sexy, não importa quão
modesta você pensa que é, e sair na rua, e algum pecador olhar para
você para cobiçá-la, no dia do julgamento você será culpada de cometer
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adultério com aquele homem quando ele responder por isso. Por que
é assim? Foi você quem fez isso. Você se apresentou desse jeito, então
você é a culpada. E você, não importa quão virtuosa e puramente você
tenha vivido, você será culpada diante de Deus de cometer adultério
com um pecador, da mesma forma como se você tivesse passado pelo
ato. Jesus disse isso. Isso não é leite desnatado, irmão, esta é a verdade.
É arame farpado. Mas é o que a Palavra de Deus diz. Ela corta e é mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes.
Eu não sei se o seu pastor vai apreciar isso ou não. Mas eu estou
37
te dizendo, minha irmã, no dia do julgamento eu terei que responder
por isso, e se eu não disser essas coisas... Não me importa quantas
pessoas falem em liberação da mulher, essa é uma doutrina do diabo. E
não está na Bíblia. Isso é certo. Vocês viram o que aconteceu em Roma,
vocês viram o que aconteceu na Grécia, vocês viram o que aconteceu
nas antigas colônias romanas; muito tempo atrás, com a... com a igreja
cristã, quando eles passaram a agir como o mundo. Você conhece a
história, ou seu pastor deveria lhe ensinar essas coisas. E você vê em
todas as eras o q
que acontece na colheita. E você vê exatamente onde
isso está, agora mesmo, na igreja pentecostal. É hora de traçar uma
linha, e fazer uma guarnição, e pregar a verdade. Vocês têm exemplos
da mesma forma que Josafá tinha exemplos. Então vamos traçar uma
linha, nos endireitar, e andar como homens e mulheres devem andar,
e nos apresentarmos.
38
Agora, o homem, é claro que em seu vestir ele não é sagrado,
ou não tem o corpo como o de uma mulher; nós sabemos disso.
Agora, são as mulheres. E as mulheres são maravilhosas. Eu tenho
sido chamado de um odiador de mulher. Quem quer que tenha dito
isso, há algo errado. Eu não sou. Mas eu as amo, e eu quero que elas
sejam filhas de Deus e que ajam como filhas de Deus, da mesma forma
como os homens. Nós devemos fazer isso.
39
Então nós vemos essas coisas como exemplo, e enquanto seus
comitês estão aqui, enquanto suas convenções estão acontecendo,
irmãos, o que aconteceu com vocês? Vocês estão lendo a mesma Bíblia,
vocês sabem que a Bíblia ensina essas coisas. Então vamos direto ao
assunto nisso. Vamos ser por Deus ou contra Deus. Quando foi que
Deus atendeu a maioria? Quando agimos ou não como cristãos? Bem,
o movimento de João Wesley se levantaria e condenaria essa geração
pentecostal, ali atrás nos tempos de santidade.
40
Agora, você sabe que é assim. João Wesley foi mais digno de
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Palavra, que eu a confirmei entre as pessoas, agora se você fizer bem,
venha aqui com eles. Vamos ter companheirismo uns com os outros”.
71
Mas o que fez Caim? Exatamente o que eles fazem hoje. Ele
encontrou um jeito de sair fora da ordem. Isso é certo. Irmão, algum
dia, não se preocupe: se você é de fato um verdadeiro cristão, seu
couro vai estar à venda. Não tenha dúvida disso. E agora mesmo, você
é odiado entre todas as pessoas por causa do Seu Nome, desprezado
e rejeitado. Vê? E Ele disse: “Agora, se bem fizeres...” Mas ele não
fez bem. Mas ele assassinou seu irmão. Sempre clássico… Mas não
importa quão clássicos sejam esses pregadores diante desses dois reis;
mesmo assim, Micaías disse: “Eu vi em uma visão, Deus assentado em Seu
trono, e as hostes dos céus em pé à Sua mão direita e à Sua mão esquerda”.
E eles disseram: “Quem nós vamos conseguir para descer e enganar Acabe,
para fazê-lo ir ali, para que se cumpra a Palavra de Deus?”.
72
Se você quer ter visões, se você quer estar correto, fique na
Palavra. Deus trabalha exatamente na Palavra. Este é o plano. Vê?
