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Abraão e Sua Semente Depois Dele
Abraham and his seed after him

William Marrion Branham
Domingo, 23 de Abril de 1961
Chicago, IL – EUA

…se assentar. Estou tão feliz de estar aqui em Chicago novamente para
- neste grande companheirismo com os Homens de Negócio do Evangelho
Completo, e o companheirismo com o povo, e por ter comigo como - me
ajudando, e um dos meus grandes associados e irmão, Tommy Hicks. E nós
esta semana, estamos com grande expectativa de que o Senhor fará grandes
coisas por nós. E eu ouvi que eles estiveram se reunindo precedendo esta
reunião. E parece que houve algumas grandes coisas realizadas. E nós estamos
esperando ainda mais enquanto nos aproximamos do tempo do fim. E agora,
nós devemos estar aqui até o próximo domingo à tarde; creio que é isso.
Quando o Irmão Carlson acabou de fazer a afirmação do que estes ministérios,
o que eles têm que passar para ter estes ministérios como verdadeiros.
2
O Irmão José, em pé ao meu lado, ele disse: “Bem”, disse: “se você
não é um soldado, você não é atingido”. Então pensei que isso foi muito bem
colocado. Isto é correto. E conforme as batalhas aumentam, ora, você se torna
um verdadeiro alvo. Então há apenas uma coisa a fazer: colocar toda a armadura
da fé, permanecer fiel a Deus e marchar adiante. Isto é tudo. O exército de Deus
não bate em retirada. Ele avança. Muitos deles caem no caminho, e começam
isto, aquilo, ou aquilo outro. Mas o exército de Deus marcha adiante. Estamos
seguindo em frente e sempre.
3
Agora, esta semana, enviei Billy por volta das três horas, ou duas e meia.
E ele disse que permaneceu até por volta das três, e ele encontrou duas pessoas
que queriam cartões de oração, disse: “Isto é tudo.” Então eles divulgaram que
estaríamos orando pelos enfermos. Agora, se talvez o Irmão Hicks tem um
grande ministério de oração pelos enfermos, ele provavelmente já fez isto.
4
E se durante a semana, agora, eu terei Billy aqui, por volta das seis
horas todas as tardes, ou algo assim, para distribuir os cartões de oração, se
alguém… Quando tivermos algumas pessoas que querem receber oração… O
Irmão Hicks e eu, e os outros irmãos estaremos aqui para orar pelos enfermos
durante toda a semana. E estamos esperando que Deus responda nossa oração.
5
Agora, em todos esses anos, cerca de quinze anos no campo ao redor
do mundo, eu nunca curei ninguém em toda minha vida. Mas eu certamente
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recebi maravilhosas respostas das orações; que Deus curou o enfermo, o coxo,
o cego, o aflito, até que realmente tem sido para mim, uma das - uma vida
completa de emoção para mim. Se eu fosse chamado nesta tarde, eu estaria
grato a Deus por ter-me deixado conhecer uma coisa: Jesus Cristo é meu
Salvador, e saber que Ele vive agora e não está morto, mas ressuscitou, e vive
para todo o sempre.
6
E agora, nesta tarde, antes de nos aproximarmos da Palavra… E
então eu quero fazer uma afirmação, se vocês me permitirem, por apenas um
momento. Eu quero tentar fazer minhas mensagens esta semana um pouco
mais curtas do que normalmente costumo fazer. Eu tenho a fama de pregar
entre uma e dez horas, ou algo assim. Mas eu vou tentar fazê-lo em cerca de
trinta e cinco ou quarenta minutos nesta semana, o Senhor permitindo. Então
vocês, a maioria das pessoas que eu conheço, penso, são lá do lado sul (eu
penso que isso é correto, para baixo, naquela direção), lado sul, e - e então para
que vocês possam retornar em tempo, e estarem de volta para o culto seguinte.
Agora, antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos nos aproximar
7
do Autor, pela oração, enquanto inclinamos nossas cabeças.
8
Nosso Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti pelo privilégio de nos
ajuntarmos nesta tarde chuvosa no Nome do Senhor Jesus, uma vez mais deste
lado de Sua vinda, crendo que algum dia nos reuniremos pela última vez, até
aquela grande Assembleia Geral ser convocada no Céu. Possam nossos nomes
estarem escritos limpos e claros, lavados no Sangue do Cordeiro para que
possamos responder a chamada naquelas bodas. É por isso que estamos aqui
hoje, Pai: para preparar nossos corações para aquele grande evento.
9
Nós oramos que Tu nos perdoes de nossas falhas, nossos erros, as
coisas que temos dito e feito, que não foram corretas. Apenas lembra-Te de
nós, Pai, que somos humanos e sujeitos a todos os tipos de erros. E se não
tivéssemos a Tua promessa de Tua Graça, estaríamos todos perdidos. Mas é
através de Tua Graça que permanecemos aqui hoje como soldados, crendo
pela fé, que Deus nos tem salvado de uma vida de pecado e punição eterna
no mundo depois daqui.
10
Nós pedimos agora, que Tu Te lembres de nossos esforços. Tu sabes
porque são feitos. Tu sabes porque estamos aqui. Tu sabes porque respondi ao
Irmão Carlson naquela noite ao telefone, “Sim, eu me sinto guiado.” Agora, Pai, o
restante está em Tuas mãos. Faça conosco como Te aprouver. Pois apresentamos
a nós mesmos a Ti com Tua Palavra, no Nome de Jesus Cristo. Amém.
11
No Livro de Coloss - Gálatas, melhor dizendo, para um texto nesta
tarde. Eu quero tomar o assunto do terceiro capítulo de Gálatas, versículo 29.
E, se sois de Cristo, então sois descendência de
Abraão, e seus herdeiros conforme a promessa.
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ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna.”
E há apenas uma forma de Vida Eterna, que é o Espirito Santo.
213
Agora, se você crê com todo seu coração que Deus vai te dar o Espírito
Santo, levante suas mãos e diga: “Obrigado, Senhor. Eu tenho chegado aqui
para recebê-Lo.” Todos vocês, pela audiência, que creem como eles, levantem
suas mãos e digam: “Senhor, nós estamos prontos para o Espírito Santo.”
214
Irmão Tommy Hicks, eu quero que você venha aqui e ofereça uma
oração agora sobre eles, bem aqui. Sim, senhor. Todos em...?...
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208
Nosso Pai celestial, nós trazemos a Ti, nesta tarde, os frutos ou
a colheita; a terra foi colhida há muito tempo. E estamos respigando
como Rute. Quão bem nossos irmãos evangelistas sabem destas coisas!
Nosso Irmão Tommy Hicks aqui, e Irmão Oral Roberts, e Billy Graham
e… Como que, que eles sabem que estamos respigando na América,
vendo se conseguimos encontrar um talo aqui ou ali. Nós sabemos que
o fim está próximo.
209
Deus Pai, esses que vieram, Tu tens dito em Sua Palavra: “Aquele que
vir a Mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.” E também: “Que nenhum homem
pode vir, exceto que o Pai o chame primeiro. E todos que vierem a Mim, Eu lhes darei
Vida Eterna e os levantarei no último dia.” Esta é Sua promessa, Senhor.
210
E como Teu servo, e os frutos desta Mensagem, eu entrego a Ti
estes buscadores no altar. Eu os entrego a Ti, Senhor, como Teu servo, em
oração. E com todos estes outros servos Teus, que estão aqui hoje, que são
testemunhas de Tua ressureição, testemunhas do poder de Deus. E estamos
aqui, profundamente, Senhor, sinceramente de todo nosso coração, crendo
que Tu és o Filho de Deus, crendo que Tu estás vindo, e todas as coisas
espantosas que estamos vendo e ouvindo através da nação, estão agitando
e, vendo Israel voltando para sua terra, as nações preocupadas, vendo sinais
místicos sobre Washington. Coisas terríveis sobre a terra, perplexidade em
um tempo de angústia entre as nações, angústia, tamanha angústia… Estão
todos tão nervosos que eles não sabem o que fazer. Cada um com uma
arma atômica e de hidrogênio, escondidas em segredo, apenas esperando
o outro fazer algo. Algum dia um erro, muita vodca, alguém estará bêbado
ou algo mais. Então um míssil voará em uma tela, então aqui se vai.
211
Deus, Tu nos prometeste, e eu estou crendo em Ti. Noé ficou na
porta da arca e pregou para um povo que estava morrendo. E hoje, o
homem de Deus, realmente nascido de novo, está à Porta, Jesus Cristo,
e mostra ao povo a saída. Não uma igreja, não uma organização, mas a
Porta, Cristo. Possam essas pessoas virem até a Porta agora, batendo na
Porta. Nós sabemos que haverá uma mão acolhedora dizendo: “Vinde,
ó benditos de Meu Pai, entrem no regozijo que tem sido preparado para
vós desde a fundação do mundo, porque nenhum homem pode vir,
exceto aqueles que Ele predestinou.” E eles têm vindo nesta tarde, e eu
os entrego a Ti, como Teu servo e como Teu povo. Conceda isto, Senhor,
para cada um deles. No Nome do Senhor Jesus Cristo.
212
E enquanto cada um aqui, vocês que estão em volta do altar, pela
fé, pela fé, você não precisa sentir nada, mas em seu coração. Agora, como
você viria aqui em cima? Deus, ali na audiência o chamou até aqui. Jesus
disse: “Ninguém vem a Mim, exceto que Meu Pai o traga. E aquele que
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12
E, agora, estou abordando este assunto, nesta tarde, pela terceira vez,
nos últimos dois meses, que eu tenho pregado sobre este assunto. O motivo
que eu fiz isto é porque, pensando que se nós não tivéssemos um culto de cura,
eu poderia me dedicar um pouco mais a isto, porque na minha opinião, é uma
das grandes e marcantes mensagens para esta hora em que estamos vivendo.
13
Primeiramente, eu gostaria apenas de fazer esta pergunta: Quantos aqui
são cristãos, nascidos de novo, levantem suas mãos por todo o edifício, em todo
lugar? Eu creio que é cem por cento, em todo lugar, cristãos nascidos de novo.
14
Se o responsável pudesse… Você sabe, eu não sou um desses
pregadores de holofotes. Eu gostaria, se você pudesse desligar essas grandes
luzes, se isso… Se pudéssemos fazer isso, eu apreciaria muito. Eu - eu não
gosto dessas, o que eles chamam luzes de ribalta, e diferentes tipos de luzes.
Eu apenas gosto da Luz do Espírito Santo. Esta é a única Luz que eu posso
pensar. E essas outras me incomodam um pouco.
15
E então agora, nesta tarde eu… Vocês têm suas Bíblias e, talvez, um
papel e um lápis. Eu gostaria que vocês anotassem e estudassem isto depois que
os cultos acabarem e na próxima semana. Agora, creio que estamos alocados
aqui até que hora, vamos… Até às seis horas. Isso me permite deixar um terço
disso concluído. E então um pouco mais tarde, talvez possamos entrar nisto
um pouco melhor.
16
Agora, obrigado, senhor. Isto está muito, muito bom. Agora parece
melhor. Eu - eu quero tomar este assunto ou extrair deste assunto o contexto
que espero que seja este: “Abraão e Sua Semente Depois Dele.”
17
Agora, eu gostaria de fazer… creio que estas caixas de som em cada
lado aqui... Eu quero que você tenha certeza de manter isto em mente. E eu
irei… eu tenho duas páginas de Escrituras escritas aqui, que eu gostaria de
referir essas Escrituras a você. Porque eu realmente creio com todo o meu
coração que estamos vivendo no entardecer do tempo, as luzes do entardecer
estão saindo, e a vinda de Cristo está à mão. E eu creio substancialmente e,
biblicamente, eu posso provar isto pelas Escrituras, sem qualquer sombra de
dúvida, que nós estamos no tempo do fim.
18
Agora, se eu posso satisfazer você com isto ou não, eu não sei. Mas
para mim, isto certamente me satisfaz. E não sendo eficiente em educação,
ainda assim, eu tomo as Escrituras do ponto de vista de um tipo, e mais como
um tipologista para tipificar o que foi e o que será. Porque nós sabemos que as
Escrituras todas têm um significado composto.
19
Como em Mateus 3, que diz: “Do Egito eu tenho chamado meu filho.”
Agora, se você seguir essa referência, você verá que significava Jacó, Seu
filho, e também Jesus, Seu Filho. Então, ao tipificar, nós vemos onde o Velho
Testamento tipifica o Novo. E todas essas diferentes sombras e tipos, como a
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lua e o sol é um tipo de Cristo e a igreja. E quando o sol se põe, a lua dá a luz
na ausência do sol.
Assim como quando o Filho deixou a terra para entrar na Gloria do
20
Pai, então a lua, a igreja, dá a luz. E como a lua dá sua luz refletindo a luz
do sol para a terra, uma luz menor. E todas essas coisas podem parecer mais
como uma coisa de bebês para grandes teólogos, mas eu não creio que esteja
falando para muitos desses. E se - se eu estiver, então, você perdoe minha
forma iletrada de tentar apresentar isto. Mas eu gostaria que você pesquisasse
sobre isto antes de discordar rudemente.
