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Bom dia. Estou muito feliz por estar aqui novamente nesta
manhã no serviço do Senhor. O clima está ruim lá fora, mas, oh, está
muito bom aqui dentro. Esta é uma vez em que podemos dizer que
é melhor estar do lado de dentro olhando para fora, não é?… do que
estar do lado de fora olhando para dentro.
2
Tive uma boa noite de descanso, nesta última noite, e me sinto
muito melhor nesta manhã. Tivemos um momento maravilhoso ontem
à noite, não tivemos? Um momento maravilhoso! E eu aprecio isso.
Nós tivemos… O culto pareceu com um que tivemos em Shreveport,
quase que como uma continuação da linha do Espírito durante todo
o tempo. Uh-hum. Então estamos muito felizes e tão agradecidos a
Deus por Sua bondade e misericórdia, e pelo seu… vocês entregando
o espírito para Ele em cooperação para que Ele possa nos conduzir e
nos guiar.
3
Veem, se você tem uma audiência ressentida, o Espírito Santo
nem vai se revelar. Você tem que ter algo, trabalhando juntos. “Eles
estavam em um lugar e em um só acordo,” e então de repente veio um
som do Céu. Veem? Mas quando você tem… Não importa o quanto
eu ore, e passe dia e noite estudando e orando perante o Senhor,
e venha aqui, talvez com a unção sobre mim, subir aqui e sentir
aquele ressentimento, veem, Ele... Ele apenas… isso O entristece
imediatamente, Ele não vai revelar nada. Mas quando você vem aqui
sob a unção e sente sua audiência sob a unção, aí é quando então
o Espírito Santo começa a trabalhar, e Ele começa a mover e fazer
grandes coisas por nós. Então, vocês compreendem?
4
Ainda não conversei com o pastor sobre… Eu ouvi Somente
Crer e então eu corri para ver o que ele estava… ele havia preparado
para esta manhã. Agora, irmão Neville, vou lhe dizer, eu vou iniciar
este pequeno ensinamento e se eu terminar por volta das onze horas,
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tudo bem, você assume a direção e começa a pregar. Que tal isto?
[O irmão Neville diz: “Sim, não interrompa a unção, apenas siga
adiante.”- Ed.] Oh, eu creio que a unção está de volta aqui, também,
há unção aqui atrás também. Ele é um…
5
O irmão Neville tem sempre… Aos visitantes aqui que talvez
não estivessem aqui antes, ele é uma (não dizendo isso só por estar
em sua presença, mas) uma pessoa amável, sempre tem sido assim.
Ele sempre lê aquela... vive aquela Escritura: “preferindo-vos em honra
uns aos outros,” sempre em Cristo e sempre preferindo. E desde que
o conheci ele tem sido desta maneira; não desde quando ele tem
estado aqui no Tabernáculo, mas desde que o conheci, e isso foi
muitos anos atrás. Eu creio que a primeira vez que eu me lembro
de ter visto o irmão Neville, que o conheci, eu fui ouvi-lo pregar
uma vez ali na igreja Metodista, no Howard Park, há muitos anos.
Foi há, eu acho, vinte anos, eu acho, ou mais que o conheci. Oh, eu
acho, até recentemente, ele esteve trabalhando ali na silvicultura e
coisas assim em Henryville, de onde ele é; e ele trabalhava para seu
sustento, pregando ao mesmo tempo. Da maneira que eu conduzi
minha vida, também, até recentemente, e então começamos onde
não poderíamos fazer mais nada além disso. Então eu estou tão feliz
por isso. Estou feliz com nosso novo Chefe, você não está, irmão
Neville? Sim, senhor! Com certeza eu gosto disso. Sim, senhor. Eu
estou tão satisfeito com Ele!
6
E agora, eu creio que irão suspender as aulas da Escola
Dominical. Sim. As aulas da Escola Dominical das crianças, eles vão
suspendê-las por causa da sala que está… retiraram as divisórias, e
isso permite que a igreja se estenda ali para trás.
7
Agora, nesta noite nós teremos a grande era final, Laodicéia.
E na noite passada nós tomamos a era de Filadélfia e viemos até
o início da era de Laodicéia e fomos além. E então estes grandes
mistérios que Deus começou a nos revelar entre estas eras, “A Porta
Aberta,” e “Pouca Força,” “Guardaste a Minha Palavra,” “Reténs
o Meu Nome.” Todas estas pequenas coisas aqui, como Deus tão
maravilhosamente as tornou reais para nós, pelo que somos muito,
muito agradecidos.
8
E não se esqueçam, se há algum visitante entre nós que tem
uma pessoa enferma, teremos oração pelos enfermos no próximo
domingo, daqui a uma semana. E isso será… se o Senhor quiser. Vocês
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Esperança da terra e alegria do céu.
Nome precioso (Nome precioso),
Oh quão doce... (oh quão doce),
Esperança na terra e alegria do...
Agora, enquanto inclinamos nossas cabeças, cantemos:
Ao nome de Jesus nos curvamos,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando nossa jornada estiver concluída...
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através dele numa voz de profecia para nós. Obrigado, Pai. E eu
esperarei em Ti para os meus itinerários. Amém.
216
[Uma irmã fala em outra língua. Espaço em branco na fita.
Outra irmã dá a interpretação. -Ed.] Amém. Você captou isto, captou?
Viu o que foi aquilo? Observe o tom da voz da mulher que falava,
e observe a interpretação voltando no mesmo tom. Veem? São duas
mulheres diferentes, duvido que elas se conheçam. Elas não se
conhecem, elas não conhecem uma a outra. Aí está o Espírito Santo,
observe no tom da voz assim. Não vê você que aquilo é Cristo no meio
do povo aqui? Isto é correto.
