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1
Imagino que...Vocês sabem, eu tenho uma pequena opinião,
como eu gosto de ver as pessoas em pé enquanto lemos a Palavra.
Vocês não gostam disso? Ficamos em pé para prometer ﬁdelidade,
ﬁcamos em pé por nossa nação, por que não ﬁcarmos em pé pela
Palavra agora? Enquanto estamos de pé só por um minuto... Eu
estava lendo um artigo, não faz muito tempo, e estava pensando,
ontem à noite, naquelas pessoas que se posicionam por Cristo. Se
você ainda não o fez, não o faria hoje?
2
Houve um grande evangelista, cerca de setenta e cinco anos
atrás, não consigo lembrar o nome dele. Acho que era Arthur Mccoy,
e ele havia cruzado todo o país. E uma noite ele teve um sonho que
tinha ido para a Glória. E conta-se que ele chegou ao portão e disse
que não o deixaram entrar. E conta-se que ele falou: “Sou Arthur
Mccoy dos Estados Unidos. Sou um evangelista”. Então o porteiro
entrou (bem, isso foi um sonho), e ele entrou e disse: “Não consigo
encontrar seu nome aqui de forma alguma”. Ele aﬁrmou: “Bem, eu
era um evangelista”. Ele respondeu: “Senhor eu…” Ele
argumentou: “Bem, não haveria uma chance... Há algo errado”. Ele
respondeu: “Não senhor. Estou com o Livro aqui. E não consigo
achar o seu nome de jeito nenhum”. E ele indagou: “Bem, posso
fazer alguma coisa a respeito disso?” Respondeu: “Você pode apelar
para o Juízo do Trono Branco”. Deus, ajude-me. Eu não quero estar
lá.
3
Ele pontuou: “Bem, se esta é minha única esperança, acho
que vou apelar então”. E conta-se então que ele pensou que tinha ido
para muito longe… e quando começou, disse que era escuro, e foi
ﬁcando mais e mais claro, e contou que parecia não haver um lugar
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certo em que aquela Luz parou, porém ele estava bem no centro
Dela. E conta-se que Ele perguntou: “Quem se aproxima do Meu
Trono de Julgamento?” E ele respondeu: “Eu sou Arthur Mccoy. Sou
evangelista, enviei muitas almas para o Reino”. Ele interrogou: “Seu
nome não foi encontrado no livro?” “Não”. Continuou: “Então você
veio apelar à Minha Corte?” “Sim, Senhor”. "Você receberá justiça.
Eu te julgo pelas Minhas Leis. Arthur McCoy, você já contou uma
mentira?"
4
Ele comentou: "Eu achava que era um homem muito bom até
que cheguei diante daquela Luz". Continuou: "Mas na Presença
daquela Luz, eu era um pecador." Todos nós seremos assim. Você
pode se sentir seguro agora, mas espere até chegar lá. Como você
acha que me sinto aqui quando Ele está ungindo? Quão pequeno
você se sente! Como será naquele Juízo do Trono Branco? Ele
interrogou: "você já contou uma mentira?" Ele contou: "Eu achava
que tinha sido sincero, mas algumas coisinhas que eu achava que
eram mentirinhas corriqueiras, tornaram-se grandes e escuras Lá".
Ele respondeu: "Sim, Senhor, já menti". Ele interrogou: "Você já
roubou?" Ele comentou: "Eu pensei que tivesse sido honesto nisso e
que nunca tivesse roubado", mas disse: "Na presença daquela Luz,
eu me dei conta que houve alguns negócios que ﬁz que não foram
muito corretos". Ele respondeu: "Sim, Senhor, já roubei". Ele disse:
"Meu julgamento…" E ele estava quase a ponto de ouvir sua
sentença: “Aparta-te para o fogo eterno, preparado para o diabo e
seus anjos”, disse que cada um dos seus ossos estava se quebrando
em pedaços.
5
Contou: “Ouvi a Voz mais doce que já ouvi em minha vida”.
Continuou: “Quando me virei para olhar, vi a face mais dócil que já
vi, mais dócil que a face de uma mãe, a voz mais dócil do que minha
mãe alguma vez me chamou”. Contou: Olhei em volta. Ouvi uma
voz que disse: “Pai, isso é verdade, ele de fato contou mentiras e não
foi honesto. Mas, na terra, ele se posicionou por Mim”, disse: “agora
Eu me posiciono no lugar dele.” É isso que eu desejo que aconteça lá.
Eu quero me ﬁrmar por Ele agora, para que quando esse momento
chegar, Ele se coloque em meu lugar.
6
Vamos ler Gênesis 22, versículos 15-16-17 e 18.
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doentes, eu sabia, mas eles estão tentando se esforçar para trazer
suas congregações, quer eles entrem ou não. Esses são pastores
genuínos. E o Espírito Santo me disse: "Faça com que deem as mãos
uns aos outros". Entrelaçamos nossos corações e redes juntos, e
nossas orações, juntas.
84
Jesus, cure-os, também. E faça-os pastores fortes, fortes na
Palavra do Senhor. Que Deus, conceda a meus irmãos todos os
desejos dos seus corações. Que vocês possam servi-Lo todos os dias,
e tenham o poder de Deus em suas vidas, para ministrar a este ﬁno
grupo de pessoas. Que Jesus Cristo, que tem estado conosco e está
com vocês o tempo todo, possa tornar-Se mais proeminente a vocês
do que nunca.
85
Alguns de vocês que eram aleijados podem não notar
nenhuma diferença por algum tempo, podem não notar nenhuma
diferença. Veja o que Abraão fez. Não faz diferença; não é para isso
que você está olhando. Não olhe para os seus sintomas. Olhe para o
que Ele disse. Se você disser: "Eu ainda sinto a dor", isso não tem
nada a ver. Você fez o que Deus disse. Veem, não olhe para isso. Olhe
para o que Ele disse. Deus disse que era assim! Eu creio. Não creem
vocês? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.]
86
Com todo o meu coração, eu creio. O Senhor Deus os
abençoe... até que os veja novamente. Minhas orações são para
vocês; que a noite não se torne tão escura, que a chuva não caia tão
forte. Estarei orando por vocês. Orem por mim. Até nos
encontrarmos novamente, Deus os abençoe. Agora o irmão
pastoreando, vejam.
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Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela
segunda vez desde os céus,
E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor:
Porquanto ﬁzeste esta ação, e não me negaste o teu
ﬁlho, o teu único ﬁlho,
Que deveras te abençoarei, e grandissimamente
multiplicarei a tua descendência como as estrelas
dos céus, e como a areia que está na praia do mar; e
a tua descendência possuirá a porta dos seus
inimigos;
E em tua descendência serão benditas todas as
nações da terra; porquanto obedeceste à minha
voz.
7
Vamos orar. Pai Celestial, tome o texto agora, Senhor, e
ministre a nós. Que o Espírito Santo conduza as Palavras, Senhor,
diretamente a cada coração. Isso atenderia às nossas expectativas
nesta tarde, porque são grandes, Senhor. E Tu nos disseste para
pedir abundantemente para que nosso gozo seja completo. Pedimos
em Nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.
8
Se fosse dar um tema, por alguns momentos. Minha voz está
fraca, por isso tenho que ﬁcar próximo ao microfone. Sei que há um
eco, mas vamos suportá-lo um pouco. Quero chamá-lo de:
“Possuindo a Porta do Inimigo depois da Prova”. Nosso cenário se
abre diante de uma das cenas mais maravilhosas, em Abraão. Vocês
sabem que Abraão é o pai da fé. E a promessa foi feita a Abraão. E
unicamente sendo herdeiros com ele, através de Cristo, é a única
maneira de recebermos a promessa, é por meio de Abraão. Agora,
Abraão era um homem comum, mas ele foi chamado por Deus e foi
ﬁel a esse chamado. Quando Deus lhe falou, nenhuma vez Abraão
duvidou daquela Voz. Ele se ﬁrmou Nela. Não importava qual fosse
a diﬁculdade, ele se manteve ﬁrme Nela.
