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70
[Espaço vazio na fita - Ed.]... Glória de Deus, fale e veja o que
acontece. Tem que acontecer. Mas como você pode acreditar nisto
quando não há nada aqui dentro para crer? Deus tem que entrar
através do Espírito Santo. Eu sei que tem havido muitas coisas falsas.
Eu sei que tem havido muito engano; tem havido muito alvoroço. Isto
é em cada reforma. Isto é certo. A questão não foi como Martinho
Lutero poderia falar contra a Igreja Católica e ficar por isso mesmo.
A questão foi como ele teve a graça suficiente para manter sua cabeça
acima de todo o fanatismo que o seguiu. Tem sido assim em todas as
reformas. Essa é a maneira que é hoje. Há muito fanatismo acrescido
à cura Divina e sinais e maravilhas, que não é assim. Mas o que um
dólar falso representa? Um dólar falso fala que há um verdadeiro em
algum lugar. Porque a Bíblia de Deus disse assim. Eu estou contente
que O temos encontrado.
71
Deus te abençoe. Nesta noite, o Senhor permitindo, às sete e
meia, ou eu quero falar sobre o assunto: “A Porta na Porta do Coração.”
Deus vos abençoe agora. Venham esta noite esperando que Deus salve
os perdidos e cure os doentes. Doutor Vayle.
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FUJA PARA CÁ, VENHA RAPIDAMENTE
Escape Hither, Come Quickly

William Marrion Branham
Domingo, 02 de fevereiro de 1958
Waterloo, IA – EUA

Obrigado. Vamos inclinar nossas cabeças agora, enquanto
falamos com Aquele que viemos para adorar. Bendito Senhor,
este é um grande dia para nós, o qual o Senhor tem feito. Estamos
felizes. Nós Te agradecemos por Sua graça que tem sido derramada
em nossos corações pelo Espírito Santo. E agora, nós nos tornamos
cidadãos do Reino de Deus. Ele ainda não manifestou o que seremos
no final, mas sabemos que vamos ter um corpo como o Seu próprio
corpo glorioso, pois nós O veremos como Ele é. Possa isso estar em
nossos corações e mentes nesta tarde, enquanto meditamos em Tua
Palavra. Abençoe cada coração. Abençoe cada crente aqui. E nos
prepare, Senhor, para a Tua vinda. Pois pedimos isto no Nome de
Jesus. Amém. Podem se assentar.
2
Este belo sol, ali fora, é uma pena que não pudemos ter isto
toda a semana! Mas Ele sabe exatamente o que nos dar. Ele sabe
exatamente o que é melhor para nós. E essa é a coisa boa sobre o
nosso bendito Senhor; Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo
de pedirmos a Ele.
3
E assim, esta semana tem significado muitas coisas para mim.
Eu... Uma grande lembrança que eu terei desta semana será uma
visitação do Espírito Santo, na outra noite. Eu ainda não consegui
superar isso. Oh, foi uma grande experiência! E isso aconteceu só
uma vez, antes, em minha vida. O irmão Wood aqui, seu irmão e eu
estávamos pescando lá no rio. Muitos de vocês ouviram a história
disto; tenho certeza. E isto veio assim novamente. Um dia antes...
Vejam, meu amigo, o Sr. Wood, aqui, era uma Testemunha de Jeová.
E para vocês, Testemunhas de Jeová, Deus ainda tem o Espírito Santo
para vocês; Ele tem, com certeza. E então, ele tinha um menino com
poliomielite. E ele estava... Ele tinha vindo para o Texas, onde o Anjo
do Senhor tinha sido fotografado. E então ele... Fui ao exterior. E
ele voltou e estava sentado em uma reunião, assim como esta, neste

2

CRENTES DA BÍBLIA

edifício aqui, quando o Espírito Santo o chamou e curou seu filho.
Ele, agora, nem sequer sabe qual perna que era aleijada. E ele está
perfeitamente bem.
4
E então o Sr. Wood, e todo seu povo, sendo Testemunhas de
Jeová... Seu irmão desceu. Bem, eles meio que o excomungaram da
família porque ele aceitou esta fé. Seu irmão veio para vê-lo, uma vez,
e aconteceu que o Espírito Santo levou-o à parte, ali, enquanto eu
estava cortando grama. Veio e lhe revelou, e então ele foi e buscou seu
pai. Seu pai, estrada abaixo, vínhamos descendo, e ele disse: “Vamos
pescar.” Então nós... Na estrada, o Espírito Santo veio e disse a ele
exatamente o que iria acontecer naquela viagem, exatamente que
peixes seriam pegos, quem iria pegá-los, como eles seriam pegos.
Aconteceu tão perfeito quanto poderia ser. E foi muito bonito. Ele
fala assim, com voz grossa. E seu garoto perguntou-lhe, disse: “O que
você pensa sobre isso, papai?” Ele disse: “Bem, se um sujeito pode ver
um peixe antes que ele o pegue, eu acho que é muito bom.”
5
Então, alguns dias depois, Lyle, seu irmão convertido e eu
estávamos juntos. E eles estavam falando; nós estávamos pescando
lá no lago Kentucky. E ele disse: “Lyle, você sabe que deveríamos
subir e dizer à certa mulher de idade”, que pertencia à Igreja
de Deus, a Igreja de Deus, em Anderson. Eu acredito que ela é
chamada a Primeira Igreja de Deus. Ela costumava cuidá-los e darlhes carinho. Eles eram meninos Testemunhas de Jeová, mas... “e
nós devemos ir e dizer a ela”, disse, “que fomos salvos.” Bem, assim
que ele disse isso, o Espírito Santo veio. E eu me levantei no barco
em que estávamos pescando, e disse: “ASSIM DIZ O SENHOR:
haverá uma ressurreição de um pequeno animal em breve, e vocês
o verão.” Eu pensei: “Pequeno animal? De onde veio isso... O que
seria isso?”
6
No dia seguinte fomos pescar novamente. E nós paramos em
uma pequena enseada para obter alguns perca-sóis. E o irmão do Sr.
Wood aqui, Lyle, pegou um pequeno perca-sol, mais ou menos deste
tamanho, um pequeno sargo, eu acho que vocês o chamam assim,
aqui. E o pequeno companheiro tinha engolido o anzol inteiro. Então
ele apenas o segurou assim e puxou-o, arrancando-lhe o estômago e
brânquias e tudo, quando saiu o grande anzol. Ele atirou-o na água.
O peixinho estremeceu algumas vezes, e ele fez uma expressão como
esta: “Pequeno companheiro, você disparou seu último cartucho.”