21
Agora, para Abraão e sua semente. Eu vou tomar este lado bem aqui
para ser Abraão; e tomar este lado, esta caixa de som, como sua semente depois
dele. Agora, esta caixa aqui representa Abraão e esta outra caixa representa sua
semente depois dele.
22
Agora, a Bíblia diz aqui em Gálatas 3: 29, “E, se sois de Cristo, então
sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.” Agora, nós todos
concordamos que a promessa foi dada a Abraão. E nós frequentemente nos
perguntamos, e eu tenho tomado este texto em um ângulo diferente do que
tenho a intenção de tomar nesta tarde. Eu o tenho tomado de uma maneira de
fé para a igreja, os crentes, e assim por diante, para produzir fé na cura. Mas
nesta tarde, eles não - ninguém pediu cartões, então pensei que me daria um
tempo para explicar isto, enquanto temos a chance. Agora, Abraão…
23
Eu quero que a congregação diga comigo, toda a classe, eu vou pedirlhes que digam junto comigo. Deste lado está Abraão, Abraão e sua semente
depois dele. Agora, a promessa foi feita a Abraão e (conjunção que liga a
sentença), Abraão e sua semente depois dele. Então a Escritura diz: “Se vós
estiverdes em Cristo, então sois semente de Abraão.” Isto é correto? Agora, como
entramos em Cristo? O assunto começa com isto. Como viemos a Cristo?
É quando nos tornamos Cristãos? Como nos tornamos Cristãos? Quando
estamos cheios com o Espírito de Cristo, então nossa vida é governada pela
Vida de Cristo que está em nós.
24
Agora, se uma videira trouxer uma rama, ela produz uvas. E um pé de
melancia produz melancia. Então, se Cristo estiver em você, então a Vida que
Cristo viveu e as obras que Cristo fez, você as fará também. Ele disse isto em
São João 14:7 ou 8, eu creio que é. Diz: “As obras que Eu faço vós também as fareis.
Aquele que crer em Mim, as obras que eu faço ele também fará; e maiores que estas fará,
pois Eu vou para o Pai.”
25
Agora, a promessa feita a Cristo ou a Abraão e sua semente, e estando
nós em Cristo, somos semente de Abraão. Agora, como nós entramos em Cristo?
Entramos em Cristo por uma profissão? Não. Entramos em Cristo por se unir a
uma igreja? Não. Entramos em Cristo pelo batismo nas águas? Não. Como nós
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volta do altar, e oraria? Algum de vocês, Cristãos, que são cheios com o
Espirito Santo, gostaria de vir aqui e orar com essas pessoas?
…me e faça-me,
De acordo com Tua vontade,
Enquanto espero,
Rendido e imóvel.
203
Abraão e sua semente depois dele, Abraão e sua semente… Deixemme dizer uma coisa. Apenas alguns dias atrás eu estava na Califórnia em
uma grande igreja denominacional, denominação Pentecostal. Algumas
pessoas vieram ao altar, quatro ou cinco, depois de eu pregar uma
mensagem dura. E então, quatro ou cinco pecadores correram ao altar,
caindo um sobre o outro. Eu tive que implorar e persuadir as pessoas a
vir orar com eles. Eu fiz isso com um propósito esta tarde, para ver quem
viria. E dentre cerca de trezentas pessoas, vejam o que veio para orar.
204
Ora, os Batistas de Kentucky, ali embaixo nas montanhas onde eu
nasci, fariam os Pentecostais sentirem vergonha de si mesmos. Deixe uma
alma chegar a vir ao altar, haverá uma igreja toda em volta dele tentando…
Tão gratos a Deus que uma alma veio. E então nós somos a semente de
Abraão; nós temos p
perdido o verdadeiro zelo que nós uma vez tivemos. Vê
o que eu quero dizer? Ó Deus!
205
Vamos inclinar nossas cabeças. Para vocês, pessoas no altar aqui,
eu quero que vocês rendam sua vida para Ele agora. Lembrem-se: eu vou
encontrá-los naquela manhã. Eu vou prestar conta da mensagem desta tarde.
Eu estive em Chicago desde o início do meu ministério, como agora ele está
acabando. Eu não posso ser um profeta e um evangelista ao mesmo tempo.
Um ministério tomará seu lugar em breve.
206
E dia após dia enquanto tenho estado aqui em Chicago, permaneci
horas e horas, de coração para coração com vocês. Você já tem me ouvido
falar algo em Nome do Senhor, a não ser que fosse verdade? Se for, peço a
você que venha e corrija isto. Não, senhor. Não é conhecido. Então eu digo
no Nome do Senhor, sob tal condição, se você vir aqui em cima hoje, Deus
o guiou. Esta é a hora de sua libertação, se você crer com todo seu coração.
Eu quero que você apenas – apenas, humildemente, apenas confesse tudo
que você tem feito de errado, diante de Deus. Diga: “Deus, eu sinto muito
por isto. E agora, estou aqui, querendo que Tu me dês o batismo do Espírito
Santo. Conceda isto.”
207
Enquanto encerramos o culto com vocês, em torno do altar aqui,
orando, vou pedir à congregação e a todos para ficarem em pé, em
oração. Com suas mãos uns sobre os outros em volta do altar aqui.
Vocês, com esses…
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Influência absoluta!
Encha-me com Seu Espírito
Até que todos vejam
Cristo apenas, sempre,
Vivendo em mim!
Tenha… (Deus te abençoe, senhora. Venha adiante, irmã.)
Sua vontade!
Tú és o Oleiro; (Todos vocês, Católicos, Batistas, Presbiterianos,
Metodistas, Pentecostais…)
… e faça-me,
De acordo com Tua vontade,
Enquanto estou rendido
Rendido e esperando.
Tua própria maneira, Senhor!
198
Agora, enquanto as pessoas estão se movendo, ainda vindo,
enquanto houver pessoas vindo, vamos esperar. Eu não penso que temos
muito mais tempo neste mundo para fazer essas chamadas.
199
Agora, apenas lembrem: eu falo no Nome do Senhor. A hora está
chegando quando você clamará por reuniões como esta. Você não estará
tão ansioso para levantar e sair. Será muito tarde, então. Você sairá sim,
sairá para uma eternidade sem Deus, sem…
200
Vocês me chamam de profeta; eu nunca me chamei disto; vocês
o fazem. E para onde a Palavra de Deus vem? O que a palavra “profeta”
significa? “Um revelador divino da Divina Palavra escrita.” Então você
tem sua própria interpretação para levá-la acima da verdadeira Palavra.
Sinais e maravilhas provam se isto é certo ou não. Deus disse a eles
como dizer isto. Se o que eles dizem se cumprir, então está certo; se não,
então não está.
201
Agora, você seja seu próprio juiz. É melhor que você fuja para
Deus, Pentecostal, enquanto você ainda tem chance. Você apenas tem uma
ideia de que se falou em línguas, isso significa tudo. Isto está apenas tão
longe quanto o clamor dos Metodistas, ou os Luteranos apertando as mãos.
Melhor vir a Deus.
Enquanto estou esperando
Rendido e firme.
202
Agora lembrem-se: depois dessa mensagem nesta tarde, estou livre
do sangue de todo homem. A reunião tem sido dada em Chicago; eu disse
a vocês, ASSIM DIZ O SENHOR; eu tenho provado isto para vocês pelas
Escrituras que estamos no fim. Agora, eu não sou culpado pelo sangue de
nenhum homem de agora em diante. Eu me pergunto: Quantos Cristãos
ali fora viriam ao altar e orariam com essas pessoas, em volta, ficando em
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entramos em Cristo? Em I Coríntios, capítulo 12 diz que: “Por um Espírito somos
todos batizados no corpo,” que é o corpo de Cristo. Por um Espírito somos todos
batizados em um corpo e nos tornamos membros deste corpo.
26
Agora, nós lembramos que por este Espírito Santo somos trazidos para
o corpo de Cristo e somos livres dos julgamentos de Deus. Você não pode ir a
julgamento depois que você está em Cristo, porque Cristo tomou o julgamento
por você. Ele ficou em seu lugar assim como Adão. No princípio Adão não foi
enganado, e II Timóteo nos diz isto, diz: “Adão não foi enganado, mas Eva, sendo
enganada, caiu em transgressão.”
27
Agora, Adão não foi enganado. Ele sabia exatamente o que estava
fazendo. Mas Eva foi enganada. Ela pensou que estava fazendo o que era certo.
Satanás deu a ela cerca de noventa e cinco por cento de Evangelho puro. E os
outros cinco por cento foram suficientes para perder tudo aquilo. Então nós
devemos ser não apenas parte do Evangelho. Nós devemos ser o Evangelho
Completo. Nós devemos ter toda a Palavra, pois o anticristo é um pregador
parcial do Evangelho. Nós sabemos disso. E suas obras são parte do Evangelho.
28
Jesus disse em Mateus 24:35 que o anticristo nos últimos dias estaria
tão parecido do verdadeiro Cristo, que enganaria o próprio eleito, se fosse
possível. Eu ouvi nosso irmão Billy Graham dizer alguns dias atrás em uma
mensagem, que o anticristo já tinha enganado os eleitos. Mas isto não é assim.
Irmão Billy, eu… Não discordando de um grande evangelista como esse. Mas
eles não podem… Se fosse possível, mas não é possível, porque a igreja foi
eleita para salvação eterna, e não há nada que possa separá-los. Eles são de
Cristo. E isto é tudo. Eles estão no corpo de Cristo e nada pode separá-los. E
isto é parte do assunto nesta tarde.
29
Agora, vamos nos aproximar e descobrir o que Abraão era, e então o
que sua semente seria após ele. E agora, eu gostaria de dizer isto com respeito
a… A primeira igreja, aquela igreja Cristã que foi estabelecida, foi estabelecida
em Jerusalém no dia do Pentecostes. Todo teólogo terá que concordar com isto.
Cada teólogo leva sua igreja de volta àquele tempo: a igreja Católica. E é certo
que a igreja Católica começou no dia do Pentecostes; exatamente correto.
30
Mas então cerca de duzentos anos depois, trezentos anos depois, eles se
afastaram daquilo, e se tornaram uma organização. E então eles organizaram
a grande igreja universal; a palavra “católica” significa “universal.” E a partir
daí eles começaram a ter uma sucessão apostólica, e trazer outro homem para
tomar o lugar de Pedro, os papas. Eles começam a chamá-los de bispos e assim
por diante. E eles realmente começaram no Pentecostes. Isto estava correto.
Porque todo o Cristianismo começou no Pentecostes.
31
Agora, a coisa que eu me pergunto, é que se todos nós cremos que
começamos lá atrás, então por que não estamos fazendo como eles fizeram lá?
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Por que não recebemos a bênção de Deus sobre a igreja como eles receberam lá,
sendo Católicos, ou o que quer que sejamos? Então por que não temos o mesmo
Espírito, movendo e fazendo as mesmas obras que eles fizeram lá no passado? É
porque nós recebemos um pouquinho disso ou daquilo, e descansamos nisto, e
fazemos uma doutrina disto, e ponto, e organizamos isso, e deixamos ir assim.
32
E então dizemos: “Aqui estamos.” Deus Se move e nos deixa. É
exatamente o que Ele fez com os Católicos, Luteranos, Presbiterianos, Batistas,
Metodistas, e Pentecostais, e assim por diante. Ele tem feito a mesma coisa.
E Ele continuará a fazê-lo. Quando você traça uma linha e diz que: “Bem,
vamos nos agrupar e nos separar do resto deles.” A Bíblia diz que eles fariam
essas coisas nos últimos dias, aparentemente sem ter fé. E é isso mesmo. Nós
queremos a fé que uma vez estava…
33
Agora, nós começamos ali, e sabemos que este foi o princípio da igreja,
e que… Principalmente, no início eram todos Judeus. Depois que o povo Judeu
foi evangelizado, então isto foi aos Romanos, e aos Gregos, e assim por diante,
e começou. Mas a reforma veio em - nos primeiros mil e quinhentos anos e
ali começa, a igreja Cristã começa a se organizar ou se ajuntar. E nós estamos
vivendo na última era da igreja agora, Laodiceia, de acordo com as Escrituras.
34
Agora, este é Abraão. Esta é sua semente depois dele. Agora, vamos
a Gênesis 12, e vamos começar onde Deus chamou a Abraão. Agora, a
primeira coisa que eu quero que você saiba, é que quando Deus, em Gênesis
12, chamou a Abraão, foi por eleição. Não foi porque Abraão era bom. Não
foi porque Abraão mereceu isto. Foi porque Deus escolheu a Abraão; não
Abraão escolhendo a Deus; foi Deus escolhendo a Abraão. E esta é a maneira
que Ele chama Sua semente também. Não o que você quer ser, não aquele que
quer, ou aquele que corre, mas Deus que mostra misericórdia. É a Escritura?