9
E então lhe foi prometido um ﬁlho. E ele esperou por vinte e
cinco anos para receber aquele ﬁlho, considerando qualquer coisa
contrária àquilo como se não existisse. E assim, e nesse ﬁlho, todas as
famílias da terra seriam abençoadas. E o patriarca foi ﬁel ao seu
chamado e à Palavra prometida. Ele foi um exemplo do que
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deveríamos ser. Agora nós, estando mortos em Cristo, somos a
Semente de Abraão. Assim, Abrão teve duas sementes. Uma delas
era a semente natural e a outra era a Semente espiritual. Uma delas
era natural, da sua carne, e a outra era a Semente de sua fé, a fé, para
que também sejamos a Semente de Abraão pela Palavra prometida.
E agora, depois que foi testado por vinte e cinco longos anos, em vez
de ﬁcar mais fraco, ele ﬁcou mais forte.
10
Vejam, se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte
seria um milagre maior, porque ele estaria dois anos mais velho. E
ele acumulava aqueles anos, à medida que ia envelhecendo e seu
corpo ia se mortiﬁcando. O útero de Sara era estéril. E, em razão
disso, sua força se esgotava, e havia... era totalmente impossível.
Você já pensou no que Deus fez lá? Vejam, Ele não apenas tornou
fértil o útero dela. Porque, lembrem-se, se Ele tivesse feito isso,
lembrem-se que se Ele ﬁzesse isso… Eles não tinham, naqueles dias,
essas mamadeiras higiênicas e em condições saudáveis como temos
hoje, para dar ao bebê o leite da vaca. Compreendem? Ele também
teve que… As veias de leite dela tinham secado. Então, Ele não
poderia ter…Tinha que acontecer alguma coisa.
11
Então, pense numa mulher de cem anos entrando em
trabalho de parto. O coração dela não aguentaria. É difícil hoje em
dia até para uma mulher de quarenta anos aguentar isso. O coração
dela não suportaria. Então, sabe o que Ele fez? Se você notar...Bem,
sei que muitos podem discordar. Estaria bem fazer esta aﬁrmação?
Vejam, Eu… seria apenas minha própria opinião.
12
Vejam, a Bíblia é um livro sobrenatural. Ela é escrita de forma
que é escondida dos eruditos e teólogos. Quantos sabem disso?
Jesus agradeceu a Deus. Ele disse: “Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e
da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos
pequeninos.” É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no
coração, então você se apaixona por Deus, então Ele Se revela, o
sentido da Bíblia. A interpretação da Bíblia é o próprio Deus
interpretando Suas promessas. Mas a Bíblia está escrita nas
entrelinhas.
13
Agora, como minha esposa, ela é a mulher mais maravilhosa
do mundo, e eu realmente a amo. Ela me ama. Assim, quando estou
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curados. Tenham fé agora. Deem a volta, lá atrás, voltem e se unam à
ﬁla aqui atrás. Deem a volta e façam uma grande ﬁla. Deem a volta
por este lado e façam uma ﬁla. É isso aí. Todos estejam em oração.
Tenham fé. Não olhem para a multidão agora. Lembrem-se, estamos
envoltos pela Presença de Jesus Cristo, depende de nós honrar o que
Ele tem feito entre nós, tendo fé em Sua Palavra. Muito bem. Agora
vai ﬁcar tudo bem. Creio que a ﬁla está ﬁcando maravilhosa.
80
Agora enquanto todos estão em pé, eu quero que cada
pessoa, no edifício, incline a cabeça. Senhor Jesus, está prestes a
acontecer. A decisão tem que ser tomada agora. Cremos de fato que
Tu estás aqui. De fato Te amamos. Temos fé, Senhor, suﬁciente para
o que vamos pedir. Essas pessoas estão se identiﬁcando ao entrarem
na ﬁla. Senhor, que isso não seja em vão. Que seja, Senhor, que eles
passem por aqui, cada um passará como se estivesse passando sob
Cristo, pois sabemos que Ele está aqui.
81
E rogamos que eles recebam sua cura. Tenho certeza de que,
mesmo nas semanas e semanas seguintes, essas pessoas irão
procurar seus pastores, mulheres que tiveram problemas femininos,
estomacais, homens com problema de próstata, toda espécie de
problemas, ﬁcarão bem, dizendo: “Sabe, aquilo acabou de me
deixar", porque eles estão em Tua Presença. Que eles possam vir
agora e obter isso pelo que Tu morreste. Eles são a Semente de
Abraão, e Tu conquistaste por eles. Que eles venham e recebam o
que Tu lhes deste.
82
E, satanás, você foi tão exposto nesta semana, até você saber
que é um ser derrotado. Jesus Cristo te derrotou no Calvário. Ele
ressuscitou no terceiro dia, para nossa justiﬁcação, e está entre nós
agora. E nossa fé olha para Ele, e para longe de você ou de qualquer
coisa que você tenha feito. Deixe essas pessoas, no Nome de Jesus
Cristo.
83
[O irmão Branham e os ministros impõem as mãos sobre os
enfermos e oram por cada um na ﬁla de oração. Espaço em branco na
ﬁta – Ed.] ...Fizemos exatamente como o Mestre nos ordenou.
Quantos de vocês que passaram por essa ﬁla, creram que vão ﬁcar
bem, levantem a mão. Uno-me a vocês. O que estávamos fazendo lá,
aﬁnal, como um grupo de ministros lá; muitos deles estavam
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as mãos sobre elas, elas serão curadas. Vocês crerão de todo o
coração, todos? (Os ministros dizem “amém” - Ed.) Quantos aqui
vão orar pelos outros enquanto passam, levantem as mãos: “Estarei
orando”. Lembrem-se, pode ser seu pai, sua mãe, sua ﬁlha ou ﬁlho,
irmã ou irmão. E se não for dos seus, é de alguém que vai passar por
esta ﬁla. E se fossem eles, e estivessem morrendo com câncer, ou
alguma doença horrível, você não iria querer que esses homens
fossem profundamente sinceros? Certamente, iríamos querer.
77
Agora, eu creio, como vocês vão… agora, estes nesta ﬁla
aqui, neste corredor, ﬁquem daquele lado, com o cartão de oração.
Fiquem daquele lado, todos que estão na seção da direita. Agora, a
forma... mantenham a seção da esquerda, está muito cheio, veem, e
vocês não sabem o que estamos fazendo. Tudo bem, todos que estão
nesta seção, ﬁquem de pé aqui. Agora, todos que estão na seção da
direita, venham por aqui, porque vocês vão descer, dar a volta. E
como vocês vão, como eles vão sair, irmão Borders? Bem aqui pela
porta lateral, deem a volta e entrem no prédio novamente. Então,
quando este lado for chamado, em poucos minutos, eles vão se
levantar. E vamos ver agora o que... Tudo bem, esses nesta seção,
virem deste lado aqui. Segurem seus cartões de oração, venham
deste lado.
78
E vocês, na galeria, venham encontrá-los no ﬁnal da ﬁla ali
em cima. Agora, estes que estão aqui do lado esquerdo, vão para o
lado esquerdo. E então, vejam, formem a ﬁla e voltem por aquele
caminho, voltem, virem nessa direção. Veem? E sigam a ﬁla em volta
e assim não teremos nenhum tumulto. E então, vocês, na galeria,
tomem seus lugares bem nos corredores, e entrem assim que eles
passarem. Agora, comecem a andar aí atrás, cada um, caminhem aí
atrás até encontrarem esta ﬁla por aqui. Deem a volta, até aqui,
comecem a dar a volta e venham a esta ﬁla aqui.
79
Oh, o que pode acontecer bem agora! O que pode acontecer!
Este vai ser um momento em que algo deve acontecer. Muito bem.