Assim, o peixinho ficou ali, sobre a água, e o vento o empurrou em
uma pequena enseada. Cerca de meia hora depois, eu estava pescando
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vê isto, entende, louva a Deus por isso, a sua vida está cheia da justiça
de Deus, não é difícil para você fazer algo que é... Você não quer fazer
nada que é errado. Aí foi onde as duas grandes escolas foram para
o fundo do poço. A doutrina Arminiana: “Você tem que fazer tal e
tal coisa.” Isso são obras. E do outro lado, os Calvinistas disseram:
“Bendito seja Deus, eu sou salvo, eu faço o que quero.” Veem? Mas é
o meio da estrada. Se você O ama, você não vai fazer nada de errado,
assim como com sua esposa.
67
Minha pequena esposa, eu vou ao exterior com bastante
frequência. Quando eu vou para o exterior, eu não saio e pego ela e
digo: “Senhora Branham, não tenha nenhum outro marido enquanto eu
estiver fora.” E ela não me pega pelo colarinho e diz: “Jovem, nem uma
outra esposa.” Seria isso um lar? Não. Nós nos ajoelhamos e oramos.
Eu dou um beijo de despedida. Eu digo: “Querida, ore por mim.” Ela
diz: “Eu estarei orando a cada hora, Billy.” Aqui estamos. Eu não me
preocupo se ela vai ter outro marido. Eu não... Ela não se preocupa se eu
vou ter outra esposa. Por quê? Nós amamos um ao outro. E enquanto
amarmos um ao outro, vai ser sempre assim. Certamente.
68
Agora, que tal se eu vou ao exterior, ou em algum outro lugar,
e eu – e eu fizesse algo que fosse errado, e namorasse com outra
mulher? Eu acredito que ela me perdoaria por isso. Se eu viesse e
dissesse a ela, eu creio que ela me perdoaria. Mas aquela pobrezinha
de trinta e sete anos de idade e cabelos brancos, que está entre mim e
o público, e tem se colocado dessa maneira, eu a amo muito; mesmo
que ela me perdoasse tudo, eu não iria machucá-la por nada. Eu a
amo. Eu a amo. E enquanto eu a amo assim, ela não tem que ter uma
preocupação no mundo a respeito disso. E enquanto você amar o
Senhor de todo o seu coração, você não vai fumar nem um cigarro,
beber uísque, fazer qualquer coisa que é errado. Você ama o Senhor.
Mas você poderia parar de fumar, de beber, e tudo mais, se não O
ama, você ainda está perdido. Isto é certo. “Não por obras, mas pela
graça sois salvos.”
69
Agora, se sua vida está de acordo com a vida de Jesus Cristo,
isto é, como Ele disse em Sua Palavra: “Se você disser a este monte: movate, e não duvidar, mas crer que acontecerá, você pode ter o que você diz”,
o que você disser. A única maneira que você poderia mover aquela
montanha, teria que ser a Divindade falando. Quando você é um filho
de Deus, recebe a Deus, o qual é Zoe, a própria vida de Deus. Então
você se torna uma parte de Deus. Então, se o seu objetivo é certo, e seu
motivo é correto...

18

CRENTES DA BÍBLIA

possam ver a hora em que estamos vivendo. Como a mensagem foi
predita para vir exatamente da maneira que é e antes do juízo, que
eles possam alcançar misericórdia. Conceda, nesta tarde, a todos que
levantaram suas mãos, que o Espírito Santo entre em seus corpos, em
seus corações, em suas vidas, em seu íntimo, e os regenere, tornandoos novas criaturas em Cristo Jesus. Que seus olhos se abram, e digam:
“Por que eu não vi isso antes?” Conceda isto, Senhor. E que eles
possam ser salvos desta grande hora que está à mão. Pois pedimos
isto no Nome de Jesus, e os entrego a Ti para Tua glória. Amém.
64
Vocês O amam? Dê-nos um acorde. Eu O amo porque Ele
primeiro me amou. Vamos levantar as mãos.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.
Eu... Agora, enquanto estamos cantando, dê sua mão a quem
está atrás de você, ao seu lado, na sua frente; aperte as mãos de alguém
enquanto você faz isso...
...O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou (Doutor) minha salvação
No madeiro do Calvário.
65
Quantos se sentem prontos para ir? Oh, isso não é maravilhoso?
Se a trombeta soar, que diferença isso faz? Soltaríamos uma cruz e
receberíamos uma coroa. Não podemos falhar. Deus já nos aceitou.
Ele enviou o Seu Espírito. Seu Espírito está aqui conosco, fazendo,
cumprindo, atuando, exatamente o que Ele disse que aconteceria.
Você não está feliz por Deus ter te chamado? Então você pode sentir
pena por aqueles; não os condene, mas sinta pena por aqueles cujos
olhos estão fechados e não podem ver isto. Eles não podem ver isto
a menos que Deus soubesse que eles veriam isto antes da fundação
do mundo. “Pois todos os que de antemão conheceu, Ele chamou: aqueles
que Ele chamou, Ele justificou; aqueles que Ele justificou, Ele também
glorificou”. Está escrito em Seus Livros. Cristo veio para redimir os
que Deus, pela presciência, sabia que iriam recebê-Lo. Amém. Oh,
isso não é maravilhoso?
66
E saber que estamos aqui, esta tarde, simplesmente no fim
do tempo, e todas estas grandes coisas acontecendo, e aqui estamos
seguros em Cristo. Sua vida comprova isso. Agora, se a sua vida não
está de acordo com isto, você está enganado. Isto é certo. Mas se você
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e, de repente, abaixo, através daquela reentrância, veio o som de
um rugido como veio aqui, a outra noite. O sol estava brilhando tão
bonito como está agora, e quando atingiu o lugar onde eu estava, eu
me levantei e chamei o peixinho. Algo disse: “Fale com esse peixe
morto.” E eu disse: “Peixinho, Jesus Cristo te devolve a vida.” Ele
virou de lado, e saiu através da água tão rápido quanto podia. Então
você vê a simplicidade de Deus.
7
Em Marcos 11:24 e 25, nós encontramos ali que Ele usou esse
grande poder de Deus em uma árvore, apenas para mostrar aos
discípulos uma lição. Ele usou isto em um peixe. Muitos de vocês já
ouviram sobre a gambá e todas as coisas. Deus é tão simples, trabalha
de forma tão simples, que você vai até o topo disto com alguma
grande, fina doxologia [Uma forma litúrgica de louvar a Deus Trad.] em algum lugar e você perde Deus. É porque você não olha na
simplicidade para vê-Lo. Se você apenas começar a descer e observar
essas coisas, Deus está bem ali com você, Se movendo.
8
E esta foi a primeira vez que eu ouvi isso vir. E então, na outra
noite, de pé bem nesta plataforma, foi quando ouvi isto, quando eu
estava orando. E agora, eu tenho mais uma mensagem, que será hoje
à noite, antes de eu deixar a cidade.