Certamente. Não é o que você quer ser; é o que Deus tem escolhido você para
ser. Abraão e sua Semente depois dele, não sementes; agora, Semente depois
dele, a Semente prometida.
35
Agora, nós vemos que quando Deus chamou a Abraão, foi por eleição.
Tenho ouvido muitas vezes pessoas dizerem: “Eu busquei a Deus. Eu busquei
a Deus.” Não, eu discordo de você. Você nunca buscou a Deus. Deus te buscou
primeiro. Você nunca buscou a Deus. É Deus buscando por você. É você quem
não se rende a Deus.
36
É da mesma forma que se você pudesse dizer a um porco no chiqueiro,
que ele não deveria comer restos. Se ele pudesse falar, ele diria: “Ora, cuide
você da sua vida.” Vê? Até que sua natureza seja mudada, então ele irá sempre
permanecer um porco. Você continua o que você - um pecador, porque você é
nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras.
E você é pecador por nascimento.
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têm apenas se ajuntado a uma igreja, e vivido uma vida reta… Você sabia que
aqueles Hebreus lá trás, aqueles sacerdotes, eles viviam uma vida perfeita.
Ninguém poderia colocar um dedo em suas vidas. Eles eram homens santos e
santificados, e Jesus disse: “Vós sois do vosso pai, o diabo.”
192
O que é pecado? É incredulidade. Incredulidade em quê? Na Palavra
de Deus. Agora, esta é a Palavra de Deus para Abraão e sua semente depois
dele. Se você não tem sido apresentado a Deus como Seu filho, como sendo
nascido de novo e cheio com Seu Espirito, você nunca se aproximou de El
Shaddai, do seio de Deus, por que não vem aqui e se posiciona aqui? Vamos
ter uma oração com você, enquanto ministros irmãos estão ao redor para orar.
193
Você se levantará agora? Eu creio que o tempo de todo esse
convencimento está acabado. Se você não tem recebido a Cristo e tem sido
cheio com o Espírito, venha. Uma pobre alma vem ao altar, e um Judeu, o
próximo, um Etíope. Deus, seja misericordioso!
194
Como vocês podem ouvir a Palavra de Deus e então, continuarem
parados, amigos? Não percebem que a ciência disse cerca de cinco anos atrás
que faltam três minutos para a meia-noite? Você sabe o que Deus fez? Ele
pegou… Já passou do tempo. Ele o pegou com Sua mão e parou isto. Ele está
segurando o tempo em Suas mãos para a Igreja se aprontar.
p de Cristo ainda p
por vir. Talvez um
195
Há mais alguns membros do Corpo
deles esteja aqui hoje. É por isto que eu estou aqui. Por isso fui guiado até aqui;
é para tentar convencê-lo. Eu não estou dizendo, agora: não seja Católico, não
seja Metodista. Eu não estou dizendo a quê você deve pertencer. Pertença
a todos eles ou a nenhum deles. Mas eu quero que você seja cheio com Seu
Espírito; se você não é seu…
Apenas lembre-se: eu te encontrarei naquele dia. Essas palavras serão
196
uma testemunha contra você. Está gravando tudo na fita de Deus, e com Sua
grande câmera de vídeo. E você sentado, e se afastando e deixando isto, você
verá a si mesmo naquele dia no espelho de Deus. Você virá?
Seja feita Sua vontade!
Tú és o Oleiro;
Eu sou o… (Apenas esquecendo tudo. Agora, venha, eu sou o barro.)
Molde-me e faça-me
De acordo com Sua vontade,
Enquanto espero…
197
Você está rendido? “Que Tua vontade seja feita, Senhor. Tire todo o
igrejismo de mim. Tire toda impureza e denominação de mim, Senhor. Que eu
seja um verdadeiro Cristão.”
Senhor… Faça a Tua vontade!
Segure sobre meu ser
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186
A transformação, para aqueles que buscam pelo Filho
prometido… Você está buscando por Ele nesta tarde, esperando? Oh,
estarei observando e esperando para ver aquele espetáculo. Ele está
vindo outra vez. Os dias dos Gentios estão contados, com horrores
guardados… Porque esta terra irá explodir em pedaços um desses…
Pode acontecer antes do próximo amanhecer.
187
Há apenas uma coisa: É o Deus Todo Poderoso que pode nos guardar
de sermos explodidos em pedaços a qualquer momento a partir de agora. A
Rússia está tão à frente de nós na ciência… E como o comentarista da notícia
disse na outra noite: não é a Rússia fazendo isto, nem são os nossos cientistas;
são os alemães que fizeram isto. Na Guerra nós pegamos um pouco e eles
pegaram um pouco. E ali está. Eles têm um homem agora que vai… Levanta
em um pequeno dispositivo um Sputnik de uma coisa ali em cima na terra... E
se… Eles podem ter centenas daqueles. E se eles simplesmente vierem sobre os
Estados Unidos e disserem: “Rendam-se ou virarão cinza.” [Espaço em branco
na fita - Ed.]… render-se, claro. O que aconteceria? Os Russos entrariam em
nossas casas, vocês sabem o que aconteceria.
188
Se eles não o fizerem, o que acontece? Cinzas então. Quando isso
pode acontecer? A qualquer hora a partir de agora. Mas lembrem-se: antes
que isso aconteça… Aqui é onde vocês discordam. Mas antes que isso
aconteça, Jesus vem para a Igreja. Antes que uma faísca de fogo caísse em
Sodoma, Ló tinha que sair. Antes mesmo que um pingo de chuva caísse,
Abraão teve que estar na... Eu digo, Noé teve que estar na arca. E como foi
nos dias de Abraão - ou nos dias de Noé, e nos dias de Sodoma, assim será
na vinda do Filho do homem. Antes que qualquer coisa aconteça, a Igreja
vai para o rapto. Amém. Eles estão em Cristo, já julgados.
189
E, em uma destas manhãs haverá um desaparecimento. E, em uma
dessas noites haverá um desaparecimento; e a Igreja será transformada e
levada para se encontrar com Jesus nos ares. E ai do restante então. Eles
vão mastigar suas línguas de dor, e línguas são mastigadas de dor, e gritos;
apenas uma bomba estourando depois da outra. Você se lembrará do quanto
isto era telepatia mental, quanto isso era um bando de santos roladores ou
fanáticos. Lembre-se, Deus sabe o que Ele está fazendo. Sim, senhor.
190
A próxima coisa esperando é para esta semente de Abraão, eleita
e separada, que reconheceu a manifestação de Deus entre Seu povo e está
firme e esperando. Esses são os que serão levados para se encontrar com
Ele nos ares.
191
Vamos inclinar nossas cabeças apenas um momento. Se há aqueles
aqui hoje que não O conhecem como Salvador pessoal, que não têm sido
cheios com o Espírito Santo, que a revelação de Deus nunca atingiu sua vida, e
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37
E veja o que Adão fez. Logo que se tornou um pecador, ele jamais
tentou buscar a Deus; foi Deus buscando Adão. Ele realmente representou
toda a raça humana ali quando se escondeu atrás de folhas de figueira que
ele fez para si, como muitas pessoas hoje. “Eu pertenço à igreja, eu tenho meu
avental de folhas de figueira.” Mas era Deus buscando por Adão, e não Adão
procurando por Deus.
38
Deveria ser Adão gritando: “Pai, Pai, onde Tu estás?” Ao invés disso, foi
Deus dizendo: “Adão, Adão, onde tu estás?” É a mesma coisa hoje. Então não
há nem um pouco de bondade em nós para que pudéssemos dizer que temos
qualquer coisa a ver com nossa salvação. Foi Deus nos chamando por eleição.
39
Agora, eu quero que você mantenha em mente essas três. Em todo o
tempo sempre houve três classes de pessoas na terra. Eles vieram de três raças
de pessoas. Eles vieram de Cam, Sem e Jafé. Nós sabemos que Pedro, no dia de
Pentecostes, quando Jesus tinha dado a ele as chaves para abrir o Evangelho
aos Judeus, então aos Samaritanos, e então aos Gentios, isto acabou ali. De
acordo com a Escritura, todas as raças da terra vêm daqueles três rapazes.
40
E agora, há três classes de pessoas que sempre estão em todas as
congregações, formadas em todo lugar, onde quer que você vá, você os
encontra: os crentes, os manufaturados e os incrédulos. Você encontra essas
três classes de pessoas, provavelmente, em cada igreja que há no mundo. São
os crentes manufaturados, os incrédulos e os crentes.
41
Agora, Abraão, chamado por graça… Agora, Deus não disse… E notem
que Deus, quando Ele chamou a Abraão, Ele não disse: “Abraão, se você fizer
certa coisa, eu farei tal coisa.” Ele disse: “Abraão, eu já tenho feito isto. Não o
que você fez, o que Eu fiz.” O que Deus fez, Ele disse.
42
Agora, quando Ele fez o pacto com Adão: “Se você não tocar nesta árvore,
viverá para sempre.” Adão o quebrou. A Moisés e aos demais: “Se guardares os
mandamentos, Eu farei tal e tal coisa. Se quebrarem os mandamentos, Eu farei
isso e aquilo.” Quando Deus faz uma aliança com o homem, o homem quebra
sua aliança com Deus. Mas o eleito, a Igreja, o povo eleito, os chamados para fora,
o grupo separado de pessoas teria a certeza de ser salvo. Deus os chamou por
Sua graça. Não que Deus dissesse: “Eu escolho você, e condeno você.” Nunca.
Mas se Ele é infinito… quantos creem que Ele é infinito? Bem, então Ele sabia
desde… Ele sabia desde o principio qual seria o fim. Isto é o que a Escritura diz:
Ele é Onipresente, Onisciente, Onipotente, e Infinito.
43
Agora, se Ele é infinito, por Sua presciência, Ele sabia quem viria a Ele,
e quem não viria a Ele. Ele sabia quem seria salvo e quem não seria salvo. Isto
certamente deveria esclarecer Romanos 8 e 9 para você, se há alguma questão
sobre Deus… se Ele chama Seus filhos por eleição ou não. Pois ali está Paulo
falando de Esaú e Jacó, antes que os dois nascessem, nem mesmo sabendo o
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que era certo ou errado, Deus disse: “Eu amo a Jacó e aborreço a Esaú,” antes
mesmo que a criança tivesse uma - uma maneira sequer de fazer uma escolha.
Mas Deus sabia desde o princípio o que Esaú era. Ele sabia o que Jacó era. E
Deus sabia, no princípio, o que você era e o que você não é.
44
Então, nós não podemos ser nada a não ser o que… Se não podemos ser
como outra pessoa, vamos apenas ser o que Deus nos fez; é tudo que podemos
fazer. Qualquer coisa fora disto, seria hipocrisia. Seríamos hipócritas. Então
nós não queremos ser isto. Seria melhor ser um infiel do que um hipócrita.
Vamos apenas ser o que somos. E todas essas coisas têm que operar juntas
para fazer a grande roda de Deus seguir, e nenhuma coisa sairá errada. Eu te
garanto isto. Tudo…
45
Você pensa que o diabo poderia alguma vez conquistar a Deus? Ora,
certamente que não. Ele não pode. Deus… Tudo coopera para o bem daqueles
que O amam. Ele está simplesmente fazendo tudo sair exatamente correto.
A única coisa que Ele tem problema, é nos colocar de volta na linha, onde
deveríamos estar; é aí onde Deus tem Seu problema.
46
Agora, Ele chamou a Jacó - chamou a Abraão, perdoem-me. Por eleição
e por graça, e deu a ele Vida Eterna, e disse que Ele viria a ele em uma idade
avançada. Ele não teve que fazer coisa alguma sobre isso. A única coisa foi por
graça, e esta é exatamente a maneira que a Igreja está sendo chamada hoje.
É por graça que você é salvo, pela fé. E nós sabemos que isso é correto. Deus
chama a Igreja por Sua graça.
47
Se não fosse pela graça de Deus hoje, você estaria aí fora na chuva,
assistindo a algum jogo de bola em algum lugar. Você estaria ali fora na
rodovia correndo. Estaria em um bar em algum lugar, saindo com a esposa
de outro homem, ou marido de outra mulher. Você estaria aí fora, no mundo.
Mas é pelo chamado e graça de Deus que Ele tem mudado nossas mentes, e
nos feito novas criaturas em Cristo Jesus, e nossa alma hoje, olha para Ele com
expectativas de Sua Vinda.
48
Portanto, em Colossenses encontramos, Colossenses 3, diz: “Não
mintais uns aos outros, e todas essas coisas que costumáveis fazer, deixai essas
coisas de lado. Sem malícia, sem contendas e tudo mais, e amai uns ao outros,
pois nossa vida… Estamos mortos; nossa vida está escondida em Deus, através
de Cristo, e selada ali pelo Espírito Santo. E quando Cristo, que é nossa Vida,
aparecer, nós apareceremos com Ele.”