Agora, muito bem, voltem para aquele lado, e entre direto na ﬁla,
assim. Deem a volta por este corredor. Este é o caminho agora. E
agora enquanto vocês estão em pé, todos em pé, vamos fazer uma
oração. E esta congregação vai orar comigo, para que vocês sejam
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longe de casa, ela me escreve uma carta e diz: “Querido Bill, agora à
noite eu coloquei as crianças para dormir. Lavei as roupas hoje”, e
tudo que ela fez, e assim por diante. Bem, ela está dizendo isso na
carta. Mas vejam, eu a amo tanto e como somos tão unidos, a ponto
de eu poder ler as entrelinhas. Eu sei o que ela quer dizer, veem, ela
me contando ou não, compreendem? Eu sei o que ela quer dizer,
porque é o meu amor por ela e meu entendimento.
14
Bem, é desta maneira que a Bíblia é escrita. Veem? Os
entendidos vão passar por cima; eles nunca captarão. Veja, você tem
que estar apaixonado pela Palavra, por Ele, para conhecê-Lo.
Compreendem? Agora, bem aqui, observe o que Ele fez. Bem,
Abraão e Sara eram idosos, “adiantados em idade”, diz a Bíblia.
Agora, não era apenas porque as pessoas viviam mais naquela
época. A Bíblia diz que “eles eram já velhos e adiantados em idade”.
Agora, observe, imediatamente depois que esse Anjo apareceu, do
qual estávamos falando, que era Elohim, Deus. E Ele disse a Abraão:
“Tornarei a ti por este tempo da vida”. Agora, observe atentamente
tudo, eles eram um tipo da Igreja, em tudo.
15
Bem, observe. Aqui está o que aconteceu. Agora, Ele não
apenas fez um remendo em Sara e fez um remendo em Abraão. Ele
os tornou um jovem e uma jovem novamente. Bem, isso pode
parecer estranho, mas observe o restante da Palavra e combine tudo.
A Palavra é inspirada e você tem que estar inspirado com a Palavra.
Agora, lembre-se, imediatamente depois disso, imediatamente
depois da aparição desse Anjo... Posso ver aquilo, o cabelo grisalho
de Sara, uma vovozinha com um xale no ombro, e com um pequeno
gorro, segurando uma bengala, andando por ali. “Eu, ter prazer com
o meu senhor, e ele já velho também?” Veem? E ali estava Abraão,
com sua longa barba, segurando uma bengala, como ele era já
avançado em idade.
16
E eu vejo, na manhã seguinte, os ombros dele começam a se
endireitar, a corcunda desaparece de suas costas. Os cabelos dela
começam a voltar. Eles voltaram a ser um jovem e uma jovem,
mostrando o que Ele fará com a Semente Real de Abraão, veja,
quando formos “transformados num momento, num abrir e fechar
de olhos, e formos arrebatados juntamente”.
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17
Observe o que aconteceu. Bem, deixe-me provar isso para
você. Agora, eles ﬁzeram uma viagem do lugar onde estavam, lá em
Gomorra, e foram até Gerar, lá na terra dos ﬁlisteus. Vocês notaram?
Vejam no mapa, como é distante. Uma viagem e tanto para um casal
daquela idade. E assim, além disso, lá na terra dos ﬁlisteus, havia um
jovem rei chamado Abimeleque, e ele estava procurando uma
esposa. E ele tinha todas aquelas lindas garotas ﬁlisteias, mas
quando ele viu a vovó, ele disse: “Ela é formosa à vista” e se
apaixonou por ela, e desejou se casar com ela. Isto é certo. Uh-huh.
Veem, ela era linda. Veem?
18
Ela tinha voltado a ser uma jovem. Observe, ela tinha que se
tornar uma jovem, para dar à luz aquela criança. Deus a fez uma
nova criatura. E ela tinha que ser, para criar um ﬁlho. E lembrem-se,
Abraão, com “seu corpo já amortecido”, e Sara morreu quando
Abraão tinha… Isaque tinha quarenta e cinco anos, eu acho, quando
Sara morreu. E Abraão se casou com outra mulher e teve sete ﬁlhos
fora as ﬁlhas, depois disso. Amém. Veja, leia nas entrelinhas. É um
tipo. Isso mostra ali o que Ele vai fazer com todos os ﬁlhos de
Abraão. Estamos simplesmente nos aproximando disso agora
mesmo, então, nossos ombros curvados e tudo mais não faz
diferença, amigos. E nossos cabelos brancos e seja o que for, não
importa agora. Nós não olhamos para trás. Vamos olhar para frente,
para onde estamos chegando.
19
E lembrem-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal
que Abraão e Sara viram, antes do ﬁlho prometido vir à existência.
Cremos que estamos nesta hora. O patriarca, depois que o garoto
nasceu… Você poderia imaginar Isaque, com cerca de doze anos,
um garotinho adorável de cabelos cacheados e olhinhos castanhos?
Posso imaginar como aquela mãe se sentia, uma linda jovem, e
assim também seu pai. E um dia, Deus disse, agora, por exemplo
(estamos atrasados, a hora está chegando). “Eu ﬁz de você pai de
nações, por meio desse garoto, mas quero que você leve esse garoto
ao topo da montanha que lhe mostrarei, e quero que você o mate lá
em cima, como um sacrifício.” Vocês conseguem imaginar isso?
20
Agora, nunca foi requerido de você passar por um teste como
esse. Ele não faz isso hoje. Aqueles foram exemplos, sombras.
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Abraão tinha, o Senhor Jesus Cristo entre nós, conﬁrmando Sua
Palavra, com sinais seguindo. Quantos tem cartões para receberem
oração, levantem as mãos, pegaram seus cartões? Oh, é melhor
começarmos a ﬁla de oração.
73
Vejam, vocês entendem, não entendem? Agora, esse espírito
não somente… Isso não cura. Isso somente identiﬁca que Ele está
aqui. Seus pastores têm a mesma autoridade para orar pelos
enfermos. Eles não curam, não, certamente não. Mas eles têm a
mesma autoridade: “Estes sinais seguirão aos crentes”.
74
Agora, eu quero meus amigos pastores aqui. (Tudo bem,
chamar da audiência…?...) Quantos pastores aqui que creem de
todo o coração, ministros aqui, creem? Oh, obrigado. Gostaria de
saber se vocês ﬁcariam em pé? Venham aqui, ﬁquem aqui de pé
comigo, só por um minuto, bem aqui, para orarmos pelos enfermos.
Venham aqui. Agora, observem a cura suceder, observem o que
acontece. Quero que venham, formem uma ﬁla dupla aqui. Vou
descer aí já para orar pelos enfermos. Quero os pastores crentes, que
desejam se identiﬁcar como crentes, que você crê, vindo aqui, que
você está vivendo uma vida santa e limpa. Lembre-se, veja aqui o
que está vindo, representando o Evangelho de Cristo!
75
Irmão Blair, eu sei que você está aí, você ou o irmão Pat. Você
formaria essa ﬁla dupla, do jeito que você costuma fazer, se puder,
você e o irmão Pat? Pastores crentes que vão crer! Agora, olhem, se
Deus pode Se identiﬁcar por Sua Palavra, com Sua Palavra, quantos
sabem que na Bíblia Jesus disse isso: “Estes sinais seguirão aos que
crerem”. “Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.”
Pastores, vocês vieram aqui para se identiﬁcar como crentes. Vocês
são? Vocês são crentes, não são? Se não, vocês não estariam aqui.
Agora, o que Jesus disse? “Estes sinais seguirão aos que crerem”. Eu sou
um crente com você.
76
Estou descendo. Este é o nosso povo, e nós somos pastores
desses rebanhos. Estou descendo para estender minha rede com a
de vocês agora, colocar minhas mãos com as suas. E quando essas
pessoas vierem, se você tiver algo como um pouco de ceticismo em
sua mente, tire isso agora mesmo, de modo que quando essas
pessoas vierem, então cada uma delas passando, e nós colocarmos
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entrar em cena. Ele prometeu enviar alguém que precursaria aquele
Filho prometido, como Ele fez da primeira vez, que iria introduzir, e
Ele disse: “Quando o Filho do homem estiver sendo revelado”.
70
Eu não te conheço. Bem, senhorita Thompson, esses
problemas femininos e complicações, você crê que Deus vai te curar?