Agora, Micaías… Escute, aqui está um segredo: Micaías estava
totalmente seguro com o que o profeta disse, o profeta Elias, porque
Acabe tinha feito o mal, ele disse: “Os cães lamberão seu sangue, e
como... sobre a morte do justo Nabote”. E como a Palavra de Deus
através daquele profeta, que era... A Palavra de Deus vem ao profeta.
E eles permaneceram exatamente com aquilo. E Micaías não podia ir
nem para a direita nem para a esquerda, porque já estava confirmado
que era a Palavra de Deus. Muito bem. A Palavra de Deus estava com
os profetas naqueles dias. Ele tinha a lei, mas Ele tinha Sua Palavra com
os profetas. E Micaías, sendo um profeta, um verdadeiro profeta...
73
Agora, olhe, deixe-me lhe mostrar algo. Oh, eu vejo. Olhe aqui,
isso é fresco. Havia quatrocentos seminaristas que alegavam conhecer
a Palavra e não a estavam respeitando. Eles acharam que passariam
por cima Dela por causa da pompa. Eles tentaram ignorá-La, porque
isso era o rei dando tapinhas nas costas de alguém. Mas esse pequeno
santo rolador; como eu o chamei ali atrás, ele não se importava com
quantos tapinhas nas costas se davam, ele ficou com a Palavra de Deus.
E ele não conseguia profetizar nada ou pregar, a não ser o que a Palavra
dizia. Amém. Glória. Aqui… A Palavra. Deus sustentará aquela Palavra
cada vez. Ele não se importou com o que os seminaristas ensinavam.
Ele não se importou com o que qualquer um do restante deles era. Ele
sabia que a Palavra de Deus havia pronunciado uma maldição sobre
Acabe e nada mais podia tomar o lugar disso.
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fiz nada. Eu não disse nada que valesse alguma coisa. Como eu…
Senhor, eu dependo inteiramente de Ti, de Ti e somente de Ti. Com
certeza, Senhor, se eu Te amar com um coração sincero, eu certamente
Te amarei, e caminharei, e tentarei fazer o melhor que sei para não
fazer nada que Te magoe. Contudo, se eu fizer qualquer coisa a Ti, eu
me arrependerei imediatamente.
Eu amo minha esposa, se eu fizesse qualquer coisa errada contra
67
ela, eu me arrependeria imediatamente daquilo, se eu não tivesse feito
aquilo intencionalmente. Ou eu me arrependeria e lhe pediria perdão
por ter feito aquilo, tão certo quanto pediria ao meu Senhor. E eu não
faria nada para magoar a pobrezinha por nada no mundo. E tampouco
o faria para magoar a Deus milhões de vezes mais do que à minha
esposa. Se você O ama, você O respeitará. Você sabe que isso é certo.
68
Aí observe, mas o que nós tiramos está em nossa teologia. Oh,
que coisa. “Você sabe, o Dr. Fulano de tal, ele é um homem tão clássico.
Oh, você sabia que ele fala duas ou três línguas diferentes? Ele faz
tudo isso, aquilo e aquilo outro. Sabe de uma coisa? Ele pastoreou
aquela grande igreja tal e tal certa vez.” Agora, isso não é nada. “Oh,
você precisa ouvir como ele diz ‘amém.’”
69
É o mais bonito. Eu li um artigo no jornal outro dia, mais ou
menos desse tamanho, onde dizia que certo bispo de determinada
igreja fez a oração mais bonita que já foi feita para aquela denominação.
Foi para ela que ele orou, para a denominação, não para Cristo. Isso
é certo. Gastou cerca de meia página do jornal para se escrever sua
oração. Ele orou para a denominação, uma bonita oração. Oh, que
coisa. E isso está chegando aos pentecostais também. “Oh, sim,
estamos chegando a um lugar tão bonito, fazendo coisas de modo
tão bonito, e parecendo
p
tão bonitos.” Claro, ficamos como o restante
deles. É hora de se chacoalhar. Saia disso. Isso mesmo.