49
Oh, que… O que isso faria a um homem ou mulher que tem essa
esperança vivendo neles hoje; ver que estamos nos últimos dias, e saber que
nossa Vida, Cristo, quando Ele aparecer, nós apareceremos vivos com Ele?
Amém. Nós temos o penhor disto agora pelo Espírito Santo.
50
Deus chamou a Abraão. E, notem: quando Deus chamou a Abraão, Ele
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180
Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em
Glória, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus que a qualquer minuto
pode vir a mudança. Pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: “Haverá
dois no moinho, moendo, será tomado um e deixado o outro; dois no campo,
um será tomado o outro será deixado; dois na cama”, mostrou que seria em
ambos os lados da terra; enquanto é noite em um lado da terra, será dia no
outro. “Um será levado e outro deixado.” O rapto será universal, e os corpos
serão transformados.
181
Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar
a ser jovens homens e mulheres; temos q
que ter um tipo
p diferente de corpo,
p p
para
que possamos ser levados às alturas para receber o Filho Prometido. É isto que
a igreja está esperando agora: a verdadeira Igreja. Cada manifestação, o que
Ele fez com Abraão, Ele tem feito com sua semente depois dele, deixando
apenas uma coisa fora, que é o rapto da Igreja.
182
“E quando virdes essas coisas se cumprirem”, Jesus disse: “Levantai
vossas cabeças. Olhai para cima. Vossa redenção está próxima.” Quando Jesus
se referiu a isto, Ele disse: “Como foi nos dias de Sodoma…” Quando você vê
um Billy Graham moderno descendo até Sodoma, quando você vê os sinais
começando a aparecer diante da Igreja eleita, e o restante deles lutando contra
Isto, observe: o tempo do rapto está próximo. A figueira está soltando seus
brotos… Essa geração não passará até que tudo esteja cumprido. E ela está
bem nesta geração, desde que os Judeus têm estado retornando à sua terra.
Nós estamos no fim do tempo.
Nações estão partindo, Israel despertando,
183
Os sinais que o profeta predisse;
Os dias dos Gentios estão contados, com horrores guardados;
Retorne, ó disperso, para seu lugar.
184
Venha, venha com a gente para Miami, quando um homem lá da
Groenlândia, que estava com sua mão para ativar as bombas atômicas
que destruiriam metade da terra, desarticulou aquilo, abalado e se
tornou um cristão; estará falando ali. Quando eles viram um míssil na
tela, e pensaram que era a Rússia começando. Nós estamos preparados
também. Outras nações também estão. Castro, usado apenas como
uma marionete, para que a Rússia pudesse chegar ali perto o bastante
para lançar seus mísseis atômicos e coisas. Aqui está, bem debaixo de
nosso nariz.
E os dons de Deus, a manifestação de Deus no meio do Seu povo,
185
fazendo a mesma coisa que Jesus Cristo fez, tem varrido o mundo agora. Vê?
Ela está pronta. Agora, a próxima coisa é a mudança e sermos levados nos ares
para encontrá-Lo.
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174
E assim é como nós estamos agora, pensando sobre isto. “Como isto
será? Como…?... O mundo, onde podemos passar da Glória…” Ora, quando
eles podem pegar um telescópio, e ver cento e vinte milhões de anos-luz no
espaço, aquilo não é nem dezesseis avos de um centímetro na eternidade.
Aleluia! Glória! Mas Jesus veio do Céu para a terra em um pensamento. Glória!
E igreja será da mesma forma. Passando da luz com tamanha velocidade…
Glória a Deus!
175
Você diz: “Como isso pode ser feito?” Apenas como… Como eu sei
agora? Tudo que eu conheço agora são centímetros e metros, e quilômetros,
e dias, e semanas, e horas, e minutos. Esta é a maneira que conhecemos. Nós
estamos no útero da terra. Mas espere até que sejamos nascidos no outro lado.
Glória! Espere até essa transformação vir. Sim. Então, o espaço de vir da Glória
para aqui em uma metade de um instante, tal velocidade passa direto pela
parede que nem mesmo percebe que está ali. Aí está. Essas coisas terrestres
serão tão simples então. Oh, que coisa! Não haverá nada nisto. Não, senhor.
176
Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi
transformado, como nunca tinham sido transformados antes… Agora, nós
todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto. E nós
sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. E serão…
177
Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas
terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser
transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido.
Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho
prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito
Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele. E então
seu corpo foi transformado para receber o filho prometido.
178
Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo
do Espirito Santo, dons manifestados. E agora, o quê? O Espírito de Deus
movendo-Se na Igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes de Ele
partir, como promessa. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima
coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que
ter isto, ou ele nunca receberia o filho.
179
E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que
ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com Ele. Não podemos
nos encontrar com Ele na terra; nós temos que ir aos ares para encontrar com
Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido. Amém. Nós temos procurado por
Ele agora por centenas de anos. Ele virá algum dia. Mas a próxima coisa para
a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação,
batismo com o Espirito Santo, posicionamento de filho, manifestação do
Espírito. Agora, o quê? A transformação de corpos para o rapto.
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o chamou para separá-lo de todo o resto de incredulidade. Não importa quão
religiosos eles fossem, quão devotos eles fossem, ou quão legais eles fossem,
Ele o chamou para uma completa separação. E Deus, quando Ele chama um
homem, Ele o chama para completa separação, se ele é a semente de Abraão:
para separar a si mesmo das coisas do mundo, desta vida moderna.
51
Oh, os ministros hoje estão tendo trabalho com o - para trazer seu povo
para reuniões de oração nas quartas à noite. Eles, eles amam programas de
televisão e eles amam o entretenimento. Domingo, eles não querem vir à igreja
aos domingos, muitos deles. Eles me dizem, os ministros, que os assentos das
igrejas estão vazios, esvaziando-se, porque aquelas pessoas estão começando a
ir… o mundo oferece tanta classe, e tanto adorno, e - e enfeites sobre as coisas
do mundo, e as pessoas caem por isso.
52
Agora, isso mostra que, no princípio, eles não tinham nada, para
começar. Pois se você ama a Deus, eu - você não pode - não poderia se
desconectar da igreja. Eles não poderiam te amarrar longe disto. Eles não
podem esconder um crente de Deus. Ele... Em seu coração, oh, ele pode estar
todo enganado. Agora, há muitas pessoas que realmente pensam que estão
certas. Mas se eles somente parassem e observassem suas vidas, você veria que
eles estão - o Espírito de Deus não está ali. Se não se encaixa com essa Bíblia,
então há algo errado com a experiência que você tem. Então você deve voltar e
se alinhar com a Palavra para ver se a Vida de Deus está em você.
53
Se você ama o mundo mais do que ama uma reunião de oração, se você
prefere assistir a um programa de televisão a orar, há algo errado com você.
Se você prefere fazer um passeio no domingo à tarde em vez de ir à igreja, há
algo errado com você em algum lugar. “Porque onde estiver seu coração, ali
estão seus tesouros também”, disse o Senhor Jesus. Seu coração está baseado
nisto. Você é parte disto. Você se torna parte de Cristo porque você é edificado
na estrutura de Cristo, porque você é a Noiva de Cristo, se você O ama.
54
Agora, Deus chamou a Abraão por eleição, deu a ele a aliança, em
Gênesis capítulo 12 (Agora, queremos nos lembrar disso), e o chamou
a uma total separação de todas as coisas do mundo. Agora, Abraão não
obedeceu a Deus.
55
Agora, eu vou chamar isto. Agora, se ali… Se eu falar uma palavra aqui
nesta tarde que seja contra a crença de alguém, bem, agora você simplesmente
não se levante e saia, pois isso demonstra sua revolta. Vê?
56
Mas apenas… Deixe-me dizer isto: eu creio que se um homem é católico,
e ele está dependendo da Igreja Católica para a salvação, ele está perdido.
Eu creio que se um homem pertence à Igreja Católica e está dependendo de
Jesus Cristo para salvação, ele é salvo. Se ele é um Batista, ou um Pentecostal,
e dependendo da igreja para salvação, está perdido. Se ele está dependendo
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de Jesus Cristo, ele está salvo; porque pela fé, você é salvo pela graça. Vê,
sua fé pessoal em Cristo é o que te salva, e nenhuma igreja pode salvar você.
Nenhuma organização pode salvar você. Nenhum grupo de pessoas pode
salvar você. É Cristo e apenas Ele que pode salvá-lo.
57
Então, você deve manter isso em mente. Agora, se eu atingir uma
denominação nesta tarde, ou alguma coisa que pertença - que você pertença,
por favor, apenas sente-se calado por um pequeno instante, até que eu conclua
este ponto para as pessoas, se você puder.
58
Agora, nós descobrimos que a justificação… Deus chamou a Abraão
por justificação. E por graça Ele o chamou. Por eleição, ele foi eleito. Por graça
ele foi chamado e feito o pacto com ele. Antes que Abraão tivesse uma palavra
a dizer, se estivesse certo ou não, ou se ele iria ou não iria, Deus o chamou.
Isto é correto? Agora, vocês leiam os primeiros, o capítulo 12 de Gênesis, os
primeiros, cerca dos primeiros dez ou quinze versículos, e vocês irão captar
isto. Muito bem.
59
Agora, nós notamos que no capítulo 15 de Gênesis, agora isto é o que
Deus fez algo mais com Abraão. Agora, como nós chamamos o… Como Ele
chamou a Abraão? Por fé, chamou-o pela graça, salvou-o pela graça, o justificou
pela graça. Está correto? Como Ele chamou a Igreja, semente de Abraão? Pela
fé, pela graça, justificação pela graça, pela fé. Assim como Ele fez com Abraão,
assim Ele fez com a semente de Abraão após ele. Todos que creem nisto digam,
“Amém.” [A congregação diz “Amém.” - Ed.] Certamente. Aí está a justificação.
Agora, qual igreja iria representar a justificação? Na primeira reforma
60
foi Martinho Lutero quem veio pregando justificação pela fé. Todos nós
sabemos disso. Aquele jovem padre alemão, que jogou a comunhão no altar e
disse: “Não é o sangue de Jesus Cristo, ou o pão kosher [kosher: Pão preparado
sem fermento - Trad.], ele sabia que aquilo era apenas pão e vinho.” Então ele
o lançou sobre o altar e disse: “Isto representa
p
o corpo
p de Cristo.” E essa é a
diferença que separa o Católico do Protestante. Um diz; o Católico diz: “É o
corpo de Cristo.” E o outro diz: “Isso representa o corpo de Cristo.”
61
Agora, Lutero disse: “O justo viverá pela fé.” E esta é exatamente a
primeira chamada da semente de Abraão depois de centenas de anos de eras
negras, para formar a Igreja que irá no rapto. Agora, segure isto por um minuto.
Agora, como Ele chamou a Abraão? Gênesis 12 agora. Pela fé, a justificação pela
fé, Ele chamou a semente de Abraão, a próxima. Que foi pela fé, pela justificação…
62
Agora, Abraão não obedeceu completamente a Deus. Até que ele
obedecesse completamente a Deus, Deus nunca confirmou a aliança com
ele. Agora, no capítulo 15, vemos que Ele confirmou o pacto com Abraão.
Como Ele fez isto?
63
Notem. Ele disse a Abraão, no capítulo 15; você vai notar isto. Ele disse
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167
E para a igreja em Sodoma: assim será. Agora nós vemos onde
estamos, não vemos? Nós vemos os nomes, tudo posicionado corretamente,
perfeitamente onde nós estamos. O que Ele fez então? Imediatamente depois
disso, como eu já tomei isto muitas vezes. Eu creio que preguei sobre isto uma
vez para vocês. Ele mudou o corpo de Abraão e Sara e os fez outra vez um
homem e uma mulher jovens. Agora, nós sabemos que isto é a verdade.
168
Agora, lembrem-se... Agora, deixe-me provar isto para você bem aqui,
para que você não vá - se você tiver algum pensamento que eles foram: “Nos
dias deles apenas viviam mais tempo.”
169
A Bíblia diz aqui que eles eram ambos bem avançados em idade:
avançados. Por isso que Sara falou: “Poderia eu ter prazer com meu senhor?”
E Abraão, a Bíblia diz que seu corpo era tão bom quanto morto; a semente em
seu corpo era tão boa quanto morta. E quarenta e cinco anos depois que Isaque
nasceu, ele teve mais sete filhos. Como você explica isso, então?
170
Por que Abimeleque se apaixonou por Sara sendo ela uma mulher
velha? Disse: “Eu, uma mulher velha, avançada em idade. Eu, velha como
estou, nunca poderia ter prazer novamente.” E quando ela fez uma viagem
de trezentas milhas, e desceu e viu um jovem rei, ele se apaixonou por ela; era
a coisa mais bela que ele já tinha visto. Ele mudou o corpo dela. Por quê? Ele
tinha que mudar o corpo dela para que pudesse receber o filho prometido.