Você pode crer? Você crerá? Senhorita, senhorita Thomas, você crê
que Ele vai te curar? Levante as mãos, então. Há uma senhora
sentada logo atrás de você. Ela está orando. Ela tem artrite. Alguém
sentado ao lado dela está com problema no estômago, também está
orando. Você vai perder isso, você não está atenta. Você não é daqui.
Você é do Mississippi. Vocês são o Sr. e a Sra. Stringer. Se vocês
crerem de todo o coração, Jesus Cristo os curará. Se puderem crer.
Vocês creem? Então vocês podem receber. Ok. Levantem as mãos
para que as pessoas vejam que são vocês.
71
Não conheço essas pessoas. Nunca as vi na minha vida. Você
tem que crer, amigo. Ele está Se identiﬁcando. Vocês creem nisto de
todo o coração? (A congregação diz amém - Ed.) Por que você
balançou a cabeça, senhor, e me olhou assim? Sim, senhor. Porque
você fez isso, vou conversar com você um minuto. Você é um
cavalheiro de idade sentado bem aqui, olhando para mim. Ele olhou
para mim com tanta sinceridade. Ele crê. Você está orando por
alguém que teve um derrame. Mas a coisa principal pela qual você
está orando, que você precisa, você está buscando o Batismo do
Espírito Santo. Correto. Uh-huh. Isso mesmo. Se você crer. Essa
senhora, você está procurando um emprego. Além disso, para que
você saiba que sou um profeta de Deus, ou um servo, você fez duas
cirurgias. Isso te deixou meio fraca. Todos os tipos de doenças,
problemas espirituais. Quero lhe dizer que está tudo resolvido. Sua
fé te curou.
72
[Espaço em branco na ﬁta – Ed.]… sentada bem ao seu lado.
Ela está orando. Olhe aqui. Ele te ouviu, e você O tocou. Você não
sabe, mas Ele sabe. Vou lhe dizer sobre o que você estava orando.
Você crê de todo o coração? Você tem um problema de vesícula
biliar, você está orando. Você crê que Deus te curará e te fará ﬁcar
bem? Você é a Sra. Smith. Isso mesmo. Levante a mão. Veja, Ele está
Se identiﬁcando. O que é isso? É a semente de Abraão, a fé que
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Abraão temeu? Não senhor. Abraão disse assim: “Estou plenamente
convencido de que Ele é capaz de levantá-lo dentre os mortos,
porque o recebi como um dentre os mortos. E se esse mandamento
de Deus me disse para fazer isso, e eu for ﬁel a ele, valeu a pena, por
ter me dado o ﬁlho. Deus é capaz de levantá-lo dos mortos, do qual
eu, em ﬁgura, o recobrei.”
21
Oh que coisa, amigo! Se Deus deu a vocês, pentecostais, o
Espírito Santo, o falar em línguas, quanto mais vocês deveriam crer
em Seu poder de cura, em Sua bondade e misericórdia! Se Ele fez
aquilo, contra todos os teólogos do país! Eles diziam que não
poderia ser feito, mas Deus fez porque Ele prometeu. Então, ﬁrmese com sua Arma, Sua Palavra, Sua Espada, creia na Palavra de Deus.
Deus disse e está estabelecido.
22
Notem, agora. Ele o levou a uma viagem de três dias de onde
estavam, com os jumentos. Agora, eu conseguia andar, quando
estava na patrulha, eu andava trinta milhas [48 km] todos os dias no
meio da mata, e temos “pés de gasolina”, como se diz. Mas para
aqueles homens, o único meio de transporte era cavalgar sobre um
jumento ou caminhar. E ele seguiu em uma jornada de três dias de
onde estava, e então ergueu os olhos, lá do deserto, e viu a montanha
ao longe.
23
Ele pegou Isaque e amarrou-lhe as mãos. O qual todos nós
sabemos, em Gênesis 22 aqui, que é um tipo de Cristo. Conduziu-o
montanha acima, amarrado, como Jesus foi levado montanha acima,
ao Monte Calvário, um tipo de Deus dando Seu Filho, claro. Mas
quando chegaram lá em cima, e ele era obediente, Isaque começou a
ﬁcar meio desconﬁado. Ele indagou: “Pai, eis aqui a lenha, aqui está o
altar, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício?” E Abraão, com esse
conhecimento em sua mente, mas a Palavra de Deus estabelecida
bem ali, aﬁrmou: “Meu ﬁlho, Deus é capaz de prover para Si um
sacrifício”. Ele chamou o lugar de “Jeová-Jireh”. E quando amarrou o
seu ﬁlho, ele foi obediente até à morte, deitou-o sobre o altar, tirou a
faca da bainha e já ia tirar a vida do seu próprio ﬁlho. E, quando o
fez, Algo segurou a mão dele e disse: “Abraão, retenha tua mão”.
24
E naquele momento, um carneiro baliu atrás dele, travado
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pelos chifres, num mato. Você já pensou de onde veio aquele
carneiro? Lembre-se, a região é cheia de leões, lobos e chacais, e de
animais devoradores de ovelhas. E quão longe estava ele da
civilização? E, então, no topo da montanha, onde não há água. E ele
havia pegado as pedras por ali para fazer o altar. De onde veio
aquele carneiro? Veem? Mas não era uma visão. Ele matou o
carneiro, tinha sangue. O que ele disse? “Deus é capaz de prover
para Si um sacrifício.” Como você vai sair dessa cadeira? Como essa
criança com paralisia cerebral vai melhorar, ou você, dessa cadeira,
você ali com problema de coração? Seja qual for o problema, “Deus é
capaz de prover para Si”.
25
Abraão creu. O patriarca permaneceu ﬁel à promessa. E Ele
havia prometido que “Tua semente! Porque creste em Minha
Palavra, e independentemente das circunstâncias, a tua semente
possuirá a porta do inimigo.” Por quê? Todo o inimigo que surge,
como ﬁgura, contra Abraão, Abra… O inimigo de... “Ela é muito
velha. Sou velho demais. Tudo isso e outras coisas mais.” Ainda
assim ele permaneceu ﬁel à promessa.
26
Agora, o homem que tem essa fé ainda tomará a Palavra de
Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, se você não
pode fazer isso, então você não é semente de Abraão. Essa era a fé
que Abraão tinha, sua Semente. A promessa dada a Abraão era que
sua “Semente”, agora sua “Semente Real”, também, como lhes disse
há pouco. E esse selo que Ele deu a Abraão era o selo da promessa. E
a Semente Real, de acordo com Efésios 4:30, é “selada pelo Espírito
Santo”, depois de terem suportado a prova. Tente pensar nisso.
Muitos acham que têm o Espírito Santo. Muitos aﬁrmam ter o
Espírito Santo. Muitos podem mostrar várias evidências e sinais
Dele. Mas, ainda assim, se não puder permanecer com esta Palavra,
não é o Espírito Santo. Veem? Você crê em toda Palavra, então, você é
selado depois do teste.
27
Quando cremos em todas as promessas da Palavra, então
somos selados pelo Espírito, para conﬁrmar a promessa. Foi assim
que Abraão fez. Só então, temos o direito de possuir a porta do nosso
inimigo. Você não pode fazê-lo até que primeiro se torne essa
“Semente”. Lembrem-se, na Bíblia… Eu falei sobre isso em
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verdadeiro. Quando um pregador se levanta e permite que vocês,
mulheres, cortem seus cabelos, e usem pintura e outras coisas, e não
as corrige, e não chama a atenção, não há amor genuíno ali. E
permite que vocês, homens, casem três ou quatro vezes, e todas
essas outras coisas, e ﬁca por isso mesmo, não há amor genuíno ali.