70
E quanto ao Sangue? Não seja como a oferta de Caim. Mantenha
o Sangue
g sobre você. Não me importa
p
q
quão feia, e crua, e truncada a
linguagem, e tudo o mais que seja, mantenha o Sangue. É disso que
precisamos. Mantenha-se sob o Sangue. Nós observamos essa pessoa
clássica. Sim, Deus lhe deu uma chance. Ele disse: “Agora, se bem você
fizer, vai ficar tudo bem, você será aceito. Mas se você não fizer bem,
então o pecado jaz à porta. Agora, você viu que eu aceitei esse plano
aqui. E eu não aceitei o seu. Mas agora, se você fizer bem, ele vai vir
aqui e ter comunhão aqui. ‘Estes sinais seguirão aos que crerem’. E se você
vir que eu aceitei essa doutrina, Minha Bíblia, que Eu guardei Minha
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respeito em seu ensinamento, e na igreja à moda antiga de muito tempo
atrás, do que nós pentecostais temos sido. Agora, isso é verdade. Olha
o que eles fizeram. Eles fizeram coisas das quais não sabemos nada.
Mas Deus os honrou e os abençoou, porque eles andaram retamente
diante de Deus. Isso é certo. E nós sabemos que isso é um exemplo.
41
Agora, mas quando ele desceu e teve comunhão com Acabe,
então ele entrou em problemas. Agora, Acabe… E quando você toma
o mundo que está tentando ter comunhão com você, lembre-se, há um
coelho na pilha de lenha em algum lugar. Quando você toma aquele
rapazinho fumante que quer te levar para sair à noite, moça, vocês
meninas pentecostais; aquele rapazinho que bebe, e o cabelo penteado
liso para baixo, o suficiente para manter sua boca aberta. Deixe-me lhe
dizer algo agora: vem coisa aí. E ele diz: “Eu vou me casar com você,
querida, se... E então eu vou me unir à sua igreja”. Ele está mentindo
para você. Se ele te ama e ama o Senhor, ele fará isso então; ele não
tem que sair com você. Isto é certo.
42
E vocês homens, vocês rapazes com algumas dessas pequenas
Jezabéis pintadas, a mesma coisa. Vocês não deveriam fazer isso. Que
vergonha para os pastores que falham em dizer isso em suas igrejas.
Nós somos chamados para fora, separados, pessoas diferentes,
santificados para o Senhor em Israel. Sim, senhor, nós conhecemos os
marcos. Eles estão escritos bem aqui, uma visão clara disso. Mas nós
somos simplesmente jogados por aí. Simplesmente entram e dizem:
“Oh, isso e aquilo, e oh, isso e aquilo outro”. Nós estamos na trilha,
seguimos diretamente com isso. Claro. A Bíblia diz que o diabo estaria
fazendo isso nos últimos dias. E é exatamente o que ele está fazendo.
43
Agora, então ele preparou um grande jantar e o convidou.
Agora, eles tinham algum motivo para fazer isso, ele disse… Porque
ele sabia que ele era um homem poderoso, e ele disse: “Agora, vamos
juntar nossas tropas, e vamos todos nos tornar um grande exército, e
então subiremos a Ramote de Gileade. E então quando nós subirmos
ali, nós derrotaremos o inimigo, porque esse tal e tal terreno nos
pertence de qualquer forma. Ramote de Gileade nos pertence. E ela é
de fato nossa possessão, então nos ajude a subir e tomar o que é nossa
possessão,” veem, ganancioso.
44
E aí foi onde Josafá cometeu seu erro. Então, sendo um
homem espiritual, não obstante, ele disse: “Sim, eu irei com você,
mas primeiro, vamos consultar ao Senhor”. Aí está uma coisa boa: ore
em todas as coisas. E então, ele disse: “Correto, nós vamos fazer isso.
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Agora, eu tenho um seminário aqui embaixo, eu tenho alguns dos
melhores profetas que há. Oh, eles são educados para o momento.
Eles são os homens mais inteligentes que há no país, porque eu cuidei
disso. Eu cuidei deles. Eu apoio o seminário. E eu tenho alguns dos
melhores, então eu vou convocar o eleito para que venha”.