171
E esta é a próxima coisa na ordem: a mudança de corpos, o rapto.
Agora, e se Ele tivesse apenas tomado Abraão e dito: “Agora, Abraão, eu vou
apenas trazer você de volta para sua juventude, vou trazer Sara de volta a ser
uma jovem mulher. E agora, vocês vão em frente e tenham o filho.” Eles não
teriam feito isto, porque eles tinham vivido juntos quando eles eram jovens;
e eles não tinham tido filhos. Eles não tinham nenhum filho. E eles haviam
vivido juntos todos esses anos. Se Ele apenas os levasse de volta à idade deles,
tinha que ser um tipo diferente de transformação. Oh…?...
172
O quê? Ela não poderia ter ido a trabalho de parto com um coração de
cem anos de idade. As veias do leite já haviam secado em seu corpo. Seu útero
era infértil. Oh, eu sei que parece estranho. Eu sei que sim. Parece estranho.
Poderia você…
173
E se um pequeno bebê antes de nascer, quando estivesse no útero de
sua mãe pudesse dizer: “Oh, pobre de mim. Eles me dizem que vou nascer em
alguns dias. O que farei? Eles me dizem que é um mundo grande; há a luz do
sol, pessoas que andam por ali. Oooh. Como eu vou… O que vou… Como eu
vou viver? Eu obtenho minha vida bem aqui no útero. Todo aquele grande
espaço, o que vou fazer? Pobre de mim!” Mas se ele pudesse apenas pensar
sobre o que isto era, se ele pudesse… Uma vez que você está fora deste lado, e
então olha para trás, você nunca vai querer voltar ao útero novamente.
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mental. Não me espanta terem chamado Jesus de Belzebu. E Ele disse: “Eu vos
perdoo. Mas quando o Espírito Santo vier e fizer isto, uma palavra contra Isto
e jamais vos será perdoado.”
162
Então você vê porque nós temos nosso nome em um míssil pendurado
em algum lugar. Você vê onde o julgamento está. Note. Certamente estamos
condenados. Ali está o grupo de Billy Graham ali em baixo, pregando para
aquele Ló: “Saia de Sodoma. Saia de Sodoma. Saia de Sodoma.” Talvez o rapaz
não saiba disto até onde eu saiba, ou o homem. Eu penso que ele tem cerca de
trinta e sete anos de idade, ou quarenta. Não, cerca de quarenta e quatro ou
algo, quarenta e cinco. Eu não sei como Billy… Disse, bem, ele está chegando
por volta dos seus quarenta.
163
Mas de qualquer forma, como os homens, talvez, não percebem o
que é. Vê? Ali está ele. Ele é o mensageiro do dia para aquela igreja, não
percebendo que ele teve que ser chamado desta forma. Como ele… Tudo…
Você diz: “Como o nome teve algo a ver com isso?” Por que Ele mudou
o nome de Jacó? Por que Ele mudou todo o resto dos nomes quando eles
vinham até Ele?
164
“Seu nome era Simão; de agora em diante será chamado Pedro. Você
era Saulo, mas será chamado Paulo de agora em diante.” E quanto a todos
esses nomes, se não significam algo? “Oh,” você diz: “Isso é numerologia.”
O diabo tem uma (isto é correto), e Deus tem uma. Tudo que o Diabo tem, ele
copiou de Deus. Exatamente correto. Mudou seu nome… Depois que Jesus
venceu, Ele Próprio recebeu um novo Nome. Todo vencedor… Quando a igreja
é completamente vencedora, a revelação disto começa a ser real para eles…
Por que ele foi chamado disto? Por que é ele um mensageiro hoje, que quando
o homem é… Da mesma forma que foi no Éden, ele destruiu a si mesmo com
seu próprio conhecimento. E hoje ele está fazendo a mesma coisa: destruindo
a si mesmo pelo seu próprio conhecimento.
165
Observem agora. Apenas alguns minutos antes de encerrarmos. Nós
temos… Temos trinta minutos, mas não precisamos tomar todo esse tempo.
Observem. Eu quero perguntar algo. Agora, ele desceu e pregou; aqueles
Anjos fizeram. Este Outro ficou para trás: o Mensageiro.
166
Alguns ministros me perguntaram uma vez: “Irmão Branham, você
disse que aquele era Deus?” Aquele era Deus. Abraão chamou Ele de “Elohim.”
Se você quer discutir com Abraão, com a Bíblia, tudo isto está correto. Mas ele
disse que era Elohim; ficou ali e Ele comeu carne, com roupas comuns, comeu
carne, bebeu leite de vaca, comeu pão, e sumiu da vista de Abraão. Ele era
Elohim. Provando o quê? Quando Jesus se referiu a isto, que “Elohim voltou
na semente de Abraão nos últimos dias.” E como foi nos dias de Sodoma (para
a Igreja eleita), assim será.”
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para ele, para tomar uma novilha de três anos de idade, uma cabra, e uma
ovelha de três anos de idade, e parti-las ao meio, e oferecê-las a Ele. E Abraão
pegou esses três animais de três anos, como eu disse a vocês, três separações,
os três como a trindade, e assim por diante; três.
64
Agora, nós vemos que ele os cortou e os separou. Então ele colocou
duas rolinhas e um pombinho ali. Ele nunca dividiu os pássaros, porque
do Velho Testamento para o Novo Testamento, o sangue para sacrifício foi
mudado. Mas as rolinhas e o pombo representavam a cura. Pois nós sabemos
que era a purificação da lepra, e assim por diante, para cura. E a cura sempre
foi baseada na sua fé em Deus. Então se… Eu digo… Você diz: “A cura não foi
incluída no Novo Testamento, na nova expiação.” Bem, se a velha expiação
tinha cura, esta não é a melhor? Como pode dizer então que não é? Mas está
tudo baseado no mesmo.
65
Como o Irmão Hegre, ou algum desses irmãos, não muito tempo atrás,
o irmão luterano que me disse que eles conheciam uma bruxa que curava as
pessoas. Eu disse: “Não, você nunca viu. Você nunca viu nenhuma bruxa
curar alguém.” Todavia, eu estive na África e vi aqueles… Eles vão diante da
curandeira e são curados. E na Alsácia-Lorena, França, há um lugar, próximo
ao… Eu penso que é o Rio Sena, onde está a igreja de Notre Dame. Há uma
mulher morta enterrada lá, neste grande lugar desgastado aonde eles vão ali, e
esfregam isso para manter as pragas fora da cidade, aquela rocha sobre aquela
mulher morta. Ora, certamente, e coisas acontecem.
66
Certamente. É a aproximação. As pessoas pensam que estão se
aproximando de Deus através daquele ídolo. As pessoas pensam que estão
se aproximando de Deus através da curandeira. E muitas vezes, pessoas no
campo hoje, aqui na América… Alguns homens dizem: “Apenas venha, oh, eu,
eu tenho cura.” Isto está errado.
67
Os bons mestres do Evangelho sadio não ensinam desta forma. Eles
o ensinam como na expiação. Cristo te curou. E eles estão aqui apenas como
homens de Deus, com fé, para crer e orar por você. Mas quando você ouve
alguém dizer: “Eu posso curá-lo. Eu tenho cura. Eu tenho feito isto.” Isto está
errado. Cristo fez isto por você quando Ele morreu no Calvário por você. Esta
é a bênção que pertence a você. É sua.
68
E as pessoas estão se aproximando desses ídolos, e imagens, e
curandeiros, adivinhos, e diferentes coisas assim. Elas são curadas porque
elas creram que através daquilo, elas estão se aproximando de Deus. E a cura
Divina é baseada na fé, se você crer nisto.
69
Agora, esta é a razão que as rolinhas e o pombo não foram separados.
Eu disse a vocês que algum dia eu conseguiria falar sobre isto. E eu pensei que
tendo o tanto de tempo como tenho nesta tarde, eu tentaria trazer isto para
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vocês. Esta é a razão pela qual não foram, eles não foram separados. Mas os
outros foram separados, cortados em dois.
Agora, o que Deus estava fazendo? Para matar aqueles animais, ficava
70
tomado de sangue. Para usar o sacrifício para a purificação do pecado, deve
haver uma oferta de sangue. Deus baseou isto em Gênesis, quando o homem
tentou construir para si mesmo uma organização, ou um tipo de avental com
folhas de figueira, e se enrolar naquilo, Deus Se recusou a olhar para ele.
71
E Deus, quando Deus uma vez faz um - um pronunciamento, quando
Deus uma vez diz qualquer coisa, quando Deus vem em cena para fazer uma
decisão, essa decisão que Ele faz tem que durar para a eternidade, porque
Sua Palavra é perfeita. Ele não pode voltar atrás e dizer: “Eu estava enganado
ontem. Eu sei mais a cerca disto hoje.” Como Ele pode ser infinito e fazer uma
afirmação, e - e ter que voltar atrás nisto? Como? Isso nos dá confiança neste
Um do qual estamos falando a respeito: Deus! Ele não pode falhar.
72
Se Deus foi uma vez chamado para curar o homem enfermo, e Ele
o curou com base na sua fé; se outro homem vier sobre a mesma base, Ele
tem que satisfazer a mesma condição, ou Ele fez errado quando Ele curou o
primeiro homem. Certamente. Se Ele salva um homem com base na fé, então
como vamos conseguir isto com filiação de igrejas, e aspersão, e batismos, e
assim por diante? É pela fé, pela graça, pelo poder de Deus, por alguma coisa
que você, algo que cumpriu o requerimento de Deus, e Ele te chamou e mudou
sua vida antes mesmo que você pudesse fazer qualquer coisa a respeito disto.
73
Ora, não há nada em você. Você é um pecador para começar. E não há
nada ali para mudar. Então Deus, pela Sua graça, te conheceu, e te chamou
para o Seu ministério e para Suas bodas do Cordeiro. Veja, não há nada que
você possa fazer sobre isto. A graça de Deus somente; Deus fez isto por graça.
“Aquele que ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou (não finge
crer), mas crê Naquele que Me enviou, tem (tempo presente) Vida Eterna e não
cairá em julgamento, mas tem passado da morte para a Vida.” Amém.
74
Como vamos contornar isto? Há tanta crença manufaturada indo por
sensações e coisas assim. Mas quando em seu coração você crê, quando alguma
coisa acontece com você, é Deus quem faz isto, e Deus é o Único que pode
fazer isto. Então Deus, por graça e eleição, colocou isto em seu coração para
crer. Não estava ali para começar, e você não tinha como colocar isto ali. Deus
colocou ali e você respondeu ao chamado.
75
Agora, notem em Gênesis, no capítulo 15, quando Ele ensinou a Abraão
a separação; quando Abraão estava pronto para se separar do incrédulo Ló, o
membro morno de igreja. Quando Ló foi para Sodoma e se tornou prefeito
da cidade, e construiu uma bela igreja ali, ou alguma coisa, o que quer que
ele tenha feito, então Deus Se encontrou com Abraão, e eles ofereceram um
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154
Não é de se espantar que estejam perdidos. Não é de estranhar que os
mísseis guiados ali… Eles veem isso no ar, e eles não sabem nada sobre isto. Eu
vou dar minha explicação disto. São Anjos que têm descido, como eles fizeram
em Sodoma. Você sabe, eu acredito que temos a imagem de um lá no fundo
- em uma foto aqui, em algum lugar. Ficará exposta na reunião nos próximos
dias. Tem o mesmo Espírito; faz as mesmas coisas. Esse mesmo Espírito na
igreja realizará as mesmas coisas que Jesus fez.
155
E nós observamos. E no Pentágono, quando eles se ajuntam e podem
ver aqueles mísseis chegando ao seu redor, assim, não alguma invenção,
alguma ficção. De fato, é a verdade, está aqui no radar. Está aqui na filmagem
da câmera. E eles são tão rápidos até que simplesmente desaparecem.
156
Einstein provou antes de morrer, que se dois mísseis viessem rápidos
o suficiente, ou dois homens viessem em uma estrada de carro, se viessem
rápido o bastante, eles poderiam passar um pelo outro sem nem mesmo um
atrapalhar o outro. Vindo tão rápido, seriam necessários bilhões de milhas por
segundo para fazê-lo. Mas eles o fariam.
157
Olhem para Jesus. Nós não podemos entender isto. Quando Jesus entrou
no aposento, através de uma parede de pedras, as portas estando fechadas, e
parou ali depois que Ele teve Seu corpo glorificado, e comeu carne… Aleluia!
Glória! Fale sobre uma era espacial; a Igreja entrará em uma rapidamente. Se
gabam sobre seus aviões indo tão rápido: “Nós temos um homem no Sputnik.”
Ora, que coisa! Que diferença isto faz para a Igreja do Deus vivo? Ora!