Permite que vocês se juntem a uma igreja, e dá tapinhas em suas
costas, e te sufoca com algum credo, dizendo: “Isso é tudo que você
tem que fazer, é se unir à santa igreja”, não há amor ali. Ou seja, o
homem (ele próprio) está tão perdido que nem percebe. O amor
genuíno é corretivo, e te traz de volta à Palavra de Deus. Olhe para
Jesus, como, o que Ele disse, porque Ele os amava tanto que morreu
no lugar deles, quando eles até mesmo estavam clamando pelo Seu
sangue. Agora, que o grande Espirito Santo… Quero esperar só um
minuto. Estou esperando até que a unção do Espírito Santo desça
sobre mim, antes de começarmos. Tenho pregado. Obrigado por sua
cooperação.
67
Agora, cada um aqui, onde você estiver, em qualquer lugar
no edifício, ore só por um minuto, diga: “Senhor Jesus, ajuda-me!
Ajuda-me! Deixa-me tocar em Teu manto”. Jesus disse, vocês
sabem, quando a mulher tocou o Seu manto, Ele não sentiu
ﬁsicamente, mas Ele se virou e soube quem ela era e o que ela fez. Ele
é o mesmo Jesus nesta tarde, um Sumo Sacerdote que pode ser
tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.
68
Vocês creem, cada um de vocês agora, que esta é a verdade,
que o Deus que fez essa promessa, uma vez mais, e que Ele possa
mostrar isso, que estamos vivendo nos dias de Sodoma? Quantos no
edifício creem nisto? Levantem as mãos. Estamos vivendo como foi
em Sodoma. Todo o sistema está contaminado, o sistema mundial,
tudo, o sistema das igrejas, o sistema político. Não há nada. A
política está tão corrompida. Os sistemas, em todos os lugares,
nossos ditadores, é tudo corrupção. A igreja se tornou da mesma
maneira. As famílias se tornaram do mesmo jeito. É só corrupção,
Sodoma!
69
Assim, lembrem-se, Deus colocou isso diante de vocês, então
lembrem-se que Ele disse que Se representaria em carne humana, e
faria como Ele fez diante de Sodoma, antes do Filho prometido
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rogo que Tu vás com eles. E como um sinal de Tua presença hoje, e
nossa fé em Ti como temos pregado a Tua Palavra, que a fé que
estava em Abraão, e a fé que foi produzida e dada a nós por Jesus
Cristo, que ela possa ir com estes lenços e curar cada um sobre o qual
forem colocados. Nós os enviamos em Nome de Jesus. Amém.
63
Agora, apenas um momento, antes de chamarmos a ﬁla de
oração. O onipotente e poderoso Deus, o Grande, o TodoSuﬁciente… Por favor, amigos, vou começar a orar pelos doentes, e
eu… provavelmente, quando descermos, talvez não consiga dizer
nada para vocês, alguns de vocês podem ter ido antes desse
momento. Seja o que for, se você nem mesmo ﬁcou em pé, há alguns
momentos, e você não tem certeza... Se você é um membro de uma
igreja, isso é bom, mas não é bom o suﬁciente. Vejam, o jovem rico
era um membro da igreja. Veem? Ele perguntou a Jesus o que
poderia fazer para ter Vida Eterna. Ele nunca aceitou. Ele foi
embora. Que coisa tola para aquele jovem fazer. Não tome o lugar
dele.
64
Vocês se lembram da última vez que ele foi identiﬁcado?
Pouco tempo depois, ele prosperou. Ficou mais rico. Chegou a um
ponto em que até seus celeiros transbordaram. Mas então,
encontramos a sua última identiﬁcação no inferno, chamas
atormentando. Não deixe isso acontecer com você. Aceite a Cristo.
65
Vocês jovens, moças, rapazes, na fase de mudança da vida,
por favor, façam isso. Ouçam-me como seu irmão, aquele que os
ama. Estou aqui porque os amo. Eu amo a Deus e amo vocês, e não
posso amar a Deus se não amar vocês. Eu preferiria que, se você
tivesse alguma apreciação a fazer, ﬁzesse ao meu ﬁlho ali, ou a
algum dos meus ﬁlhos. Deixe-me apenas... Eu ﬁco sem isso.
Qualquer pai fará isso; Deus também. Veem? Ame o povo Dele. Ame
um ao outro. Você diz: “Por que você os repreendeu?” O amor
genuíno é corretivo. Se seu ﬁlho está sentado ali na rua e você diz:
“Bem, lá está o Junior. Ele não devia fazer isso, mas não quero ferir
os sentimentozinhos dele.” Você não o ama. Ele vai morrer ali. Se
você o ama, você o pegará e lhe dará uma surra. Você o fará
obedecer.
66
É assim que Deus faz. O amor é corretivo, e esse é o amor
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Houston ou em algum lugar... ou melhor, em Dallas. O Sinal. Vejam,
um judeu poderia mostrar, lá em Israel, que era um judeu pela
circuncisão. Mas Deus disse: “Vendo Eu o sangue! E o sangue vos
será por sinal”. A vida que estava no sangue não podia vir sobre o
adorador, porque, bem, era a vida animal, era apenas uma sombra
apontando para a Vida Real. Então, a química, o sangue em si, tinha
que estar vermelho sobre a porta e nos umbrais da porta.
28
Aplicada com hissopo, que é apenas uma erva comum,
mostrando que você não tem que ter uma super fé. Você
simplesmente tem que ter a mesma... a fé que você tem, como para
ligar seu carro para vir à igreja. Veem? Muitas pessoas acham que
têm que ser algo... Mas não, não, isso está errado. Simplesmente
uma fé comum é tudo que você precisa para aplicar o Sangue. Ouvir
a Palavra e crer na Palavra, aplicá-La, isso é tudo. Apanhavam ervas
em qualquer lugar lá na Palestina, que fossem hissopo, apenas uma
pequena erva que crescia nas fendas dos muros, e por ali,
mergulhavam-nas no sangue e as aplicavam sobre a verga e umbrais
da porta.
29
E, lembrem-se, não importava o quanto estivessem sob o
pacto, o quanto o judeu poderia mostrar que era circuncidado, quão
boa pessoa ele fosse, todo o pacto era anulado, a menos que o sinal
estivesse lá. “Vendo Eu o sangue”, somente isso. Bem, o Sangue
agora, o Sinal, não é a química, a química do Sangue de Cristo foi
derramado há milhares de anos. Mas veja, onde o… tinha que ser a
química lá, a vida do animal não podia vir sobre o humano, porque a
vida do animal não tem alma. O animal não sabe discernir o que é
certo e o que é errado. É o ser humano que tem a alma. Agora, mas
quando Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, derramou o
Seu Sangue, a Vida que estava naquele Sangue era o próprio Deus.
30
A Bíblia diz: “Somos salvos pela Vida, o Sangue de Deus”.
Não o sangue de um judeu, nem o sangue de um gentio, mas a Vida
de Deus. Deus criou aquela célula sanguínea, num nascimento
virginal. Ela não conhecia homem, nem mesmo o óvulo veio dela.
Eu sei que muitos de vocês querem acreditar que o óvulo veio dela.
O óvulo não pode estar ali sem uma sensação, o que Deus fez então?
Veem? Ele criou tanto o óvulo quanto a célula sanguínea, e aquele foi
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o tabernáculo de Deus, Santo. “Não permitirei que o Meu Santo veja
corrupção.” [Salmo 16:10] Veem de onde veio o óvulo? “Nem
deixarei Sua alma no inferno”. Seu corpo era santo! Oh, que coisa!
Você não, se você não pode crer nisso, então como você pode se
chamar de cristão?
31
“Somos salvos pelo Sangue de Deus.” É aí que está minha fé.
Não caminhar lá no sangue de um profeta, nem no sangue de um
homem comum, um mestre ou um teólogo. Caminhamos ali no
Sangue de Deus. Deus disse isso. Ele se tornou um ser humano. Ele
mudou Sua forma. Ele armou a sua tenda aqui entre nós e se tornou
um de nós. Ele é o nosso Parente Redentor. Ele teve que se tornar um
parente nosso, porque essa era a lei. Deus se tornou homem e
habitou entre nós.