Então ele foi e tomou todos os bons acadêmicos e os levou até
45
ali em cima. E eles todos se reuniram: quatrocentos deles. E ele disse:
“Vamos…” Eu posso ver o rei, e todo mundo, seguindo bem no caminho
hoje. Qualquer coisa que o rei diz, qualquer coisa que o bispo diz, todos
eles fazem. Você sabe. O supervisor geral, você sabe, o que ele disser
todos vão fazer. Vê? Mão no casaco, você sabe, e disse: “Agora, senhores,
devo eu subir a Ramote de Gileade ou devo desistir?” Um disse: “Você
sabe quem é esse, não sabe? Você sabe de onde vêm nossas refeições;
seremos excomungados, não teremos isso, e não teremos nada para nos
apoiar. Uh-huh, agora, é melhor você vigiar”.
“O que você diz sobre isso pastor?”
“Bem, vou lhe dizer. Eu acho que nós deveríamos.”
“Sim, eu também acho assim.”
“E o superintendente,
p
o que
q ele diz?” Oh, ele passa
p
ap
palavra logo.
g
“É melhor nós todos dizermos boas coisas sobre o rei.” Oh,
que coisa.
q
“É melhor nós dizermos: Oh, esta é a maior denominação que
existe e não há nada igual a ela. Nada pode fazer isso senão ela. Somos
os únicos que temos o que dizer sobre isso.”
46
Então todos eles saem com um acordo e com: “Oh, o Senhor
disse: ‘Suba, Ele está com você’”. Acabe disse: “Você vê, claro, nós
vamos subir”. Mas você sabe, havia algo a respeito de um homem
espiritual, quando isso é… Não importa quantos digam “sim,” se isso
é contrário à Palavra, aquele homem não crê nisso. Josafá disse: “Bem,
quantos vocês têm ali?”
Ele disse: “Quatrocentos. E eles são todos seminaristas, eles
são grandes homens, e com um acordo eles estão nos dando o direito,
oh, nós só temos que vencer”.
E ele disse: “Mas – mas – mas - mas um - irmão, você não tem
mais um?”
“Bem, para que você precisa de mais um? Aqui estão
quatrocentos, os melhores; que diferença faria mais um, se você tem
quatrocentos dizendo sim?” “Bem, enquanto… disse: “Mas você
sabe, você não tem apenas mais um?”
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que há em Chicago, se o fulano de tal e o doutor fulano de tal. Eu
vou e me uno àquela ali”. Então você vai e lê a Bíblia, e você descobre
que muitas das coisas que Jesus disse estavam acontecendo na igreja:
“Estes sinais seguirão aos que crerem”. Eles não estão seguindo. Jesus
disse que eles seguiriam aos que cressem, não que talvez seguissem,
quem sabe seguissem, seguiriam por um certo período de tempo.
Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem”. E foi prometido até o
fim dos tempos. Eu quero a página e a escritura onde diz que Ele
tirou isso deles. Então Ele iria contradizer Sua própria Palavra. Vê em
que desordem você se meteria? “Estes sinais os seguirão.” Isso foi uma
marca de um memorial, uma marca dos verdadeiros crentes, que Ele
estava no meio deles. Porque Ele está Se mostrando e Se manifestando
por meio destes sinais. Amém.
64
Agora, pensar numa igreja sendo construída sobre isso,
deixando o mundo se infiltrar. Agora, certamente causará indignação
em um verdadeiro e fiel servo de Deus. Claro, isso está errado. Vamos
tirar a coisa para fora dali. Fique longe deste morno, meio-termo, que
faz uma oraçãozinha de manhã, uma oraçãozinha à noite e vai para
cama, e levanta na manhã seguinte. Não é de se admirar que estejamos
nos tornando mundanos. Não é à toa que o mundo se infiltra nessa
igreja. Porque não oramos, não se agoniza mais, não se permanece
mais diante de Deus. Não há mais escavar, limpar. Precisamos de um
reavivamento à moda antiga. Estamos simplesmente nos enganando…
“Somos os assembleianos. Somos os pentecostais. Somos os unicistas.
Somos os trinitarianos. Somos isso, aquilo ou aquilo outro. Não temos
nada a ver com aquele outro grupo.”