158
Ele disse: “Quando virem estas coisas acontecer, levantai vossas
cabeças, haverá sinais acima, nos céus, e embaixo, na terra, maremotos e
terremotos em diversos lugares. Este é o tempo de começar a olhar para o
alto. Vossa redenção está perto.”
159
Vejam os sinais de Sodoma, a organização onde ela levou a igreja além
em um místico… Oh, uma maneira legalista e presunçosa… Mas aquele homem
e mulher que estão esperando a promessa de Deus, tem o sinal operando no
meio deles, como o verdadeiro Deus vivo, discernindo os pensamentos do
coração. É a Palavra. Jesus era a Palavra.
160
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o
Verbo se fez carne e habitou entre nós.” São João 1. Está correto? Hebreus, capítulo
4 diz: “A Palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes, discernindo os
pensamentos e intenções do coração.”
161
E quando a Palavra - quando a Palavra de Deus, não metade dela, parte
dela, misturada com algum credo feito pelo homem... “Se habitardes em Mim,
e Minha Palavra em vós, podeis pedir o que desejardes que vos será concedido.” Mas
quando a verdadeira Palavra se manifesta em você, é algo que discerne os
pensamentos do coração. E os homens chamam isso de ler mentes, telepatia
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147
O que ele fez? Sua mensagem cegou seus olhos para a Porta. É isto que
é hoje. A mensagem cega seus olhos. Eles têm tanta organização neles, que eles
não podem ver a Porta; e Cristo é a Porta. Isto é correto.
“Oh,” eles dizem, “bem, eu sou Metodista.”
“Bem, olhe aqui Sr. Graham, eu sou Presbiteriano.”
“Eu sou Luterano.”
“Eu sou…” Eles não veem a Porta. E a mensagem tem cegado seus
olhos. Você não vê o milagre de Deus? Veja o grupo de Ló, lá em Sodoma.
148
Agora, veja. Para este Um que ficou para trás, para a Igreja eleita:
Àquele, Ele disse: “Agora, olhe…” Apenas alguns dias antes daquilo, Abraão,
o nome de Abrão tinha sido mudado para Abraão. Agora, Ele nunca disse:
“Abrão, onde está tua esposa Sarai?” Ele disse: “Abraão, onde está tua esposa
S-a-r-a?” Como Ele sabia aquilo se Ele era um estranho?”
149
Agora, notem: Ele está falando com a semente eleita de Abraão. Agora,
Ele está falando a Abraão, e como Ele fez com Abraão, Ele tem que fazer com a
semente depois dele. Nós vimos tudo perfeitamente até este tempo. “Abraão,”
a revelação, “onde está tua esposa, Sara?” Disse: “Ela está na tenda, atrás de
Ti.” Agora, recordem, atrás Dele. Ele disse: “Eu vou visitá-lo. (Eu, esse pronome
pessoal envolvido. Vê?) Eu vou visitá-lo.”
150
Foi assim que Ele soube que seu nome tinha sido… Ele foi Aquele que
mudou seu nome: “Abraão.” “Eu vou te visitar de acordo com o tempo da
vida, com Sara. E Eu enviarei esta criança, exatamente como Eu disse que faria.
(Vê?) Eu farei isto.” E quando Sara ouviu aquilo… Agora, minhas irmãs aqui,
vocês jovens mulheres, perdoem isto, por favor. Mas Sara riu. Você sabe por
que ela riu? Ela disse: “Eu, uma velha mulher, teria prazer novamente com
meu senhor, ele também sendo velho?”
151
Agora, como marido e mulher, o relacionamento familiar tinha
parado por muitos anos. Eles tinham cem anos de idade. Ela disse: “Eu,
novamente uma mulher jovem, poderia viver com meu marido ali, e teríamos
prazer como jovens pessoas casadas?” E isso a encantou. E ela disse: “Eu,
uma velha mulher viver com meu marido ali novamente, quando nós não
temos tido este tipo de vida, talvez há quinze, vinte anos.” Vê? “Nós…
Como poderia ser isso?” E quando…
152
E então o Anjo, com Suas costas viradas, disse: “Por que Sara riu?” Jesus
se referiu a isso e disse: “Como foi nos dias de Sodoma, assim há de ser na vinda
do Filho do homem.” Então assim há de ser para a semente de Abraão.
153
Pode ver onde Ló se encontra? Pode ver onde a Mensagem está? Pode ver
a Mensagem que tem ido para a Igreja eleita? O poder de Deus de volta entre as
pessoas, Deus habitando em carne humana em Sua Própria Igreja, realizando essas
mesmas coisas, e eles chamam isso de ler a mente, telepatia mental, adivinhação.
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sacrifício de sangue para separação, e confirmou o pacto com Abraão. Amém.
76
Pois sem o derramamento de Sangue não há separação do pecado.
Veja, é através do Sangue derramado. Agora, observem o que ele… O que
aconteceu. Ele tomou os animais e os cortou ao meio. Abraão assistiu até
o sol se pôr. E caiu um profundo sono sobre Abraão. E quando ele notou o
profundo sono chegando, aquilo significava a morte. Isto é para todos nós.
Estamos todos indo para aquele grande sono eterno. Agora, nós notamos que
imediatamente depois disso, ele olhou adiante dele, e um grande horror de
escuridão e uma fornalha fumegante. O que é isto? Inferno. Através do vale da
sombra da morte. Todo homem vai ao inferno; é ali onde ele pertence.
77
E então logo além daquilo veio uma pequena Luz branca, que foi entre
cada um dos cortes de carne. Abraão tendo a aliança confirmada para ele pelo
Senhor Deus, de como Ele iria tomar Abraão e fazer dele um pai de nações.
Como Ele iria salvar Abraão e sua semente; Ele estava fazendo a confirmação
da aliança pelo sangue derramado dos animais limpos oferecidos.
78
Agora, como nós fazemos uma aliança? Digamos, por exemplo: Irmão
Carlson aqui, levante apenas um minuto, Irmão Carlson. Se eu dissesse: “Irmão
Carlson,” diz: “Irmão Branham, você virá a Miami para a reunião?” Eu diria:
“Bem, vamos pensar acerca disto, Irmão Carlson.” Eu diria: “Bem, eu creio
que sim. Tudo bem. Eu virei, Irmão Carlson. Vamos apertar
q
p
as mãos.” Vê? Isto
é uma aliança. Nós estaremos lá. Isto é correto. É certo. Vê? Faremos o pacto
desta forma. Esta é a maneira que fazemos um pacto.
79
Como faziam? Você sabe como no Japão eles fazem um pacto? Eles
saem… Nós usualmente saímos para comer. Os Japoneses pegam um pequeno
punhado de sal e jogam sal um no outro; é assim que eles fazem uma aliança
um com o outro, porque sal é contato e sabor. Vê? Então eles jogam sal um no
outro fazendo uma aliança.
80
Mas nos dias de Abraão, você sabe como eles faziam um pacto lá nos
países orientais então? Eles matavam um animal e eles ficavam entre essas
partes mortas do animal; eles escreviam em um pergaminho ou pele de
cordeiro, o que quer que fosse, e faziam essa escrita Judaica, a aliança, o que
quer que fosse. E então, eles… Sobre esse corpo do animal morto eles faziam
um juramento, que se eles quebrassem este pacto, que eles fossem cortados em
pedaços como aquele animal morto que estava ali.
81
Então eles tomavam a pele e a rasgavam, e um mantinha uma parte e
outro mantinha a outra. E então quando essa aliança fosse trazida de volta, ou
quando a aliança se cumpria, então essas duas partes tinham que se encaixar e
formar aquela pele, e então as letras se encontravam letra por letra. Esta era a
forma que a aliança foi confirmada a Abraão. Esta é…
82
Ele estava lhe mostrando o que Ele iria fazer nos tempos porvir através

14

CRENTES DA BÍBLIA

da Semente Real que Ele prometeu, ainda que ele não tivesse filhos. Ele havia
prometido o filho, que ele o teria. Ele tinha setenta e cinco anos de idade, e Sara
sessenta e cinco quando a promessa foi feita, e passaram-se vinte e cinco anos
até que a promessa fosse cumprida. Mas Deus manteve Sua promessa com ele,
porque Abraão manteve a fé em Deus.
83
Agora, todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, Abraão ficava mais
forte, a Bíblia o diz. Ele estava mais forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que
isso iria acontecer. Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer,
iria acontecer. Como pessoas dizem hoje, eles dizem: “Oh, a Bíblia diz… Não é
nada diferente do tempo em que nossos pais se foram. Oh, eu tenho ouvido da
Vinda do Senhor desde que eu era um pequeno garoto. Minha mãe disse que
ela ouvia sua mãe falar sobre isto. Não existe tal coisa.”
84
Você vê, então eles vão e comem, bebem, e se casam. Você vê isso? Eles
saem e começam, por quê? Nunca houve nenhuma confirmação disto em seus
corações ainda. Mas quando Deus uma vez confirma isto em seu coração, ao
invés de… Se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de
ficar mais fraco conforme vê os dias passarem, você ficará cada vez mais forte.
85
Você diz: “Bem, se minha avó não viu, e minha mãe não viu, se eu
não vi isto, eu estarei procurando por isto. Se eu não vir, meus filhos verão.
Nós estamos… Estou crendo nisto. Se eu adormecer no primeiro, segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo turno. (Cada era da igreja, a primeira
era da igreja ou até a última era da igreja, esses são turnos, que são vigílias).
Se eu adormecer em qualquer uma delas, não importa onde esteja, eu vou me
levantar Nele naquela manhã. Então eu vou estar pronto, crendo que Ele está
vindo para esta era.”
86
Agora, mas quando se torna preguiçoso e diz: “Bem, bem, eu ouvi
essas coisas,” e segue adiante. Vê, não é a semente de Abraão. A semente
de Abraão não volta atrás. Eles não ficam para cima e para baixo, dentro
e fora, e desviam um dia, e vão à igreja no outro dia, e depois saem. Eles
permanecem firmes.
87
Irmão, eles estão em Cristo, e eles estão firmes. Nada pode abalá-los.
Por quê? Jesus disse: “Sobre esta rocha edificarei Minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela.” Deus fez a aliança com Abraão, e sua semente depois
dele. E aquela Igreja estará ali sem mancha ou rugas. Você pode simplesmente
descansar nisto.
88
Então você vê, esses - este pedaço de - ou tecido, que havia naqueles
dias; não tecido, mas uma pele, ela era partida. Um homem ficava com uma
parte, o outro homem com outra parte. E então quando o pacto fosse trazido
a sua plenitude, então eles as ajuntariam novamente. E não haveria forma de
personificar isto, porque aqueles dois pedaços tinham que ser exatamente iguais
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142
Agora, lembrem-se. Ouçam. Foi apenas Abraão que reconheceu isto.
Você sabia… Eu falei o outro dia com um Judeu que acreditava... Sempre
acreditei que há um só Deus, e ele queria crer que havia três deles. Então
ele disse: “Você sabe que isso significava Pai, Filho e Espirito Santo lá?” Oh,
misericórdia, quão longe pode um homem se afastar de Deus? Abraão nunca
disse: “Meus senhores.” Ele disse: “Meu Senhor,” maiúsculo S-e-n-h-o-r. Mas
Ló, o desviado, lá em baixo, disse: “Meus senhores,” quando ele viu aqueles
dois vindo: S-e-n-h-o-r-e-s.
143
Mas o homem que estava separado, ele conheceu quando O viu. Ele
disse: “Meu Senhor (Elohim), venha e se assente aqui.” E Ele caminhou até ele.
E ele correu e disse a Sara: “Prepare um pouco de pão rapidamente, alguma
comida, queremos alguns bolos.” E saíram e pegaram um bezerro gordo, e eles
mataram o bezerro, prepararam as coisas, e trouxeram ali. E Ele sentou ali e
comeu. Dois deles desceram a Sodoma para pregar a Ló ali em Sodoma e para
trazer aquela igreja morna para fora.
144
Agora, observem as três classes. Agora, ali estava Ló, e Sodoma, e
Abraão. Havia três classes de pessoas na terra naquele dia. Agora, por favor,
ouçam atentamente. Esta é a mesma maneira que está hoje com a semente
de Abraão. Vê? Havia Sodoma, os sodomitas, o mundo, pecadores. Havia a
igreja morna organizada, Ló, os pecados do povo afligindo sua alma justa.
Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Aqui está: muitos justos, boas pessoas ali
embaixo, que serão chamados para fora. Mas eu não estou falando disto agora.
Agora, eles enviaram um homem ali embaixo para libertar as pessoas, e ele foi
e pregou para eles.