9
E eu quero dizer isto. Eu acredito que, em breve, este próximo
passo no meu ministério está chegando agora, o qual será muito além
disso, agora. Como... Há alguém aqui que se lembra do início do meu
ministério, quando eu colocava minha mão sobre alguém? Vocês
se lembram disso? Correto. Quantos se lembram de que o Senhor
prometeu então, que se eu fosse sincero, eu conheceria os segredos
de seus corações? Quantos sabem que foi dito lá atrás? Veem isso
acontecer? Agora, há algo mais vindo agora. Está vindo bem agora. E
vai ser ainda maior, e eu acho que será o último. Pode que isto não...
Tudo isso junto opera da mesma maneira.
10
Mas agora, nesta tarde, eu gostaria de chamar sua atenção
para algumas Escrituras, apenas por alguns momentos para falarmos,
Deus querendo, a respeito de um assunto aqui que nós esperamos que
o Senhor abençoe, e que se encontra em São Lucas, para uma leitura
da Escritura, São Lucas, no capítulo 17 e versículo 20 [Versículos: 2629 - Trad.] Eu gostaria de ler isto para obter um contexto.
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos
dias do Filho do homem.
Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao
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dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu
a todos.
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló:
(Agora, observe o que eles faziam:) Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam;
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e
enxofre, e os consumiu a todos.
11
Agora, no Livro de Gênesis, eu creio que é o capítulo 19 e
versículo 22, gostaria de obter um texto.
Apressa-te, escapa-te para ali; porque nada poderei fazer,
enquanto não tiveres chegado ali.
12
Agora, que o Senhor acrescente Suas bênçãos enquanto
oramos apenas um momento. Agora, Senhor, está em Suas mãos, e
tome estas Suas palavras e faça-as luz para os nossos olhos, esta tarde,
para os nossos corações, pois estamos vivendo em um grande dia.
E nós oramos, Pai, que Tu Te manifestes a nós de uma forma mais
marcante. Pois pedimos isto no Nome de Jesus. Amém. A Palavra de
Deus nunca falha. Agora, o meu assunto que escolhi para esta tarde é:
“Fuja para cá, venha depressa.”
13
Agora, eu tenho falado há algumas noites sobre o Sputnik
[Satélite artificial russo – Trad.]. E desde que eu tenho falado a vocês,
três noites atrás, o governo americano, ou o exército, lançou um
satélite que está indo ao redor do mundo a cerca de cem ou cento e
dois minutos, fazendo um giro ao redor do mundo. E isso só indica
que o que foi dito está mais perto, à mão. Agora, eu acredito que se
houve um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e
examinar a Palavra de Deus, é hoje. Este é o dia, porque pode não
haver um amanhã.
14
E se a igreja, alguma vez, deveria afivelar sua armadura, isto
deve ser feito hoje. Não adiar por mais um dia. Se há alguma coisa
entre você e Deus que te impede de ir no rapto, é melhor acertar
agora. Não deixe o seu assento. Estamos vivendo nas expectativas
da próxima vinda do bendito Senhor. E nós estamos aguardando
por aquela hora. Jesus mesmo disse: “Quando vocês virem estas coisas
começarem a acontecer, levantai a cabeça; vossa redenção está próxima.”
Sinais nos céus, coisas espantosas, o coração do homem falhando por
medo, o mar rugindo, maremotos, grandes coisas acontecendo. E eu
sei que alguns podem pensar: “Irmão Branham, por que você está
continuamente batendo nessas coisas?” Está no meu coração. E eu sei
que é para ser batido hoje.
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diria agora mesmo: “Irmão Branham, lembre-se de mim em suas
orações, enquanto você ora nesta oração de despedida. Eu quero que
você lembre de mim, pois eu quero chegar mais perto do Senhor. Que
naquele dia, nas minhas pequenas obras e o pouco que pude fazer por
Ele, que Ele veja isto, e o considere como justiça, enquanto eu aceito o
Seu Filho Jesus e desejo ser cheio do Espírito Santo.” Você levantará
sua mão? O Senhor te abençoe. Deus te abençoe. É isso mesmo, em
todo o lugar, na galeria, Deus os abençoe. E à minha esquerda, sim.
Muito bem. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá em cima, na galeria à
esquerda. Que bom!
61
Muito bem, Ele está aqui. O... Depende de você agora. O
quê? Apressem-se. A mensagem sempre tem sido uma emergência.
Rápido! Apressem-se! Que Anjo? O mesmo Anjo que vocês veem
aqui. Quantos, com suas cabeças inclinadas, sabem que o Espírito
Santo vem aqui cada noite e faz as mesmas coisas que Ele fez na
tenda de Abraão? Vamos ver suas mãos. Aí estão vocês. Então, qual
é a mensagem? Qual foi a Sua mensagem? Apressem-se e saiam
daqui. Ora, fujam desses grandes muros denominacionais. Afastemse destas paredes do pecado que vocês têm estado ao redor. Destes
velhos atos imorais da televisão, e todas essas coisas dos jornais, e
todas essas revistas de “Histórias Verdadeiras”; fiquem longe disto.
De todos esses céticos que dizem: “Eu me pergunto se isto não poderia
ser telepatia? Eu me pergunto se isto poderia ser isso?” Apressem-se,
fujam. Saiam e corram para o meio da misericórdia de Cristo, isto é,
na cruz, pois há lugar na fonte para vocês. Pensem nisso, e recebamNo por fé, enquanto oramos.
62
Pai Celestial, Tu és o Filho de Deus, e eu estou tão feliz em
saber que nestes últimos dias maus em que estamos vivendo agora,
sombreando a vinda de nosso bendito Rei, que Tu tens enviado um
Anjo à Terra para declarar as mesmas coisas. Se o espírito do mal
estivesse num homem, ele faria o mal. E então, quantos olhos de
nossos irmãos se fecharam, pensando: “Bem, eu pertenço a um grupo
de pessoas. Eu pertenço a uma grande igreja.” E eles não percebem
que esse mesmo espírito estava sobre Caifás, o sumo sacerdote e
sobre todos os eruditos dos dias de nosso Senhor. E Ele disse: “Vocês
têm por pai o diabo.” Homens santos, justos, homens estudados nas
Escrituras, mas não conseguiram obter a revelação.
63
Espertos, inteligentes, grandes homens, mas falharam em
ver a simplicidade e a obra do Espírito Santo. Deus, faça com que os
corações dos homens sejam abertos, e olhos sejam abertos, que eles
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sabe tudo.” O seu grupo não sabe mais do que Deus lhes permite
saber. E quando isto... Jesus não morreu apenas pelos Metodistas e
Batistas e Pentecostais. Ele morreu pelo Corpo inteiro. E a visão no
mundo inteiro é para que o Corpo do Senhor Jesus Cristo se prepare
para o arrebatamento. Minha oração é, meu caro amigo,... Jesus vê
cada pequeno movimento que você faz; Ele conhece cada pequena
ação que você executa.