65
É aí onde o Espírito Santo te deixa, bem aí. Quando vocês têm
isso em suas mentes, irmãos, vocês p
poderiam muito bem voltar ao
altar, porque esse é o seu lugar. Isto é certo. Amém. É assim que as
coisas do mundo se infiltram. Vamos esquecer isso. Vamos colocar
nossas afeições em Cristo e olhar para Cristo e a Ele somente (amém),
e ter comunhão uns com os outros, enquanto o Sangue de Jesus Cristo
nos limpa de todo o pecado. Se Ele viesse hoje marcar todos os que
não tem uma falha, quem Ele marcaria?
66
Se você acha que o outro está em erro, lembre-se, a graça de
Deus é tão real para ele como é para você. Eu detestaria que Ele me
marcasse hoje, estivesse eu em falta ou não. Eu não creio nisso, eu
creio na graça do Senhor Jesus Cristo para me fazer vencer. Eu me
firmo apenas em Sua graça. Nada trago em meus braços. Eu não
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59
Há muitos desses grandes lugares assim onde cobram do seu
povo até que eles estejam tão pobres e tudo mais, com todas as suas
coisas p
para colocar na igreja,
g j e milhares de p
pagãos
g
morrendo nos
campos missionários sem nunca terem conhecido a Cristo. Correto. É
uma vergonha para o cristianismo. Sim. Oh, se você apenas pudesse
ver, você saberia do que é que eu estou falando. Constroem essas
igrejas de um milhão de dólares e dois terços do mundo nunca
ouviram falar de Jesus Cristo. Que tristeza…
60
Agora, observe-o. Então foi classe, e Caim veio ungido por
satanás e fez uma grande coisa clássica. Mas agora, Abel, quando
veio, ele nunca veio em classe, mas ele veio em revelação. A Bíblia diz
em Hebreus 3 que: “Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que
Caim”. E a única forma pela qual ele fez isso foi pela fé, e fé em quê?
Na Palavra de Deus, porque esta é a única coisa na qual você pode ter
fé. Deus lhe tinha revelado que era o sangue. E Caim tinha uma oferta
bonita, mas não coberta de sangue. E Abel não tinha uma oferta bonita,
mas era coberta de sangue e estava de acordo com a Palavra. E Deus
a reconheceu, porque era Sua Palavra. E hoje, Deus não está olhando
para a grande igreja, como construiu... o maior edifício; quão bem o
coral deles pode cantar, ou tudo isso e aquilo, ou a classe de pessoas, se
elas estão bem vestidas ou não em sua igreja. Ele não está olhando para
esse tipo de coisa, não, nem a um milhão de milhas, Ele não está.
61
Ele está olhando para alguém que venha pelo caminho do
Sangue: revelação. E Abel, pela fé, ouviu a Palavra de Deus e tomou
Deus em Sua Palavra, e por fé na Palavra de Deus, Deus o recebeu. Esse
é o único modo pelo qual Deus sempre receberá alguém, por tomar
Deus em Sua Palavra, por revelação que Deus cumprirá Sua Palavra.
62
Deus disse que o Espírito Santo é bom para este dia. Isso
encerra o assunto para mim. Se Deus colocou Seu poder na igreja para
curar os enfermos e expulsar os demônios… E os profetas e assim
por diante, colocou-os na igreja, e prometeu isso, que eles estariam
até o fim dos tempos. Isso satisfaz para mim. Que eles tenham a
algum teólogo, ou quanto eles podem fazer como um verme num
limão, correr aqui, espremer aqui e espremer ali; isso não faz nenhum
pouquinho de diferença. Deus disse assim e isso encerra o assunto.
Vamos permanecer com Deus, ter fé em Sua Palavra.
63
Agora, Deus disse a Caim, disse: “Se bem fizeres (Vê?), mas se
não fizeres bem, o pecado jaz à porta”. Com certeza. Caim era um tipo
do crente carnal hoje, que sai e pensa: “Vou me unir a maior igreja
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Ele disse: “Sim, eu tenho um santo rolador aqui embaixo”.
Mas ele… Bem, ele é um santo rolador; ele é um excluído, você
sabe,” ele disse: “Eu tenho um aqui embaixo, mas eu o odeio”. Oh,
sim, claro, tinha que fazê-lo, ele pisava em seus calos o tempo todo.