145
Observem. Para a igreja que estava em Sodoma, no mundo. Agora,
ainda nesta semana, vamos tomar a marca da besta e o Selo de Deus. E ver
como isto começou bem no Éden, e vem até onde Caim saiu da Presença de
Deus para obter sua esposa; como Sete permaneceu na Presença de Deus e
obteve sua esposa. Como as igrejas de diferentes maneiras saíram com suas
organizações para - saindo com suas organizações de sistemas e fizeram para
si mesmos uma igreja, uma noiva. E quando a verdadeira igreja permaneceu
com Deus, perfeitamente…
146
Agora, aqui está o que aconteceu quando esses homens desceram lá. E
não é estranho como Ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão? E o
mensageiro foi lá para pregar para essas pessoas, para trazê-las para fora. E neste
último dia, o mensageiro que é enviado para aqueles sodomitas, e para chamálos para fora destes lugares, é chamado G-r-a-h-a-m? Não B-i-l-l-y, S-u-n-d-a-y,
Sunday, mas G-r-a-h-a-m: um mensageiro. Mostre-me um mensageiro eclesiástico
que permanece no lugar dele hoje. Não há em lugar algum da terra para a igreja
Cristã, como Billy Graham. O que ele está fazendo? Clamando: “Saia dessa coisa.
Separe-se,” com uma palavra de justificação, para chamá-los e separá-los.
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135
Eu não sou propenso a ver televisão, porque sou contra esses programas
sem censura. Mas a noite passada, no lugar onde eu estava hospedado, peguei
um livro depois que entrei, bem tarde, e olhei um pouco - lendo o livro ali, e
dizia: “Guia de programação.” E eu notei ali, havia um lugar onde eles iriam
mostrar esses mísseis atômicos, ou alguma outra coisa do Pentágono.
136
Então eu fui até esse rádio, ou televisão, e liguei para assistir esse míssil,
ver esse negócio atômico ou - ou discos como eles chamam, o que quer que
seja. Cheio de críticas, muitos prós e contras. Mas agora apenas para observar
um minuto. Todo homem… você tem o direito da sua opinião. Eu tenho a
minha. Deixe-me expressar a minha.
137
Agora, antes de Sodoma ser queimada, logo antes… Quantos viram este
programa? Eu penso que muitos de vocês já viram. Tudo bem. Não é apenas
alguma coisa inventada. Era do governo. E eles estariam nisto, trabalhando
nesta pesquisa por anos, e eles sabiam que isto era absolutamente a verdade.
É verdade. Não há nada novo. Se apenas lessem as Escrituras, eles saberiam
bem onde eles estão. Eles não têm que ficar preocupados com isto. Mas agora,
vamos colocar isto bem nesta mensagem agora, apenas um minuto.
138
Agora, quando Abraão, depois que ele foi justificado, santificado,
recebeu o Espírito Santo, sua semente desta forma, e tinha posicionado o filho.
Este filho provou o que ele era, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. Ele fazia
as mesmas obras, o que sua palavra era, era exatamente como a Palavra de Deus.
139
Nós nunca podemos construir uma igreja sobre novecentas e
poucas organizações, e cada uma diferente da outra. Não senhor. Não, não
podemos. Agora, observe. Mas quando este Filho, o filho-semente de Abraão
é manifestado, então o Espírito de Deus naquela semente manifestada, fará as
mesmas obras que Jesus fez; porque as mesmas obras da Semente Real estarão
na semente de Abraão. Observe, posicionando o filho, fazendo-o assim como o
Filho: Sua Igreja.
140
Agora, enquanto avançamos. Abraão assentado sob o carvalho um dia,
ele olhou para cima, e viu três homens vindo até ele. Agora, guarde isto em
sua memória. Ele viu três homens. Eles estavam cobertos de poeira, talvez,
e vinham de longe. Abraão olhou para Eles, e ele reconheceu que havia algo
divino sobre aqueles homens. Eles não tinham seus colares em volta deles,
talvez, e grandes turbantes, ou nem eram chamados de bispos, ou… mas ele
olhou para Eles. Eles eram apenas homens comuns, vestindo-se como o resto
dos homens se vestiam.
141
E Abraão correu até Ele, e disse: “Meu Senhor, viria o Senhor e se
assentaria debaixo da árvore? E eu buscarei um pouco de água, e lavarei Teus
pés e dar-Te-ei um pedaço de pão, e então Tu segues Teu caminho.” Abraão
soube agora; ele era a semente de Abraão.
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na pele e também nas escritas. Eles tinham que se encaixar, letra por letra.
89
Agora, isto é exatamente o que Deus fez pela Semente Real de Abraão.
Agora, eu sei que Isaque era a semente de Abraão potencialmente…?... Era a
semente natural de Abraão, mas não a Semente Real de Abraão. A Semente
Real de Abraão era Cristo, a Semente Real. Isaque era apenas substituto até que
Cristo viesse, o qual era a Semente de Abraão. Agora, a verdadeira semente
de Abraão crê na promessa, da mesma forma que Abraão creu, porque é para
Abraão e sua semente após ele.
90
Agora, observe o que Deus fez para a Semente Real, para confirmar
a aliança. Ele tomou a Cristo, que era a Semente de Abraão; no Calvário Ele
O partiu. Ele tirou o Espírito Dele, e colocou Seu corpo na sepultura e Sua
alma no inferno, e O ressuscitou no terceiro dia, e ressuscitou Seu corpo e O
levou para a Glória, e ali enviou o Espírito de volta, e manteve o corpo à Sua
destra. Enviou o Espírito de volta para viver na Igreja, para fazer uma Igreja
com tamanha Vida de Cristo nela que, na ressurreição, os dois se encaixarão;
Noiva e Noivo, a igreja e Cristo serão exatamente iguais com o mesmo tipo
de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de Espírito. Ele levantou o
corpo de Jesus Cristo e O colocou à Sua destra, Sua mão direita, e derramou o
Espírito sobre a Igreja no dia de Pentecostes. Foi assim que Deus provou Sua
aliança com Sua Igreja.
91
E Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também as
fará.” E nós vemos que esta é a forma que Deus confirmou a aliança com Sua
Igreja (Amém!), por oferta de Sangue, pelo Sangue de Jesus Cristo. Agora, Ele
santificou aquela Igreja então, limpou-a, e separou-a. E quando a separação vem,
significa ser “posto de lado.” Na verdade a palavra “santificar” é uma palavra
grega, composta, que significa “santificado, limpo, e separado para serviço.”
92
Agora, o altar santificava o vaso, e então eles o separavam para serviço.
Então o quê? Quem foi o próximo mensageiro na terra que pregou justificação?
Lutero, para a semente. Qual foi a próxima mensagem? Wesley; os Metodistas
pregaram santificação, a segunda obra definitiva da graça. Nós vemos, todos
nós sabemos disto; estamos cientes disto. Agora, olhe. O que Ele fez a Abraão
pela justificação, Ele o fez para sua semente. O que Ele fez para Abraão através
da santificação, separação, quando Ele o fez; Ele fez a mesma coisa.
93
Quando a igreja se separa de todas as coisas do mundo, então Deus
aplica o Sangue sobre Ela. Agora. Então quando Ele faz isto, então você não vai
querer mais fumar, beber, não vai mais sair por aí se comportando mal. Vocês
são um povo separado. Isto é correto. Deus te separa como um povo peculiar.
Muitos crentes manufaturados vão seguindo todas essas coisas. Mas ainda, a
verdadeira Igreja, estou falando da verdadeira semente de Abraão, aquela que
realmente é a semente.
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94
Agora, note a próxima coisa que Ele fez. Depois de fazer isto, nós vimos,
Ele chamou Abraão pela graça? Digam, “Amém.” Ele chamou Sua Igreja por
graça? Amém. Ele santificou as obras de Abraão pelo... Por um sacrifício de
sangue? Amém. Ele fez a mesma coisa aqui atrás com Wesley? Amém.
95
Agora, no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo 1- no versículo 1. Deus
aparece para Abraão no Nome do Deus Todo-Poderoso, que na palavra
Hebraica significa “El-Shaddai.” “El” significa “seio”, e - ou “El” significa “O
forte.” E “Shad” significa “seio”, como o seio de uma mulher. E “Shaddai” é “o
que tem seios”. “Abraão, você tem noventa e nove anos.” Pense nisso. “E você
passou pela justificação. Passou pela santificação. E agora, Eu apareço para
você como o Deus forte com seios”. Amém.
96
Agora, em outras palavras, “Abraão, você - sua vida está morta. Até
onde se pode ver, a vida de seu corpo está morta.” A morte do ventre de Sara
não era somente… Ela já era estéril para começar. E olhe quão velha ela é
agora. Ela tinha… Se ele tinha noventa e nove anos, ela tinha oitenta e nove.
“Então, agora, olhe quão velho você é! E olhe quão velha Sara é! Mas Eu Sou O
Forte, Quem dá de Mim mesmo para você. Incline-se sobre Meu seio e nutrase, Minha Própria Vida em você. Eu… Ao tomar Minha Vida em você, Eu te
darei força para o filho que está por vir, para aquele que está por vir.”
97
Isto é o que Ele fez para a igreja depois que eles passaram pela justificação,
santificação. Quando Ele fez isso à igreja? Todas aquelas foram ordens que
foram dadas através da fé e da graça. Mas no movimento Pentecostal, Deus
chamou Seu povo santificado para Seu seio para se nutrir Dele, a Vida que
estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para
a Igreja, da mesma forma que Ele fez com Abraão.
98
Há o grupo Pentecostal eleito que eles chamam de fanáticos hoje: eu
quero dizer o grupo eleito. Ali estão eles, assim como Ele chamou justificação,
santificação e encheu Abraão com Sua Própria força; Ele chamou a igreja
através da justificação, santificação e encheu a igreja com Sua Própria força,
Seu Espírito na Igreja. E deu à igreja o batismo do Espírito Santo.
99
Este foi o grande - o próximo grande movimento que atingiu a terra.
Nós sabemos disso. Martinho Lutero, João Wesley, e o movimento Pentecostal,
este tem sido o mover: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo.
Da mesma forma que Ele fez com Abraão, Ele tem feito com sua semente após
ele. Você entende isto agora?
100
Agora, observem os versículos 4 e 5 no mesmo capítulo ali, no capítulo
17. Agora, eu quero que vocês notem o que Deus fez aqui. Ele… Deus não pode
desonrar Suas Próprias leis. Ele tem que manter Sua Própria lei. Então Deus
não pode desobedecer as Suas Próprias leis. Ele não pode anular Sua Própria
lei, para ser Deus.
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127
“Ali está Moisés, eu falei com Moisés; ali está a lei; ali estão os profetas;
mas este é Meu Filho”: a lei de adoção. Oh, guardadores do sábado e legalistas,
qual o problema com vocês? “Aqui está Meu Filho; a Ele escutai.” Verdade.
128
Isto é exatamente o que Deus fez com Abraão, Seu filho antes disto.
Depois que Abraão tinha sido justificado pela fé. Nós cremos nisto, não
cremos? Semente de Abraão justificada pela fé… Correto.
129
A próxima coisa então, o que Ele fez? A próxima coisa foi santificação
pelo Sangue: santificação pelo sangue para a semente. A próxima coisa foi
nutrir da Própria força de Deus para ele: levando a Própria força de Deus
para a igreja. O que Ele fez com Abraão, Ele fez com sua semente depois
dele. Todos entendem isso? Tudo bem, agora notem.
130
Então Ele disse a Abraão, notem estes versículos 4 e 5. Abraão, Minha
aliança está agora com você. Amém. Que tamanha condição isto deve ter
sido! Que palavra de encorajamento para um velho homem de cem anos de
idade, quase cem anos, noventa e nove, e dizendo a ele que Ele era El-Shaddai!
“Agora, Eu te dou a força. Agora, Eu vou colocá-lo junto a Mim agora. Eu sou
o Pai de toda a criação. Meu nome é Elohim.” Qualquer um sabe que a palavra
“Elohim” significa: “O Todo-Suficiente, aquele grande Ser que existe por Si
mesmo, Elohim.”
131
“Agora, Meu nome é Elohim, e seu nome é Abrão. E você não mais se
chamará Abrão, mas se chamará Abraão.” Agora, aqui é onde vamos tomar
um verdadeiro ensinamento agora. Abraão... Veja. De Elohim para Abraão
Ele dá parte de Seu Próprio Nome, quando Ele o posicionou. [De Abram para
Abraham - Trad.] Observe. Abraão e sua semente…
132
Agora, quando Deus levantou a igreja Pentecostal, Ele começou a
posicioná-los, dando a eles dons, e assim por diante, e posicionando-os no
Reino. Mas todos queriam ter o mesmo dom. E oh, que coisa! Ali fomos nós.
Então isto não impede a semente de Deus, apenas para… A semente de Abraão
continua a mesma.
133
Notem. Elohim: Abraão: dá a ele parte de Seu Próprio Nome, por quê?
“Eu tenho feito de ti o pai de nações,” um pai. “Eu tenho feito de ti o pai de
muitas nações. E eu colocarei parte de Meu Nome em seu nome.” Oh, como eu
poderia espremer alguma coisa bem aqui agora! Deu a ele parte de Seu Nome:
Abraão. E mudou o nome de Sara porque ela era parte de Abraão.