58
Algum tempo atrás, a rainha ou o rei, melhor dizendo, antes
de sua morte, o Rei George, da Inglaterra, veio para o Canadá. E
quando o fez, a professora tirou todas as crianças para fora para
que eles pudessem ir, e deu-lhes pequenas bandeiras britânicas para
acenar e mostrar que eles estavam contentes e felizes pelo rei estar
lá. E enquanto todos eles se reuniram ao longo das ruas com suas
bandeirinhas, e o rei descia com sua bela rainha, as pessoas choravam
de alegria enquanto ele passava; todos balançavam suas bandeiras e
regozijavam-se.
59
Era para as crianças voltarem para a escola depois que o
rei tivesse passado. Todos eles retornaram, menos uma menina. A
professora não conseguia encontrá-la. Ela saiu pela rua, começou a
olhar ao redor, em toda parte. E após algum tempo, parada perto de
um poste de telégrafo, com a cabecinha contra o poste, chorando tão
alto quanto podia chorar... E a professora perguntou-lhe:
“Qual é o problema, querida? Você não acenou sua bandeira
para o rei?”
Ela disse: “Sim, eu acenei minha bandeira para o rei.”
Ela disse: “Você chegou perto do rei?”
“Sim, eu cheguei perto.”
“Bem”, disse, “você viu o rei?”
Ela disse: “Sim, eu vi o rei.”
“Bem”, disse, “então, por que você está chorando?”
Disse: “O rei não me viu, eu sou muito pequena; ele não
pôde me ver.”
60
Mas não é assim com Jesus. Não importa se você tem
educação, ou se você quase não tem roupas para vestir; cada pequeno
movimento que você faz para Ele, Ele o vê e sabe disso. Por que você
hoje não permite que o Espírito Santo te mova para mais perto da
cruz? Por que você não se apronta hoje? “Como foi nos dias de Noé,
assim será na vinda do Filho do homem.” Vemos todos os sinais
vindicando Sua breve aparição. Vamos inclinar nossas cabeças, por
um momento, enquanto pensamos nisto. Eu desejaria saber quem
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Agora, nós falávamos sobre a Babilônia e a escritura na parede.
E hoje, como estamos aqui hoje, podemos quase sentir os ventos
quentes do julgamento soprando na nossa face. O mundo chegou ao
seu fim. Não há uma esperança para o mundo fora da vinda do Senhor
Jesus. Essa é a única esperança. Você pode colocar um Eisenhower
[General e presidente dos Estados Unidos – Trad.] em cada condado,
e a América continuará nadando no pecado. Não estou à procura de
nenhum grande avivamento. A coisa é: o avivamento veio e se foi e
você não soube disso. Isto sempre foi assim. Você procura algo, e
Satanás continuará dizendo: “Haverá um maior aqui, um maior aqui.”
E isto passou direto por você. Não foi assim com João Batista quando
veio à terra e até mesmo os justos nem sequer o reconheceram? Não
disseram os discípulos: “Quando virá Elias?” Ele disse: “Ele já veio e
vocês não o conheceram.” O avivamento simplesmente terminou. Não
procure por nada maior. Já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo,
manifestando-Se nesta geração. Não há mais nada que possa ser feito.
16
Mas os julgamentos estão vindo, o mundo está sentindo
isso. Os jornais... E eu ouvi que no Pentágono, eu não sei, mas eles
dizem que não sabem o que fazer. Bem, há apenas um Livro que
pode orientá-lo sobre o que fazer, e esse é a Bíblia de Deus. Essa é a
única coisa que pode dizer-lhe o que fazer, que é levantar a cabeça,
olhar para cima. Não há nenhuma maneira de escapar. Isto já chegou
nas mãos de homens que podem destruir este mundo em uma hora,
se quiserem. O que impediria a Rússia, esta tarde, ou alguns desses
líderes de beber uma garrafa de vodka a mais, e pressionar um botão
que enviaria o mundo inteiro para fora de sua órbita? E isso não seria
contrário às Escrituras nem um pouquinho. Aí está você. Vejam,
estamos no tempo do fim.
17
E eu quero lembrá-los que todas essas coisas que vimos
acontecer esta semana, quando uma reunião como esta em um
lugar preparado, e as pessoas indiferentes, isto está completamente
indicando que essa coisa está à mão. E ver um pequeno grupo que,
fielmente, como vocês, se reúnem dia após dia, e noite após noite,
porque algo está pressionando vocês, há algo em vocês. Vocês, pessoas
cheias do Espírito, há algo dentro de vocês que está os alertando.
Agora, algum grande teólogo pode vir para a cidade que, talvez teve
muita educação e poderia falar suas palavras muito bem e claras, e
talvez todas as igrejas da cidade iriam cooperar plenamente. E isto
pareceria ser uma honra poder ir e ouvir o homem que poderia ser um
orador maravilhoso. Mas isso não é o que a Igreja está procurando. A
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Igreja, o verdadeiro crente está buscando a manifestação do Espírito
Santo, algo movendo em seu coração. As crianças não sabem o que é
isto. Mas Deus me ajude nesta tarde a explicar-lhes o que é.
18
Não muito tempo atrás eu tive o privilégio de ir à Índia, onde
eu tinha sido guiado pelo Senhor. E foi tão marcante, que quando
cheguei à Índia, eles tinham acabado de ter um terremoto. E eu tenho
um recorte de jornal, que está no escritório dos Homens de Negócios
Cristãos esta noite, ou hoje, meu - meu bom amigo Tommy Nickel
vai publicá-lo. Foi uma coisa estranha que começou a acontecer.
Cerca de dois dias antes que o terremoto sacudisse essa grande nação
(nós também temos isso por aqui), houve uma coisa estranha que
aconteceu: todo o gado e todos os passarinhos que tinham seus ninhos
e seus poleiros colocados nas - nas chaminés e nos grandes muros na
Índia... Eles simplesmente não têm muitas cercas; são grandes muros
de pedra, que eles recolhem e fazem muros. E os passarinhos que
tinham ninhos e tinham a sua habitação nestes locais, todos voaram
para longe, para ficar no deserto.
19
O gado que costumava ficar em torno dos muros, à tarde, para
se proteger do sol quente, saiu e ficou no meio do pasto. O que foi
isto? Não houve uma coisa material mostrando um terremoto. Os
cientistas não puderam captar esse terremoto que se aproximava.
Mas, oh, posso dizer: “Bendito seja o Seu Nome”. O Criador sabia que
ele estava chegando, e Ele moveu Suas pequenas criaturas do arredor
daqueles muros, porque eles seriam achatados no chão e morreriam.