32
Note como que, ao fazer isso, Ele vindo Dele, era Deus, o
Espírito, e aquele Espírito vem sobre o crente. Portanto, a Vida que
estava em nosso Sacrifício, somos identiﬁcados por essa mesma
Vida. Então, como podem eles ver a Vida de Deus se movendo entre
as pessoas e chamá-La de algo impuro, quanto essa é a nossa
identiﬁcação com o nosso Sacrifício? “Aquele que crê em Mim
também fará as obras que Eu faço”. Sua vida retornando sobre o...do
Sacrifício, enquanto colocamos as mãos sobre Ele e nos
identiﬁcamos como mortos para nossos pensamentos próprios.
Então, como podemos deixar que denominações nos empurrem
para credos e coisas, e dizer que cremos? Estamos mortos para essas
coisas.
33
Paulo disse: “Mas nada disso me incomoda”, porque ele estava
ligado a um absoluto, Cristo. E todos as verdadeiras conquistas
estão vinculadas a um absoluto, e meu absoluto é a Palavra. E todos
os outros que são verdadeiramente nascidos do Espírito, seu
absoluto é a Palavra de Deus. Estou ligado a Ele. Coloquei minhas
mãos sobre Ele, e Ele tomou o meu lugar, e eu me identiﬁquei com
Ele. Sabemos que Ele prometeu se identiﬁcar conosco. Isso traz fé
genuína, não a sua própria fé, mas a fé Dele, algo que você não
controla. Ele faz isso. Observe agora. Depois, e somente depois, é
quando a promessa é feita a você.
34
Não importa a quantas igrejas você se uniu, quantas vezes
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diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante
dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será
negado diante dos anjos de Deus.” Deus te abençoe, minha irmã.
Haveria alguém na galeria, em algum lugar? Agora mesmo,
enquanto estamos esperando. Alguém deles, mais alguém no andar
principal? Muito bem. Eu te tomo em sua palavra, amigo. Se a
Palavra cai em solo fértil, como a pequena mulher no poço, ela
compreendeu. Ela foi representada no Céu, desde a fundação do
mundo. Quando aquela Luz a atingiu, ela A reconheceu.
60
Deus te abençoe, meu irmão. Isso é uma nobre… Deus te
abençoe, meu irmão. Você pode ter feito grandes coisas em sua vida,
você está fazendo a melhor coisa que você já fez, agora,
posicionando-se por Cristo. Nosso Pai Celestial, a semente caiu em
algum terreno nesta tarde. Vemos a vida brotando. Homens e
mulheres se colocam de pé e o olho de Deus que tudo vê, que é
onipresente, onisciente e onipotente, os vê. Eles são Teus, Pai. Eu os
apresento a Ti agora, como troféus.
61
Que essa experiência deles ao se colocarem de pé ali, sabendo
o que ﬁzeram, sabendo o que isso signiﬁca, que eles se levantam
para tomar posição com os poucos desprezados do Senhor. Que eles
permaneçam ﬁéis até aquele dia em que estiverem em Tua presença,
então aquela amável voz dirá: “Sim, um dia em Baton Rouge, ou em
um lugarzinho chamado Denham Springs, ele se posicionou por
Mim, agora Eu me posicionarei por ele ou por ela”. Conceda isso,
Senhor. Eles são Teus, em Nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe,
por sua posição. Deus sempre... Agora, faça isso por mim. Encontre,
se você estiver próximo desses pastores, encontre alguns, converse
com eles. Se você ainda não foi batizado no batismo cristão, faça-o.
Esteja entre os crentes agora, os verdadeiros crentes, não os ﬁngidos,
os verdadeiros crentes. Enquanto estamos orando, vamos orar por
estes lenços.
62
Pai Celestial, estes lenços serão enviados agora, para onde,
eu não sei. Talvez a um velho papai cego sentado ali fora em um
pequeno lodaçal em algum lugar, aguardando estes lenços
chegarem, um bebezinho deitado em um leito de hospital, uma mãe
ansiosamente esperando pelo retorno deste lenço. Pai Celestial, eu
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56
Que tipo de porta está diante de você? Se for doença, você é
mais que vencedor sobre ela. Então podemos dizer, ou cantar essa
velha e graciosa canção: Cada promessa do Livro é minha, cada
capítulo, cada versículo... e tão Divino, estou conﬁando em Seu
amor Divino, pois cada promessa do Livro é minha. Somos mais do
que vencedores, e a Semente de Abraão possuirá a porta do inimigo!
Quando dizem que essas Coisas não podem acontecer, quando
quiserem chamar isso de um diabo, ou Belzebu, ou qualquer outra
coisa, com certeza Deus conquistará cada porta e tirará o inimigo.
Oremos.
57
Senhor, que a Semente de Abraão… Eu sei que eles verão
Isso, Senhor. Como poderia esta Palavra cair sem atingir o
verdadeiro terreno? Eu rogo que eles compreendam agora. Que
cada pessoa que vier à ﬁla de oração seja curada. Senhor, se houver
alguém aqui que ainda não fez sua conﬁssão, não se posicionou
publicamente e se ﬁrmou por Cristo, pronto para negar todos os
credos e coisas frias, formais e mortas que os têm afastado de Ti. Que
eles possam se posicionar agora e dizer: “Eu O aceitarei como meu
Salvador”. Então Tu te posicionarás por eles naquele Dia.
58
Enquanto temos as cabeças inclinadas, se houver aqueles que
gostariam de se colocar de pé só por um momento, para orar e dizer:
“Eu quero me posicionar por Ele agora, para que Ele se posicione
por mim naquele Dia, em Sua presença Divina.” Eu lhe peço e lhe
dou a oportunidade de seu nome ser colocado no Livro da Vida, se
você se colocar de pé. Não estou pedindo para você se unir a
nenhuma igreja. Estou lhe pedindo para vir a Cristo, se você está
aqui e não O conhece. Deus te abençoe, ﬁlho. Se houver mais
alguém, diga: “Eu quero me posicionar agora”. Deus te abençoe,
senhora. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te
abençoe. “Eu tomo minha posição nesta tarde”. Estas boas pessoas,
homens e mulheres, se levantando: “Tomarei minha posição nesta
tarde”.
59
E naquele dia em que o médico disser: “Bem, devido ao
acidente, ele está perdendo sangue, a morte está sobre ele, ou sobre
ela”. Ou, numa manhã, você se lembrará do seu posicionamento.
Você se posiciona por Ele agora. “Todo aquele que me confessar
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você já foi batizado, com o rosto para frente ou para trás ou do jeito
que você quiser. Até que aquele Selo seja colocado sobre você, você
não tem o direito de dizer que está conectado com o Seu sacrifício. E
o que é o Selo de Deus? Efésios 4:30 diz: “Não entristeçais o Espírito
Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção”. Não de um
avivamento até o outro, mas eternamente selado até o Dia em que
você for redimido de volta.
35
E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus,
você nunca estará com Deus. Quantos sabem que Ele era um
Redentor? (A congregação diz “amém” - Ed.) Bem, então, tudo que é
redimido tem que voltar ao lugar de onde caiu. Assim sendo, se Ele
veio para nos redimir, como poderíamos nós não precisarmos
sermos redimidos, se todos éramos “nascidos em pecado, formados em
iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras?” Isso mostra que o
verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus, antes que
houvesse um mundo, ou uma estrela, ou o ar, ou qualquer outra
coisa. Ele é eterno e Ele veio para nos redimir de volta. É o
pensamento de Deus, falado numa palavra, manifestado e trazido
de volta ao Seu pensamento.
36
Parente Redentor! É por essa razão que o próprio Deus teve
que se tornar um de nós, para nos redimir. Ninguém mais poderia
fazê-lo. Um anjo não teria como fazê-lo, ninguém mais. Ele teve que
descer, ser tentado como nós, para nos redimir. Observe agora a
semente natural de Abraão. Vamos analisar algumas dessas
sementes naturais e ver se Deus manteve sua Palavra com a semente
natural, que era Isaque. Vamos analisar algumas das sementes
naturais que creram na totalidade da promessa de Deus e não
tiveram qualquer dúvida. Agora, lembre-se, houve dezenas de
milhares vezes milhares multiplicado por milhares que eram
circuncidados e tudo mais, e ainda assim não eram semente de
Abraão. Certamente. “Porque não é judeu o que o é exteriormente, mas o
que é no interior.” Eles, muitos deles falharam, falharam
amargamente.