134
Agora, observem. A próxima coisa que vemos que é feita aqui, é no
capítulo 18, o próximo capítulo, em que Deus aparece para Abraão enquanto
ele estava sentado debaixo do carvalho. Agora Ele, observe enquanto Ele…
Você vê onde tem posicionado Seu filho: justificação, santificação, batismo com
o Espirito Santo, dando dons. Agora, quando Ele lhe apareceu pouco antes de
queimar Sodoma…
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independente se isto pode sacudir o seu couro. Isto é correto. Mas onde nós
encontramos isto? Todos têm um ticket de alimentação e um Cadillac. Algo
errado em algum lugar. Algo errado em algum lugar. Esta é a razão que a
igreja está balançando hoje da maneira que está, porque está fora da fundação.
O que acontecia então quando o filho se tornasse... no Velho Testamento?
121
Gostaria de permanecer nisso um pouco mais de tempo. Nós vamos ter que
voltar a isso mais adiante. Mas agora, e se aquele filho então fosse um bom
garoto, ele permanecia como o pai ordenava ser.
122
Se a Bíblia disse uma coisa, ele permanecia exatamente com isto. O
que quer que a Bíblia diga, ele permanece com Isto. Independentemente
do que seja, não importa o que o restante deles creem, todos os pequenos
chefes, ele permanece com o Chefe principal; ele permanece com o que
Deus disse.
123
Deus disse: “Que toda palavra do homem seja mentira e a Minha
seja a Verdade.” Não me importa o que vem ou o que vai, permaneça com
aquilo. E nós sabemos que a Bíblia prediz que a era Pentecostal se tornará
morna, e vomitada da boca de Deus. Nós sabemos que isto é o que a Bíblia diz.
Exatamente correto. Agora, nós temos que encarar isto; está aqui. Agora.
124
Bem, agora, se este filho é um bom filho, então um dia nós temos o
que chamamos nas Escrituras, no Velho Testamento, “o posicionamento de um
filho”. Ou é chamado algumas vezes de “a lei da adoção”. Agora, esse mesmo
filho que foi nascido na família, e ele nunca… Ele veio… Seu - seu nome ainda
não vale no cheque. Nós dizemos desta forma. Seu nome não é válido ali ainda.
Ele não teve ainda o direito pleno da adoção. Mas quando ele chegar no tempo
da lei de adoção, o pai leva o filho a um local público, e o coloca sobre um
lugar, e o veste com uma certa vestimenta, e realiza o que é conhecido como “o
posicionamento de um filho, ou a lei de adoção”.
125
E agora, quando esse filho é adotado em sua própria família, a partir
de então, a esse filho é dado o poder. Ele é talentoso, então seu nome é tão
bom quanto o nome do pai no cheque, porque ele é o chefe. Ele está acima
dos encarregados. Deus dá a ele coisas que nenhum encarregado sabe nada
a respeito, porque ele é um filho. Correto.
126
E isto é exatamente o que Deus fez com Seu Próprio Filho, depois
que Ele O provou em tudo. E no capítulo 17 de São Mateus, Ele O tomou
sobre o monte e O cobriu ali com uma nuvem de Glória. E Seu traje brilhou
como o sol em seu calor, ou sua força. E quando Ele o fez, Ele ouviu uma
Voz vindo do Céu, que disse a Pedro, Tiago, e João: “Este é Meu Filho
amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi.” O que Ele fez? Colocou a lei,
Sua Própria lei de adoção sobre Seu Filho, posicionou Seu Filho na frente
Dele. Não importa…
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101
Agora, se nós notarmos, no Velho Testamento havia… Quando uma
criança era nascida em uma família, a criança era, digamos um garoto, ele
era o herdeiro, certamente. Mas antes que essa criança fosse completamente
um herdeiro de todas as coisas que seu pai tinha, antes que ele chegasse ao
poder, ele antes era colocado sob um tutor. E este tutor criava o menino. Agora,
nós - todos os clérigos sabem disto, que ele era colocado sob um tutor. E este
tutor era um homem que o pai procurava para encontrar o melhor homem que
ele pudesse achar, porque aquele era seu filho. Aquele que iria se tornar seu
herdeiro depois dele.
102
Então ele procura um bom tutor, não um tutor que vai dizer, bem,
contar uma mentira e dizer: “Oh, sua Igreja está indo bem. Seu pequeno,
este pequeno garoto está indo bem”, quando ele não está; ele é um pequeno
rebelde. Há muito problema hoje com muitos de nossos bispos, e assim por
diante, e todos nossos tutores manufaturados. “Sua igreja está indo bem.” Mas
é uma mentira! Não está! “Tendo uma aparência de piedade e negando sua
eficácia…” Há alguma coisa errada em algum lugar.
103
Então quando o pai tem o melhor tutor que ele pode encontrar, o
melhor cuidador… Agora, como esse tutor deve ter ruborizado quando ele
caminhou na frente do pai, e disse: “Oh, seu filho…”
- “Como ele está? Como está meu filho?” O pai era ocupado. E tinha
um grande reino, e muitos, tinha de estar em muitos lugares e inquilinos e
negócios para tomar conta.
104
Agora, como aquele tutor deve ter se sentido ao se aproximar, sabendo
que ele foi contratado pelo pai, para chegar e dizer: “Oh, seu filho, hum... oh,
ele está horrível. Eu, eu simplesmente não consigo fazer com que ele escute
algo. Ele sempre quer da sua própria maneira, cabeça-dura, o garoto mais
cabeça-dura que eu já vi em minha vida. Ele é simplesmente… Ele não escuta.
Eu tenho seu livro de leis aqui; eu as coloco bem diante dele, mas ele sabe o que
vai fazer. Seu velho pai pode cuidar disso de uma forma, mas ele vai fazer de
outra maneira.”
105
Como aquele tutor deve ter ruborizado quando ele teve que vir e dizer
isto ao pai. Como o pai deve ter sentido por isto, também. E como o Pai deve se
sentir hoje. Eu espero que isto não machuque, apenas o suficiente para fazê-los
se endireitar. Pois minha hora está próxima.
106
Observe. Mas isto tem que ser dito. Como o Espírito Santo foi feito
Tutor sobre a casa de Deus, não um bispo dominador, não alguma organização
super poderosa, não algumas dessas teorias feitas pelo homem. Os filhos de
Deus devem ouvir o Espírito Santo, a escritura da Palavra: o verdadeiro filho
de Deus, o verdadeiro filho de Abraão.
107
Agora, aqui é onde o tempo de separação vem. Observe. “Oh”,
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você diz, “nós somos Pentecostais.” Você estabeleceu isto. Mas você apenas
começou. Vê? Agora, como Ele deve ter se sentido. Como o Espírito Santo
deve sentir-Se hoje ao ir diante do Deus Pai. Eu quero que você me diga:
no dia de Pentecostes, Deus ordenou algum sacerdote romano para ser pai,
tutor? Ordenou Ele um bispo Metodista? Um presbítero Pentecostal? Não
senhor. Ele enviou o Espírito Santo para ser o Líder da igreja. É exatamente
isto. O que aconteceu com isto?
108
Jesus, tomando a João, e Ele disse que ele não morreria. E alguns deles
disseram que Ele o disse, mas ele Não o fez. Disse: “O que acontecerá a este
homem na ressurreição? Que vos importa se ele ficar até que Eu venha?” Mas
ao invés disto, sendo que eles o disseram, Ele apenas o elevou e mostrou-o
além, até que Ele veio, no final da era da igreja. Então Ele o elevou...
109
Lembre-se: Jesus disse na segunda era da igreja, Esmirna, que houve um
– um - obras dos Nicolaítas. E o que eram obras na segunda igreja, tornaram-se
doutrina na terceira era da igreja. Agora, o quê? Aquela palavra não é usada
em nenhum outro lugar na Bíblia.
110
Pesquisei para saber o que era. “Nicao” quer dizer “Conquistar”; “Laos”
significa “O laicato”: “Conquistador do laicato”, fazer um homem santo,
alguém que é mais santo do que tu és. Apenas vão e tomam alguém, e ele
poderá até ser meio bom, ou algo do tipo, para ficar em pé e… Você faz o que
quiser, e ele irá perdoar os pecados, e aí está: “Conquistar a mulher, o laicato”
[Laicato significa povo que não pertence ao clero - Trad.] leva o Espírito Santo
para longe da igreja ali, e coloca tudo na plataforma. Esta não era a forma de
Deus fazer isto.
111
Nenhum homem na plataforma tem o direito de dizer que ele é o único
que tem o Espírito Santo, e que ele é o único que tem algo a dizer sobre isso.
O Espírito Santo é para todo o Corpo de Cristo, por aí a fora, onde há línguas,
interpretações, dons, manifestações do Espírito Santo. Mas nós conquistamos
isto. Certamente.
112
A mesma coisa da qual nós saímos, os Pentecostais entraram
exatamente dentro disto novamente, tanto quanto puderam ir. A mesma
coisa que você chamava de “Velhos e formais Batistas e Metodistas”, não
são Batistas formais; são Pentecostais formais agora. Vocês fizeram a mesma
coisa da qual vocês saíram - da qual seus pais saíram. Vocês viraram de volta
e fizeram a mesma coisa e delimitaram isto; fizeram uma igreja aqui, outra
ali, e lutando um contra o outro. Se esta pessoa não vai à sua igreja, você não
tem cooperação com ela.
113
Oh, pobre desviado hipócrita! Autodenominado Cristão. Envergonhese! A sua hora está próxima! Deus irá puni-lo por isto, tão certo quanto eu sou
Seu servo de pé aqui. Separando o laicato e fazendo diferenças entre irmãos.
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Que Deus tenha misericórdia! Nada contra os Pentecostais, aquele sistema…
Nada contra os Católicos, é o sistema do Catolicismo. Nada contra o Metodista,
é o sistema. Nada contra o Luterano, é o sistema.
114
Justificação por Lutero estava certo, mas quando eles sistematizaram
isto, organizando-se, eles fizeram errado. E Wesley… Lutero nunca organizou
isto; aqueles depois dele o fizeram. Wesley nunca organizou isto; os que vieram
depois dele o fizeram. E não foram os pais pentecostais, os quais saíram desta
corrupção; são vocês, depois deles, que organizaram.
115
Exatamente o que vocês fizeram. É onde estamos hoje. Se a igreja
Pentecostal permanecer duzentos anos a partir de agora, o… o…?... O campo
que foi ganho no mundo nestes últimos trinta ou quarenta anos, seria muito
pior do que a doutrina Católica hoje. Os Católicos começaram no Pentecostes
também. O que isto fez? Torceram as coisas. Agora, a verdadeira semente
permanece correta.
116
Observe. O que sucederia se aquele tutor que tomou conta da criança
lá no Velho Testamento, oh, se aquela criança fosse assim como o pai! Que
coisa! Tudo que o pai dissesse: “Sim, é isto. Amém. Isto é verdade. Nós faremos
isto desta maneira.” Como aquele tutor teria caminhado diante do pai e dito:
“Seu filho é um garoto maravilhoso. As coisas que o senhor faz, é exatamente
a maneira que ele faz também.
117
Eu não me importo como você tem alguns chefes e superintendentes
ali, mas, oh, que coisa, eles não o incomodam. Ele permanece exatamente como
você. Amém.” Como aquele pai deve dizer: “Esse é meu filho. Estou orgulhoso
dele. Sim, senhor, ele é meu filho. Algum dia mostrarei ao mundo que ele é meu
filho.” Tudo bem. Ele não presta atenção a esses chefinhos ele fica exatamente
com o que o pai disse.
118
E como o Espírito Santo hoje deve Se sentir quando Ele vai diante do
Pai e diz: “Ora, sabe de uma coisa? Suas mulheres estão usando maquiagem.
Estão encaracolando os cabelos. Seus homens… seu irmão, seus filhos estão
organizando suas igrejas tão fechadas quanto o restante deles. E eles não
cooperam um com o outro, e todas essas coisas.”
119
Como Ele deve Se sentir! Como o… Como Deus deve ter Se sentido acerca
de Sua igreja! Como deve ser uma desgraça! “Ora,” Ele disse: “Eu pensei que
tivesse dito a eles para ficarem fora de Sodoma.” “Mas eles foram diretamente
de volta para lá, Pai.” Assim como Ló, por um punhado de níqueis e um melhor
lugar para adorar, uma construção maior, e melhores cadeiras, e pregadores
mais bem vestidos, e um desses que pode dizer: “Amém” muito bem, e tem um
Ph.D., LL.D. antes do seu nome, e eles podem dizer ao resto deles sobre isto.
120
Deus não dá um níquel de valor para isso. Ele quer um homem cheio
de poder e com o Espirito Santo que possa se posicionar e dizer a verdade,