20
E se um pequeno pássaro, por instinto... Ele não tem uma alma.
E se um passarinho, e uma vaca puderam achar uma via de escape,
por instinto, para longe das paredes para evitar de serem mortos,
quanto mais deveria a igreja, diante deste grande julgamento que se
aproxima, arrastar-se fora de seus antigos redutos, se você tiver que
ficar no meio da perseguição, e olhar para cima, pois a redenção está
próxima! Deus, como Ele advertiu seus pássaros, Ele também adverte
Seu povo. E este é o dia em que muitas pessoas estão deixando estas
enormes catedrais e o Evangelho social para sair e se posicionar com
os filhos de Deus. Embora eles sejam chamados de fanáticos ou o que
mais queiram chamar, eles tomam a sua posição. É o Espírito Santo os
advertindo. Certamente que é. Este julgamento que se aproxima... Oh,
como eu amo a Deus por fazer isso!
21
Deus odeia o pecado, e o pecado deve ser julgado. Tem sido
dito que se Deus não julgar a América muito breve por seu pecado,
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Reino de Deus quando estiver à mão. Estamos no fim agora, levantem
e aparem suas lâmpadas, e vamos em frente.
53
Vocês creem? Vocês creem? Lembrem-se, antes que este
mundo encontre o seu grande desastre, que está predito nas Escrituras
que virá, Deus, em Sua misericórdia, tirará Sua igreja, porque a igreja
não estará aqui para pegar uma partícula da tribulação.
54
Observem Noé... Ló saiu de algo que iria destruí-lo. Noé entrou
em algo que o guardou. Que semelhança! Comparem: Nós saímos do
mundo, no qual seríamos destruídos com ele, e entramos em Cristo,
que é o Único que pode nos guardar. Noé entrou, Ló saiu. Ele saiu
do mundo, saiu de Sodoma. E Noé entrou na arca que flutuou acima
dos julgamentos. E a única coisa, irmão, nem uma vez em qualquer
era quando Cristo destruiu um grande povo, ou grandes coisas assim,
sem que primeiro Ele tirasse o Seu eleito de lá, pois como Deus pode
derramar o juízo sobre uma Igreja que Ele já a declarou ser perfeita?
Nós somos o corpo de Cristo. Se estamos mortos em Cristo, nós levamos
a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa.
Como pode Deus nos julgar quando Ele já nos julgou em Cristo?
55
E se você está em Cristo, Cristo disse: “Estes sinais os seguirão. As
obras que eu faço vós também as fareis.” As mesmas obras. “Eu sou a videira,
vós sois os ramos.” O ramo que corta a si mesmo fora, e deixa algum
pequeno verme denominacional cortar-lhe e tirar a fonte de vida, esse
ramo murchará e será queimado. Mas quando uma boa videira saudável,
ou ramo que está enxertado na vinha, a vinha – o ramo produzirá
o mesmo tipo de vida que está na videira. Se for um pessegueiro, ele
produzirá pêssegos. Se for uma videira, ela produzirá uvas. Se for
uma aboboreira, ela produzirá abóboras. Se for um pé de melancia, ele
produzirá melancias. A vida que está naquilo prova o que é.
56
E você me diz que pode ficar por aí em alguma organização feita
pelo homem e chamar-se... Deixe-me dizer uma coisa: Deus nunca,
em qualquer tempo ou em qualquer era, aceitou uma organização.
Diga-me um lugar na história. A Igreja Católica é a primeira igreja
organizada que já houve. E o que Apocalipse 17:17 diz? Que ela era
uma prostituta e ela tinha um monte de filhas. E a igreja Protestante
veio exatamente da igreja Católica e se organizaram e voltaram atrás
e traçaram linhas divisórias, e, “Nós cremos nisto e nada mais.” E
deixaram as ovelhas sem espaço para pastar.
57
Eu não tenho nada contra a sua organização, mas vocês mesmos
se encurralaram, homens e mulheres, e pensam que: “O meu grupo
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espiritual está acordada. As virgens dormentes saíram para dormir e
passarão pelo período da tribulação. Mas as que tinham o azeite em
suas lâmpadas estão prontas. Bendito seja o Nome do Senhor. Como
eu amo essa parábola das virgens! Você conhece as velhas lâmpadas
de óleo vegetal que costumávamos ter. Eu usava... Nós nunca tivemos
luz elétrica até recentemente. E olhe aqui. O óleo está na parte inferior
da lâmpada. E há um pavio que atrai isto para cima. Agora, esse pavio
tinha que ser feito de um material especial. E o fogo acendia uma
extremidade do pavio. E agora observe: você não poderia colocar um
tubo ali embaixo para atrair isto para cima; isto não virá por ferro, por
coisas feitas pelo homem. Isto vem unicamente através do caminho
provido por Deus.
50
E o pavio é a fé. A única coisa que pode levar o Espírito
Santo a produzir Luz é o Próprio Espírito Santo. E quando você tem
a sua fé, uma das pontas no fogo para a glória de Deus, e a outra
mergulhada no óleo do Espírito Santo de Deus, haverá uma luz que
brilhará, tão certo quanto estou de pé neste púlpito. Isto é certo.
Mas, e se você tem ali óleo misturado com água? Você sabe o que vai
acontecer? Vai soltar faíscas. Esse que é o problema com as lâmpadas
de muitos, hoje. Elas estão faiscando. Cria carvão por cima, e você
tem que levantar e aparar suas lâmpadas. E se alguma vez houve um
tempo em que as lâmpadas devem ser aparadas, é agora. “Apresse-se,
fuja para cá, porque não posso fazer nada até que tu chegues aqui.”
51
Agora, se vemos que o juízo de Deus está tão perto... E
lembrem-se, no dia do julgamento, quando eu estiver diante de vocês,
e vocês virem que estas coisas que eu tenho dito... Vocês não têm que
esperar até lá. Hora após hora, noite após noite, Jesus Cristo aparece
aqui, em cada forma que Ele fez, além do Seu Corpo físico quando
Ele caminhou na terra. Ele revela os segredos do coração. Ele desceu
a outra noite, diante de quinhentas pessoas aqui, exatamente do jeito
que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando um rugido começou a
partir dos céus, e todo mundo começou a olhar, aqui veio como um
grande trovão e golpeou aqui na plataforma, e rugiu sobre o edifício,
não um sopro de vento, mas como um vento impetuoso.
52
O que nós fizemos? Em vez de nossos corações estarem em
chamas para nos colocar ao redor da cidade, nós dissemos: “Foi muito
bom, sim, não há dúvida em minha mente sobre isso.” Oh, subam,
aparem suas lâmpadas. Vocês têm muito óleo misturado com o seu
espírito, ou muita água. Isso vai produzir carvão, e as luzes vão apagar
e esfumaçar o tubo de sua lâmpada. Vocês não serão capazes de ver o
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Ele terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles.