37
Veja, no deserto, disseram: “Nós…” O dia da Páscoa, ou
diante da fonte, São João 6. Todos eles estavam regozijando. Jesus
disse: “Eu sou aquela Rocha que estava no deserto. Eu sou o Pão que veio de
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Deus, do céu, se alguém Dele comer, não morrerá.” Disseram: “Nossos
pais comeram o maná no deserto, por quarenta anos”. Ele respondeu: “E
todos eles estão mortos.” Mortos, pegue esta palavra e pesquise-a, veja
o que signiﬁca: “eternamente separado”. Ainda assim, eles eram a
semente de Abraão. Morte signiﬁca “separação, aniquilação,
destruição completa, aniquilação.” Jesus disse que eles estavam
mortos, cada um deles, embora fossem judeus circuncidados. Veja,
pobre gente, só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos,
ﬁzemos uma conﬁssãozinha e coisas assim; o diabo crê tanto quanto
nós.
38
Mas, você precisa estar identiﬁcado com Isso. Deus tem que
testemunhar Isso, selando com o Espírito Santo. Sem duvidar da
Palavra! Se você diz: “Bem, agora, isso foi para outro dia”, há algo
errado. E se um homem viesse correndo, e você lhe dissesse que a
luz estava brilhando, e ele descesse correndo para o porão e dissesse:
“Eu a recuso. Eu a recuso. Não existe luz. Não creio nisso!” Haveria
algo errado com aquele homem. Ele deve ser perturbado
mentalmente. Se ele recusa seus raios quentes e o recurso de onde
provém a vida, há algo errado com ele, mentalmente. E quando um
homem vê a Palavra de Deus, tornada clara diante dele, e
identiﬁcada, e então puxa e fecha suas cortinas denominacionais, há
algo errado com esse homem, espiritualmente. Algo está errado com
ele. Há algo errado espiritualmente. Ele simplesmente não pode
recebê-La. “Cegos e não sabem”, seguindo para o Julgamento, e Deus
será o Juiz. Observe quando ﬁzeram isso, e estas sementes agora que
creram Nisso, observe o que aconteceu. Vamos analisar alguns deles
agora, a semente de Abraão.
39
Vamos tomar os jovens hebreus, porque eles se mantiveram
ﬁrmes e não toleraram adoração a imagens. Eles se recusaram a se
prostrar diante de uma imagem que o rei havia feito. Foi feita
retratando um homem santo, também, a imagem de Daniel.
Mostrou que a raça gentia foi trazida para o lado falso, de adoração a
imagem de um homem santo. Termina da mesma maneira, quando
as pessoas serão forçadas a adorar imagens de pessoas. Isso veio por
revelação, Daniel sendo capaz de interpretar a Palavra, o que estava
escrito na escrita na parede. Foi assim que surgiu, e é assim que vai
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ressuscitando, Ele me justiﬁcou gratuitamente para sempre; um dia
Ele virá, oh, que dia glorioso!
53
Para aqueles que parecem estar derrotados. Eddie Perronet,
creio que foi ele, não podia vender suas canções cristãs. Ninguém as
queria. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Oh, derrotado, e
um crente! Um dia, o Espírito Santo veio sobre ele. A porta de seu
inimigo, que não recebia sua literatura! O Espírito o atingiu, e ele
pegou uma caneta, e Deus lhe permitiu escrever a canção de
abertura. Todos saúdem o poder do Nome de Jesus; que os anjos
caiam prostrados; tragam o diadema real e coroem-No Senhor de
todos.
54
A cega Fanny Crosby, certa vez disse: “O que isso signiﬁca
para você?” Alguns… Ela não vendeu seu direito de primogenitura
como fez o pentecostal Elvis Presley, ou como fez Boone da igreja de
Cristo, ou como fez Red Foley, vendendo seus talentos para o
mundo. Eles têm frotas de Cadillacs e discos de ouro de um milhão
de dólares. Mas Fanny Crosby permaneceu ﬁel ao seu lugar. Ela
exclamou: Não passe por mim, ó gentil Salvador; ouça meu humilde
clamor, enquanto outros Tu estás chamando, não passe por mim; Tu
és a Fonte de todo o meu conforto, mais do que a vida para mim;
quem tenho na Terra além de Ti? Ou quem tenho no Céu senão a Ti?
55
Disseram: “E se você ainda for cega quando chegar ao céu?”
Ela respondeu: “Eu O reconhecerei de alguma maneira”.
Indagaram: “Como você O reconhecerá? Respondeu: “Eu O
reconhecerei”. Aﬁrmaram: “Senhora Crosby, você poderia ganhar
um milhão de dólares”. Ela replicou: “Eu não quero um milhão de
dólares”. “Como você O reconhecerá?” Ela respondeu: “Eu O
reconhecerei, eu O reconhecerei, e redimida ao Seu lado ﬁcarei, eu O
reconhecerei, eu O reconhecerei”. “Se não puder vê-Lo, sentirei as
marcas dos cravos em Suas mãos”. Ela conquistou a porta do seu
inimigo. Sim. Se você estiver em Cristo! Ele disse: “Se vós estiverdes
em mim, e Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis qual porta
quereis possuir, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Se vós
estiverdes em Mim, e Minha Palavra estiver em vós, podereis
possuir a porta de qualquer inimigo que vier diante de vós”. Você é a
Semente Real de Abraão.
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conquistou, pois Ele foi adiante de nós e conquistou todas as portas
para nós. Ele está agora, depois de milhares de anos, Ele está em
nosso meio, o poderoso Conquistador.
50
Não conquistou somente a doença… Ele conquistou a
doença. Ele conquistou a tentação. Ele conquistou todos os
inimigos. Ele conquistou a morte. Ele conquistou o inferno. Ele
conquistou a sepultura, e se levantou novamente. E dois mil anos
depois, aqui está Ele entre nós, nesta tarde, identiﬁcando-Se, o
poderoso Conquistador! Amém. Ele ainda está aqui, vivo,
conﬁrmando Sua promessa, a Semente Real de Abraão. Oh, que
coisa! “Ele conquistará as portas do inimigo.” Para esses, Semente,
Ele está aqui vivo para conﬁrmar-Se a quem? Àquelas “Sementes”
predestinadas que podem ver isso. Ele conquistou isso. Aqueles que
depois do teste, da promessa da Palavra, foram selados pelo Espírito
Santo, no Corpo de Cristo, para eles conﬁrmado (o quê?) que
Hebreus 13:8 é verdadeiro.
51
Eles estão selados ali pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que
foi… Abraão anteviu, pela fé ele creu. E agora nós O recebemos,
olhando de volta para a promessa que Ele fez. E João 14:12 é
conﬁrmado nestes últimos dias pelo próprio Conquistador
ressurreto. Não algum sistema, mas uma Pessoa, Cristo, o
Conquistador. Não minha igreja, não minha igreja batista, ou sua
presbiteriana, metodista, ou os pentecostais, não por essas, mas por
Jesus Cristo. Ele vive hoje. Ele se levantou acima disso, para nossa
justiﬁcação. E porque Ele vive, Ele disse que nós também vivemos.
“Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra”, não de parte da
Palavra, mas “de toda Palavra que procede da boca de Deus”. “Eu sou a
ressurreição e a Vida. Aquele que crê em Mim, ainda que esteja morto,
viverá. Aquele que vive e crê em Mim nunca morrerá. Crês tu isto?”.
Possua a porta de cada inimigo.