Meio encrespado com ele. Ele disse: “Eu vou lhe dizer antes que ele
venha, que eu o odeio”. Ele disse: “Porque ele sempre está dizendo
mal contra mim”. Claro, que outra coisa ele poderia fazer? A Palavra
dizia mal contra ele.
47
Então, como eu poderia me calar em relação às mulheres cristãs
se maquiando? Como eu posso me calar com a fraqueza da igreja cristã
quando a Palavra é contra isso? Com certeza é. A Palavra é contra isso.
Não me importa o que o pastor diz, a Palavra diz assim, vamos ficar
com a Palavra. Oh, como eles chegaram a um consenso que estava
tudo bem em seguir adiante e fazer aquilo. “Oh, está tudo bem, não
vai ferir nada, não creia nele, ele é um estúpido.” Mas Micaías tinha a
verdade. Isso é o que nós queremos, é a verdade. E então se a Palavra
ferir, circuncidado, ou quem Ela cortar, nós queremos a verdade: “E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. Amém. Oh, com certeza.
48
Oh, ele disse: “Eles… Olhem quem eles têm, eles têm aquele
grupo de santos roladores ali em cima agora”. Escute-o agora, disse…
Eu quero que você observe, antes que ele chegasse ali, eles enviaram
um comitê para encontrá-lo, e disseram: “Agora, olhe, todos os rapazes
do seminário teológico estão ali em cima, e todos eles disseram ao rei
que estava tudo bem, que ele fosse fazer o que ele quisesse fazer. Agora,
Micaías, não vá dizer nada contrário ao que eles dizem. Agora, ele quer
todos unidos agora. Você deve dizer a mesma coisa que ele diz”. Se
tivesse sido de acordo com a Palavra, teria sido certo, mas foi contrário
à Palavra. Muito bem. Como um ministro aqui, há não muito tempo,
estava dizendo, e ele estava indo, era um evangelista indo a uma igreja
para uma reunião. E eu espero que vocês não tomem isso como uma
piada, porque este não é lugar para piada. Foi-me dito como a pura
verdade. E era tida como uma boa igreja denominacional.
49
E a jjunta de diáconos o encontrou em um determinado
lugar no trem e foram adiante e disseram: “É você o evangelista?”
Ele disse: “Sou eu”. Ele estava lendo a Bíblia, fazendo algumas
anotações enquanto estudava e orava. Eles disseram: “Agora, nós
fomos mandados como uma comissão da igreja para lhe dizer agora
algumas coisas sobre nossa igreja”. Ele disse: “Tudo bem, eu gostaria
de escutá-las. Antes de chegar lá eu saberia como me aproximar da
igreja e das pessoas.” Ele disse: “Eu quero ser uma bênção para vocês
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enquanto estiver ali”. Disseram: “Tudo bem, é isso que queremos que
você seja. Agora, vamos lhe pedir, evangelista, para não falar nada
sobre corrida de cavalos”. Disseram: “Porque o pastor tem um cavalo
de corrida”. E ele disse: “E ele aposta nas corridas todo o tempo. E nós
não gostaríamos que você ferisse os sentimentos do nosso pastor de
maneira nenhuma”.
50
E disseram agora: “Geralmente os evangelistas são aquelas
bolas de fogo ardentes,” e disseram: “nós temos um melhor conceito
sobre você, então agora não diga nada... Geralmente eles estão sempre
falando mal desses jogos de azar na igreja.” Disseram: “Agora, a
Sociedade de Auxílio das Mulheres sempre tem um jogo de azar toda
quarta à noite depois da reunião de oração, no porão. Então esteja
certo de não falar nada sobre isso”. E eles seguiram com uma lista
de coisas que ele não poderia fazer e não poderia falar. O evangelista
disse: “Então o que eu vou falar?” E eles disseram: “Você pode falar
sobre os Judeus, porque nós só temos um deles na igreja”.
51
Agora, existe tal… Evangelismo é isso hoje entre os
pentecostais. Eles têm medo de falar a verdade. Correto. Não me
p
importa se fere o pastor ou quem Ela fira. É a Palavra eterna de Deus.