Certamente. E nós colhemos o que semeamos, e todo aquele que tem
alguma espiritualidade em si, percebe que é a verdade. Nós estamos no
fim da estrada. E para saber que você está seguro em Cristo, só há uma
maneira que você poderia estar lá, e isso foi porque Deus te elegeu para
estar lá. “Ninguém pode vir a Mim se Meu Pai não o trouxer primeiro.” E
todo aquele que Deus dá a Ele, Ele o ressuscitará no último dia.
22
Ora, Jesus começa a falar e diz: “Como foi nos dias de Noé, assim
será também na vinda do Filho do homem.” Agora, observem algumas das
coisas que Ele disse. Ele disse: “Nos dias de Noé eles estavam comendo,
bebendo, casando, dando-se em casamento.” Você sabe onde está o maior
número de divórcios em todo o mundo? Nos Estados Unidos da
América. Ele tem o índice de divórcios mais elevado que qualquer
outro lugar no mundo.
23
E observem o que Ele disse como foi nos dias de Ló. “Nos dias
de Ló”, disse, “eles estavam comendo, casando e dando-se em casamento.” E
eles estavam construindo e plantando. Você já viu um tempo de tanta
construção e progresso? Olhe para o homem de cem anos atrás, e ele é
o mesmo homem que era seis mil anos atrás, mas ele nunca progrediu
tanto até cerca de cem anos atrás. Não faz muito tempo, que até então,
a única maneira que eles podiam enviar uma mensagem era por
uma carta e um mensageiro. Agora é telefone, telegrama, televisão.
Quão rápido ao redor do mundo: em menos de dois minutos, uma
mensagem pode recorrer a terra, quando duzentos anos atrás, ela
tinha que ser levada por um mensageiro. Vejam a diferença.
24
Um cientista francês disse, trezentos e cinquenta anos atrás,
que se um homem alcançasse a velocidade fantástica de quarenta
milhas por hora [Cerca de 64 quilômetros - Trad.], a gravitação o
levantaria da terra. Agora, eles estão indo a novecentas milhas por
hora e continuam aumentando agora com um satélite, à taxa de quase
dezoito mil milhas por hora [Cerca de 29 mil quilômetros – Trad.],
rodeando a terra. E terá um homem nele antes de um ano, a partir de
agora. Certo. O progresso tem aumentado rapidamente; isto está em
uma - uma velocidade dobrada. Deus disse que seria dessa forma.
25
Agora, às vezes nos perguntamos por que não temos todas
estas grandes coisas que o restante das pessoas têm, por que não
podemos estar no avanço. Eu não quero dizer no avanço destas coisas
terrenas; eu quero o avanço nas coisas de Deus.
26
Observem. No início, quando os dois rapazes, ambos Caim
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e Abel, vieram para adorar a Deus, ambos construíram igrejas,
ambos construíram altares, ambos pertenciam à igreja. Ambos eram
respeitáveis, ambos tinham a mesma ideia de que Deus era Deus, e com
sinceridade se ajoelharam e adoraram a Deus. Um era tão fundamental
quanto o outro. Se Deus apenas respeitasse o fundamentalismo, Ele
teria que aceitar Caim da mesma maneira que Ele aceitou Abel ou Ele
teria sido injusto. Observem isto. Algo aconteceu com Abel, que ele
sabia o que fazer.
27
Observem essas duas árvores crescendo agora. Elas crescem.
De Gênesis elas sobem para Êxodo. Havia Israel, em seu caminho,
uma interdenominação, em seu caminho para atravessar para uma
terra prometida. Havia Moabe, seu irmão, tinha um bispo. Eles
os trouxeram lá, e os dois irmãos, Moabe e Jacó; ambos estavam
fundamentalmente corretos. Moabe tinha sete altares, sete sacrifícios,
sete novilhos, sete carneiros, falando da vinda de Cristo. Abaixo
nas tendas - tenda de Israel estavam sete novilhos, sete altares, sete
carneiros. Fundamentalmente ambos estavam certos. Mas Israel tinha
a revelação. Pois com Israel...
28
Moabe simplesmente tinha uma igreja formal, engomada,
muito fundamental. Moabe tinha fundamentalismo, e muitas tolices
também. Mas Balaão falhou em ver aquele sinal sobrenatural entre eles,
a Coluna de Fogo. Ele falhou em ver aquela expiação. Ele pensou que
um Deus santo amaldiçoaria um povo como aquele, meros excluídos.
Mas não está em suas obras; é a sua fé que faz isto. E eles tinham o
sobrenatural. A mesma coisa nos dias de Jesus para os fariseus, ambos
fundamentalmente corretos. Mas Deus estava com Cristo. E grandes
sinais e maravilhas O seguiam.
29
Agora, estes dois ramos que surgiram em Gênesis, que
cresceram em um lugar, ambos vão produzir sementes. E aqui estão
eles hoje, a mesma coisa, falando: “Cremos no nascimento virginal,
cremos no sacrifício de Cristo, cremos na Sua segunda vinda.” Mas,
irmão, Deus sempre Se vindica a Si mesmo estando no acampamento
com sinais e maravilhas sobrenaturais. Deus sempre Se faz conhecido.
Ele é sobrenatural, e Ele não pode ser algo ou operar de outra maneira,
a não ser através do sobrenatural. Vê você? Oh, como eu amo isso!
30
Eu quero que vocês observem a linhagem de Caim; Caim era
religioso. E ele era tão religioso quanto Abel. Ele era tão sincero quanto
Abel. Ele era simplesmente tão fundamental quanto era Abel. Mas é
aqui onde estava a diferença: ele não tinha a revelação, e sempre tem
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antes do fogo e destruição caírem. E as pessoas, ora, dizem: “Você é
um zombador. Você é um anticristo. Você está caçoando. Você está
tentando personificar. Você quer ser diferente. Isto é telepatia mental.
É um adivinho polido”. E Jesus disse: “Uma palavra contra isto, nunca
será perdoado a um homem neste mundo ou no mundo vindouro.”
46
De qualquer forma, o que Deus faz, se as pessoas recebem ou
não, a mensagem tem que ir em frente. Eles nunca a receberam; eles
nunca receberam isto no tempo de Noé. Eles não receberam isto nos
dias do Senhor Jesus, e eles não vão recebê-la hoje. Isto é certo. Mas é
do agrado do Pai dar Suas advertências antes do julgamento. O que
Sodoma vai dizer quando eles subirem? Quando o justo Ló saiu pelas
ruas... Você diz: “Ló justo?” A Bíblia diz que os pecados deles afligiam
sua alma justa diariamente. Claro que ele era. Os Anjos o ungiram e
enviaram-no com o Evangelho.