52
Como poderia ele conquistar Bosworth, quando Deus…
Bosworth estava no Conquistador. E esta é a razão por que ele disse:
“A hora mais feliz da minha vida é agora”. Uh-hum. Ele conhecia
esse poderoso Conquistador. Sua segurança repousava Nele. Oh,
que coisa! Agora podemos cantar: Vivendo Ele me amou; morrendo
Ele me salvou; sepultado Ele levou meus pecados para longe;
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terminar, da mesma maneira, a imagem dos gentios.
40
Observe, eles se recusaram a fazer isto. E o que ﬁzeram? Eles
eram a semente de Abraão, mantendo-se ﬁéis à Palavra, e possuíram
a porta do inimigo, no fogo. Eles ﬁzeram isso. Bem, a Palavra de
Deus é verdadeira. Daniel, testado na adoração do único Deus
verdadeiro. Ele foi testado nisso. E no tempo de prova, ele resistiu ao
teste. E o que Deus fez, quando a situação ﬁcou crítica para ele, como
diríamos? E eles não sabiam o que fazer. Eles iam oferecê-lo como
comida ao leão. Mas Daniel permaneceu ﬁel ao teste, que há um
único Deus verdadeiro, e ele possuiu a porta do seu inimigo. Deus
fechou a boca do leão.
41
Moisés permaneceu ﬁel à Palavra prometida, diante dos
falsos personiﬁcadores, Jambres e Janes, no teste. Veja, Deus o tinha
encontrado, com o sobrenatural, disse-lhe para ir fazer essas coisas,
mostrar esses sinais, e cada sinal teria uma voz. Moisés foi até lá, tão
ﬁel quanto podia ser. Ele jogou a vara e ela se transformou em uma
serpente. Sabe o que aconteceu? Aí vieram os personiﬁcadores e
ﬁzeram a mesma coisa. Agora, Moisés não levantou as mãos e disse:
“Bem, acho que está tudo errado”. Ele ﬁcou ali e esperou em Deus.
Ele se manteve ﬁel. Não importava quantos personiﬁcadores
houvessem, ele se manteve ﬁel. E quando ele permaneceu ﬁel à sua
comissão, de tirar aquele povo daquele lugar, e quando a porta da
água parou em seu caminho, Deus permitiu que ele a possuísse, e ele
abriu a porta pela Coluna de Fogo que o estava guiando. Ele levou o
povo para à terra prometida.
42
Josué, outro grande líder. Somente dois dos… foram à terra
prometida, Josué e Calebe. Eles chegaram a um lugar chamado
Cades, que era o centro do mundo naquela época, tanto que lá era o
lugar de julgamento. E, oh, eles enviaram doze espias para olhar a
terra, e os doze voltaram. Dez deles disseram: “Oh, é trabalhoso
demais. Não vamos conseguir. Bem, aquele povo, parecíamos
gafanhotos ao lado deles”. Mas o que fez Josué? Ele acalmou o povo.
Disse: “Esperem um minuto. Somos mais que capazes de tomá-la,
não importa quão pequenos sejamos, ou o quanto sejamos em
minoria.” O que ele estava fazendo? Estava se mantendo ﬁel àquela
promessa: “Eu te dou esta terra”, mas lute por cada polegada dela.
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43
Você crê nisso, mãe? Deus te deu a sua cura, mas você vai ter
que lutar por cada polegada dela. “Todo o lugar que pisar a planta do
vosso pé, vo-lo tenho dado por possessão”. Pegadas signiﬁcam “posse”. É
tudo seu, cada promessa pertence a você, mas você vai lutar por
cada polegada do caminho agora.
44
Agora, Josué conhecia o que Deus havia dito. Ele era uma
semente de Abraão. Veem? Ele disse: “Eu creio nisso, que Deus nos
deu a terra, e somos mais do que capazes de tomá-la.” E porque ele
resistiu ao teste, contra todo o grupo de israelitas, todas as tribos e
todo o povo que gemia e chorava. Josué disse: “Aquietem-se! Deus
fez a promessa”. Não importa quão grande você seja, qual seja a
oposição e o que o médico tenha dito, Deus deu a promessa. Cabe a
Deus fazê-lo. O que ele fez? Quando chegou ao rio Jordão, ele
possuiu a porta. Foi o que ele fez. Jericó, fechada como uma
tartaruga no casco. O que ele fez? Ele possuiu a porta.
45
Mesmo num dia em que seu inimigo estava tentando pegálo, ele possuiu a porta do inimigo a tal ponto que ordenou que o sol
parasse. E o sol lhe obedeceu, e não girou por vinte e quatro horas.
Deus é ﬁel à Sua promessa, não importa o que Ele tenha que fazer, os
céus teriam que ser arruinados antes que Ele deixasse Sua Palavra
ser derrotada. Ele nunca fez uma promessa que não pudesse
cumprir. “Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Se
impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.” Amém. “Se tu
podes crer, tudo é possível.” Josué creu, embora Deus tivesse que fazer
a terra parar de girar. Segurou-a lá por um outro Poder, Seu próprio
Poder, para que o mundo não girasse por vinte e quatro horas, até
que Josué se vingasse de seu inimigo. Ele tomou as portas.
Certamente o fez. Deus é sempre ﬁel.
46
Bem, gostaria que tivéssemos tempo de mencionar mais
alguns heróis, mas tenho cerca de dez minutos agora. Veja, todos
esses heróis preciosos, como eram, e grandes guerreiros da fé, todos
morreram diante da porta da morte. Todos pereceram, bem na porta
da morte. Então vem a “Semente Real de Abraão”. Todos eles eram a
semente natural, de Isaque. Mas aqui vem a Semente Real de
Abraão, que era Cristo, a Semente de fé de Abraão, o que devemos
ser, apenas ver se somos ou não. A semente natural era apenas um
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tipo. Todos os outros nasceram de um nascimento natural, mas Ele
veio de um nascimento virginal. Veem, não era a semente de Abraão,
então, um judeu. Ele veio da semente de fé da promessa. E, então,
devemos ser Seus ﬁlhos, por meio desse Homem.
47
Observe o que Ele fez. Quando esteve na terra, Ele
conquistou e possuiu todas as portas que o inimigo tinha, a Semente
Real. Ele havia prometido na Palavra. Ele conquistou. Ele
conquistou a porta da doença, para nós. Isso é o que Ele veio fazer.
Ele, lembrem-se, pessoas doentes, Ele conquistou essa porta. Você
não tem que conquistá-la, Ele já a conquistou. Os outros homens
tiveram que conquistar suas próprias portas. Mas você não tem que
conquistar, já está conquistada. Ele conquistou as portas da doença.
E o que Ele fez quando conquistou as portas da doença? Dizendo
que Ele… “Tudo o que pedires na terra, e tudo o que ligares na terra, será
ligado no céu”, o que nos dá a chave da porta.
48
Ele conquistou a porta da tentação, pela Palavra. E as chaves
eram: “Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. Ele conquistou tudo isso,
conquistou cada doença. Ele conquistou a morte e conquistou o
inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Ele conquistou o que os
outros não podiam conquistar, porque eram da semente natural.
Esta é a Semente espiritual. Ele conquistou a porta da sepultura e se
levantou no terceiro dia, para nossa justiﬁcação. “E agora somos mais
do que vencedores”. Caminhamos direto para ela, como uma herança:
“Mais do que vencedores”. Agora estamos lidando com um inimigo
derrotado. A doença está derrotada. A morte está derrotada. O
inferno está derrotado. Tudo está derrotado. Oh, que coisa! Quisera
ter o dobro do meu tamanho, agora talvez eu me sinta duas vezes
melhor. Estamos disputando com um inimigo conquistado.
49
Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, enquanto
estavam construindo um bloco de pedra para cortar-lhe a cabeça, ele
disse: “Ó morte, onde está o teu aguilhão?” Mostre-me como você pode
me fazer contorcer e gritar? Sepultura, onde está tua vitória, e acha
que vai me mofar ali? Vou lhe apontar uma que está vazia ali, e eu
estou Nele, Ele me levantará no último dia. Um inimigo derrotado!
A Semente Real de Abraão! Agora, a semente natural não tinha
como apontar para Isso. Mas a Semente Real pode conquistar, já