E nós somos responsáveis por Ela, pela pregação Dela. Nós temos que
falar a verdade, não importa quão forte Ela fira. Mas você sabe, eles
falaram com o homem errado quando eles falaram a Micaías daquele
jeito. Oh, ele não era um desses que se comprometem, com suas asas
estendidas para ver se recebe uma boa oferta ou não. Oh, não, não,
não. Ele era um homem de Deus.
52
Bem, eu posso imaginar, a Escritura não diz isso, mas quem
sabe eles tenham dito: “Agora, se você disser a mesma coisa que esses
profetas do seminário disseram, você sabe o quê? Eles podem te
conceder uma graduação daquela faculdade. Você sabe, eles podem
perfeitamente, depois de um tempo, se você aprender a falar um
pouco melhor a gramática, sabe o quê? Eles podem realmente tornar
você um de nós, se você disser a mesma coisa que eles dizem”. Oh,
sim, eles farão isso ainda hoje também. Certamente, eles farão.
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Mas o que aquele pequeno santo rolador disse? Ele disse: “Eu
direi apenas o que o meu Deus colocar em minha boca para dizer”.
Amém. Aí está o tipo de homem que se deve ter. Não é de se admirar
que o Espírito Santo tenha alertado o coração de Josafá, dizendo:
“Ainda há mais um; ele te dirá a verdade, ele te dirá a verdade. Apenas
mais um, mas ele realmente vai ser honesto com você”.
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Então depois, o pequeno Micaías chega depois de orar e ter
uma visão. E Josafá se assentou, com todos os seus quatrocentos
pregadores ao seu redor, o Dr., Ph.D. e todo o restante deles, você
sabe, ali ao redor, e o superintendente geral, e os bispos, e todos eles
aqui com tudo junto, oh, grande companheirismo, comendo bifes de
cordeiro e tudo mais, tendo um ótimo tempo. E eles estavam todos
vestidos corretamente, seus colarinhos virados, e seus longos mantos
deslizando; você sabe, com o santo padre escrito neles e tudo como
eles fazem, você sabe, todos bem arrumados.
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Mas você sabe, isso não agradou ao homem de Deus em seu
coração. Ele achou que havia algo diferente daquilo. Eu também acho.
Eu realmente acho. Vem-me à mente Saul tentando colocar sua veste
eclesiástica em Davi. Ela não funcionou em um homem de Deus. Isso
era tudo. Não se ajustou bem nele, que disse: “Tire essa coisa,” ele
disse: “Nunca provei isso”.
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Agora, é disso que precisamos hoje, é de tirar algumas de
nossas vestes eclesiásticas e vestir a justiça de Jesus Cristo, tentar
parar de falar palavras complicadas que a congregação não sabe do
que estamos falando, de forma alguma.
q
g
Isso é certo. A velha e direta
pregação antiquada é o que irá salvá-los. É a verdade. Não importa
quão simples seja, é a Palavra de qualquer forma. Eles a entendem
dessa maneira. Nós não somos ricos e atualizados em todas essas
grandes coisas; nós somos dos velhos tempos, ou deveríamos ser.
Agora, não estamos querendo saber como usar uma excelente
gramática e pronunciar todas essas grandes palavras e coisas, falar
bem claro. Então o que aconteceu? Que tempo.
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A próxima coisa que descobrimos é que esses grandes clássicos
estavam ali. E deixe-me falar disso apenas um minuto. Você sabe de
onde vem à classe? Classe é do diabo. Agora, isto é ASSIM DIZ O
SENHOR da Bíblia. Classe e pompa vieram do diabo. Bem no início
quando Caim e Abel subiram para adorar, Caim veio diante do Senhor
em classe. Abel veio em justiça por revelação.
Agora observe quando Caim veio, ele trouxe os frutos do
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campo, tudo que cresce; as flores e tudo mais, e decorou seu altar; e
ele adorou a Deus, um verdadeiro quadro do membro de igreja carnal
hoje, e do pastor de mente carnal que quer uma igreja que esteja acima
das demais na cidade; e seus assentos todos aveludados e um órgão
de tubos de um milhão de dólares. Deus não se importa com isso.
Correto, não tem uma coisa…