47
Oh, irmão, que dia que estamos vivendo! A Bíblia diz que neste
dia (em 2ª Timóteo) “O Espírito fala de forma expressiva que, nos últimos
dias eles se desviarão da fé, e serão obstinados, orgulhosos, mais amantes dos
deleites do que amigos de Deus”. Eu vim para a igreja na outra noite;
era neve por demais e o clima muito ruim para vir aqui. Mas eles
tinham um jogo de basquete, e eles tiveram que dispensar centenas de
pessoas. O que é isso? Seu deus é o basquete. E qual é o seu deus? Um
grande balão de ar. Fico feliz que o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo
em Sua Pessoa na Sua ressurreição, o Criador vivente e verdadeiro,
que fez os céus e a terra. Mas eles querem ver isso. O tipo de espírito
neles os atrai para isso. O Espírito em um Cristão o impele para Cristo.
“Como pode um homem vir a Mim a menos que Meu Pai o traga?”
48
Oh, sim. Irmão, eu digo isto. Apresse-se, escape; você não tem
mais muito tempo. Estas enormes velhas paredes eclesiásticas vão
cair num destes dias. É melhor você correr rapidamente enquanto
você tem uma chance. Saia do mundo. Entre em Cristo. Enquanto
você sente o hálito quente do julgamento pendendo por todos os
lados agora, girando a mil e oitocentas milhas por hora, ou a dezoito
mil milhas ao redor do mundo, e uma nação pecaminosa com sua
mão sobre um botão que poderia nos fazer virar pó, todos nós, em
cinco minutos... Não olhe para algo grande por vir, um grande
reavivamento; olhe para a vinda do Senhor. Estejam prontos agora. O
diabo está simplesmente cegando seus olhos para essas coisas.
49
Cristo declarou-Se para cada nação, e através de cada geração.
Ele está fazendo isso hoje. A igreja nominal está dormindo. A igreja
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você está cego demais para ver isso. Você diz: “Irmão Branham, é
isso Escriturístico?” Vamos apenas um pouco mais profundo, se você
puder suportar isso. Olhe para o Anjo da Misericórdia que veio a
Sodoma, aquela que iria ser queimada. Ele disse que hoje seria da
mesma maneira.
42
O Anjo veio a Abraão na forma de um homem. E Abraão,
espiritualmente, O reconheceu. E Ele sentou de costas para a tenda. E
Abraão O alimentou. E Ele disse: “Abraão, Eu vou te visitar mais ou
menos por este mesmo tempo, o tempo de vida”. Abraão tinha cem
anos. Sara tinha noventa. Eles estavam esperando por essa promessa
por anos e anos e anos e anos. Aqueles que estão olhando para a vinda
do Senhor estão observando cada movimento. Bendito seja o Nome
do Senhor. Eles estão prestando atenção para algo que acontecerá,
como um pedaço de metal com um ímã. Eles estão esperando isto
acontecer. Abraão estava olhando para isto, essa promessa que Deus
tinha feito.
43
E o tempo se aproximou. E um Homem surgiu; Ele não era
um homem; era um Anjo. E o Anjo não era outro senão o Deus TodoPoderoso que Se manifestou em forma de homem. Agora ouçam,
vocês, leitores da Bíblia. Abraão chamou Seu Nome Senhor. Tomem
este “Senhor” e vejam se era Elohim, o Todo-Poderoso, o Senhor
vestido com roupas de um homem, e Se assentou com Suas costas
para a tenda. Ele disse: “Eu vou visitá-lo no tempo de vida de Sara,”
noventa anos de idade. E sabe o que Sara fez? Dentro da tenda, o
Homem de costas, Sara em seu coração, não em voz alta, em seu
coração, dentro da tenda, e o Homem de costas para ela, Sara riu em
seu coração. E o Anjo, olhando para Abraão, disse: “Por que Sara riu?”
44
Que tipo de telepatia mental foi essa? Vocês não têm vergonha?
Esse mesmo Anjo de misericórdia vem a este edifício cada noite e faz as
mesmas coisas antes que o fogo e destruição queimem esta terra. “Como
foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem.” Era um Anjo com
uma mensagem que podia discernir o que estava acontecendo atrás de
Si, dentro de uma tenda. E Sara saiu e tentou negar. Disse: “Sim, mas
você fez isso”, Sara, de costas, na tenda, em seu coração. Você não pode
ver a natureza desse Espírito? O mesmo Espírito não era outro senão
Jesus Cristo. E Ele fez a mesma coisa quando Ele estava na forma do
Senhor Jesus, aqui na terra, naquele corpo.
45
Ele realizou os mesmos sinais para provar que Ele era. E Ele
está aqui hoje, nesta noite, e sobre a terra, realizando as mesmas coisas

FUJA PARA CÁ, VENHA RAPIDAMENTE

9

sido assim. Jesus Cristo disse, em Mateus 16, quando Ele desceu do
monte da Transfiguração, eu creio que foi, e Ele disse: “Quem dizem os
homens ser o Filho do homem?” “Um deles disse: Tu és o profeta, e um deles
disse: Tu és fulano de tal.” Ele disse: “Mas vós, quem dizeis que Eu sou?”
Pedro disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.”
31
Agora, a igreja Católica diz que Ele construiu Sua igreja sobre
Pedro, lá. A igreja Protestante disse que Cristo a construiu sobre Si
mesmo, lá. Eu acredito que se você olhar na Escritura, ambas estão
erradas. Ele nunca a construiu sobre Si, nem a construiu sobre Pedro.
Observe o que Ele disse: “Carne e sangue não te revelou isso. Você nunca
conseguiu isto através de algum seminário, onde ambas passaram.
Você... Carne e sangue não te revelou isto, mas Meu Pai que está nos céus
tem revelado isto a você, e sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e as
portas do inferno não podem destruí-la,” revelação espiritual do Senhor
Jesus Cristo. Aí está você. Essa sempre foi a Sua igreja.
32
Isso é o que Abel tinha. Isso é o que os apóstolos tinham. Isso
é o que você tem. Esta é a igreja em si mesma, é a revelação espiritual
de Deus, de Seu Filho, que Se tem manifestado a você no poder e
demonstração do Espírito Santo. “Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho. Estes sinais seguirão aqueles que creem”, uma manifestação
da Presença do Senhor Jesus ressuscitado. E as pessoas que têm
concepção espiritual, recebem isto e creem. Aí está você. “Sobre esta
pedra edificarei a Minha igreja.” E nós estamos vivendo nesse dia.
33
Observem a raça de Caim. A raça de Caim era inteligente,
pessoas cientistas. A raça de Caim era religiosa, tinha grande igreja,
grandes igrejas, educados, estudiosos. Eles passaram a trabalhar na
ciência. Eles trouxeram o metal. Eles construíram casas. Eles eram
grandes construtores em grandes coisas. Olhe para isso hoje. Olhe
para o outro lado, quão religiosos são! Mas as pessoas que entraram
na arca eram pessoas que eram agricultores humildes. Exatamente.
Mas o outro lado tem a concepção intelectual, quando o verdadeiro
lado de Deus tem a revelação de Jesus Cristo, não pela palavra escrita,
mas pela verdade espiritual revelada. Amém. Oh, bendito seja o Seu
Nome. Deus revela-Se a um indivíduo e, rapidamente, Ele Se torna
Divindade no interior dele. Ele é um filho ou uma filha de Deus. “Fale
a este monte; não duvide, mas ele se moverá.” Você entendeu? Este
é o dia, o julgamento se aproxima, o ajuntamento de Seu povo nos
lugares para fugir do julgamento.
34
Agora eu quero que vocês percebam. Em cada lugar, antes do
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julgamento cair, havia sempre uma coisa sobrenatural que ocorria. E
Noé, eles passaram por um longo tempo de espera. E então apareceu
um Anjo, um profeta, Enoque, e assim por diante. E sinais sobrenaturais
foram feitos. E eles entraram. Eu quero que vocês observem a saída
dos filhos de Israel; foi um longo tempo, centenas de anos; nada
acontecia, nada sobrenatural desde a morte de José, que era um tipo
de Cristo. Mas pouco antes do julgamento cair no Egito, quando
Deus trouxe Sua igreja para fora, houve uma mensagem, um profeta
apareceu, Anjos apareceram, sinais sobrenaturais aconteceram; e os
filhos de Deus foram colocados em Gósen, onde eles ficaram livres
das pragas antes de sua saída.
35
A mesma coisa na primeira vinda de Cristo... E antes da
destruição vir, Ele lhes disse: “Aquele que estiver sobre o telhado não desça.
Aquele que está no campo não venha para pegar suas coisas, mas saia da
cidade.” É aí onde esses judeus estão. Eles estão lá no Irã agora e assim
por diante; estão de volta e entrando em Jerusalém. Não esses judeus
que trapaceiam e roubam e fazem essas coisas que formarão aqueles
cento e quarenta e quatro mil. Mas aqueles verdadeiros judeus lá, que
escaparam nos dias em que Tito cercou os muros ou sitiou Jerusalém,
e eles foram para aquela grande destruição lá, e Jerusalém e os judeus
foram dispersos. Eles nunca se juntaram novamente até recentemente
para cumprir o que Deus disse que aconteceria. Estamos no fim do
tempo, amigos.
36
Observem. Cada vez que o mensageiro veio, o mensageiro
foi sempre rejeitado pela igreja. Agora, volte ao longo da história
e descubra. Nunca houve um tempo em que Deus tenha enviado
uma mensagem, em qualquer era, que a igreja não a tenha rejeitado.
É verdade. Olhe para Martinho Lutero, João Wesley. E quanto a
vocês, irmãos Menonitas, vocês, Amish? [Os Amish são um grupo
de cristãos tradicionalistas que têm base no anabatismo – Trad.]
Quando a mensagem surge, a igreja a rejeita. Certamente que sim. E
nós crescemos e crescemos e crescemos e crescemos, e é esse pequeno
remanescente que está chegando à forma de semente novamente.
37
Oh, bendito seja o Seu Nome. Nós estamos no fim. Isto é certo.
O julgamento está... Você pode olhar e ver a escritura na parede. E
cada vez que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem
de amor, graça e libertação. A mensagem de Deus sempre foi uma
mensagem de libertação antes do julgamento. Noé teve libertação. Ló
teve libertação. E, embora fosse uma mensagem de libertação, o povo
a rejeitou. É misericórdia e libertação, e o povo rejeita.
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38
Eu quero que vocês observem nos dias de Ló. Essa é a razão
pela qual eu acredito que a Igreja irá antes que qualquer míssil atinja a
Terra para explodi-la. Eu não sou um teólogo. Não consigo ler muito,
porque eu não tenho escolaridade. Mas eu sou um tipologista. E eu
observei qual era o tipo. Se eu vir o que a minha sombra parece, eu
vou ter alguma concepção do que vou parecer. Você observou que
nem uma gota de chuva pôde cair até Noé entrar na arca? As nuvens
estavam pairando, os trovões e relâmpagos rugindo, mas nenhuma
chuva caiu até Noé entrar.
39
E o Anjo disse a Ló: “Eu não posso fazer nada até que você não
venha aqui.” Nenhum fogo poderia cair. Nem uma gota desse enxofre
pendurado no céu poderia cair sobre Sodoma até que Ló saísse. Isto é
correto. Jesus disse: “Assim como foi então, assim será na vinda do Filho do
homem.” Certamente. Haverá uma Igreja indo para casa numa dessas
noites, ou manhãs, ou em algum momento, antes que um míssil possa
atingir esta terra no julgamento. Antes do julgamento vir, a Igreja irá
para casa. E se o julgamento está tão perto, a ponto que você pode ver
a escritura na parede ou no céu... Onde eles podem chegar naqueles
satélites, e duas ou três bombas acabariam com a coisa toda. E eles
poderiam fazer isto hoje, se quisessem. E nós vemos isto. Quanto mais
poderia Jesus vir nesta mesma hora e levar a Sua Igreja embora? Nada
resta senão a Sua vinda... Isso mesmo. E nós nos comportamos como
se, “Bem, isto... Bem, eu já ouvi isso antes.” Veja, é rejeitado.
40
Agora eu quero que vocês percebam. Apenas quando... O
tempo de Ló. Deus vai queimar esta terra com fogo. Quantos sabem
que Ele disse isso? Ele vai fazê-lo. Eu quero que vocês observem,
outra vez, a natureza daquele Anjo, antes que Sodoma e Gomorra
fossem queimadas. Agora, olhe para a moral de Sodoma e Gomorra,
e compare com os Estados Unidos. Apenas compare e veja: divórcios,
educação, imoralidade. Vê você?
41
Agora observe o que aconteceu. Deus tinha um remanescente.
Esse era Abraão, assentado lá fora. E observe. Quando os anjos foram
e disseram para Ló sair de Sodoma, tudo o que ele queria, ou poderia,
era começar a segui-los, pois eles iam queimá-la. E Ló foi pelas ruas
durante a noite, buscou sua família, e em todos os lugares, pregando tão
duro quanto podia. E observe o que eles diziam. A Bíblia diz que eles
falavam com ele como se ele fosse um zombador. Agora, olhe hoje. O
que eles dizem sobre a mensagem de hoje? “Oh, é algo manufaturado.
É um falso. Você está tentando personificar. Você está tentando ser
diferente do restante de nós. É uma imitação.” É o Espírito Santo e