217
Você tem alguma coisa que deseja ler, irmão Pat? Vá em
frente, veja. [O irmão Pat diz: “Eu leio no Nome do Senhor Jesus
Apocalipse 22:16: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar
estas coisas nas igrejas”. - Ed.] Amém. Agora, isto é espiritual,
liderança Divina. Veja, o Espírito Santo movendo através do laico,
saindo aí, falando. Oh, Ele não é maravilhoso? E pensar, amigos,
que é a mesma coisa sobre a qual a Bíblia fala. E está aqui hoje,
não precisamos mais imaginar sobre isto. Oh, venha recebê-Lo,
meu precioso povo. Venham, recebam-No. Teddy, enquanto nos
preparamos para o batismo, (e eu oro para que Deus prepare os
vossos corações), “Onde Ele Me Guiar Eu Seguirei”. Posso ajudálos aqui, meus irmãos? Bem, teremos de desligar esses microfones.
Uh-hum. [Espaço em branco na fita. - Ed.]
218
Eu o conjuro pelo Deus Vivo e pela exortação de Sua Palavra
que você venha e seja batizado no Nome de Jesus Cristo. Lembre-se
que eu faço isto porque a Bíblia nos constrange a fazê-lo. E Paulo disse
que o fizéssemos; e se um anjo ensinar qualquer outra coisa, que seja
anátema. E eu desejo declarar no final do meu caminho, como ele fez.
Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus exatamente
como eu sei. Que o sangue de nenhum homem caia sobre nós. Oh,
você não O ama? Oh, como eu O amo. Muito bem, vamos ficar de pé
enquanto cantamos nosso hino de despedida. Muito bem. Até esse
momento vamos:
219
Leve o Nome de Jesus contigo,
Filho do sofrimento e aflição.
Ele te dará alegria e consolo,
Leve-o onde quer que fores.
Nome precioso (Nome precioso),
Oh quão... (oh quão doce),
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percebem como eu sempre gosto de colocar desta maneira: “Se o
Senhor quiser”? A Bíblia diz para fazermos isso, “se o Senhor quiser”.
Nós não sabemos ainda; Ele nunca me disse que eu estaria aqui, e que
a igreja estaria aqui, e que nós todos estaríamos aqui, ou o que mais.
Então, se for a vontade Dele, estaremos aqui, vocês entendem. Se não
for Sua vontade, é claro, nós não estaremos.
9
O irmão Neville estará continuamente anunciando em seu
programa de rádio, e tantos outros, eu acho, o irmão aqui e os que
têm transmissão. E então venha o mais cedo que puder no domingo
de manhã, porque estamos esperando por uma grande multidão aqui
para receber oração, e nós queremos vir. Nós vamos… bem, vejamos,
eu… se houver uma grande multidão assim, é sempre melhor ter os
cartões de oração porque eles ficam tão aglomerados, você apenas…
um empurrando o outro e coisas desse tipo. Eu penso que se você tem
isto de forma ordenada, então eles podem vir um por um, isso torna…
não ocorre confusão entre as pessoas, vocês sabem.
10
Você não precisa nem levantar até que seu cartão seja chamado.
Apenas permaneça sentado onde estiver e se você estiver doente e se
sentindo mal, você não precisa ficar em pé numa longa fila. Apenas
quando o seu cartão for chamado, venha até aqui, receba oração e
volte, e outro vem, desta maneira. Eu gosto muito mais desta forma.
Eu costumo pedir para os rapazes arrumarem uma cadeira, se alguém
se sentir mal enquanto estiver esperando, eu chamo um pouco de
cada vez; eles se sentem mal, bem, apenas deixamos que... deixamos
que esperem ali na sua cadeira até… ou ficam assentados nas cadeiras
até que seu número seja chamado, até que possam receber oração.
11
E eu creio em cura Divina; é uma das grandes doutrinas da
Bíblia. Mas a cura Divina tem mais do que apenas cura Divina. Cura
Divina apenas diz que “Há um Deus que está vindo novamente”.
De que a cura Divina fala? Ela é o penhor da nossa ressurreição.
Se não há cura Divina então não há ressurreição, veem. E se não há
Espírito Santo agora para nos batizar, não há Vida Eterna no mundo
vindouro. A Bíblia diz: “Este é o penhor da nossa salvação”. E você
sabe o que é penhor? É o “pagamento da entrada”, veem. Se você
for e pagar... Digamos que você comprou uma fazenda, eles queriam
dez mil dólares por ela, e você pagou dois mil, este é o seu dinheiro
de “penhor”, eles o chamam de penhor. Agora, se este Batismo do
Espírito Santo é apenas o penhor do que está por vir, oh, o que será
quando obtivermos o preço total? Será glorioso.
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12
Agora, nesta manhã nós vamos tentar conectar, o Senhor
permitindo, algumas destas coisas, das… entre as eras da igreja (estas
bem aqui) há algo que acontece. Os Cento e Quarenta e Quatro Mil,
O Remanescente, As Virgens Néscias, As Virgens Prudentes, e O
Selamento do Espírito Santo, a Marca da Besta, todas essas coisas…
É o fim da era, e tudo cai justamente aqui em um só lugar, então,
temos apenas o resto do inverno para tomarmos isto, mas nós… para
tomarmos o Livro de Apocalipse e ver como isso se liga.
13
Você já observou? A civilização tem viajado da mesma
maneira, Sr. Wood. É um… Este, o homem tem os mesmos sentidos,
ele tem seis sentidos, ou melhor, cinco sentidos, que ele tinha desde
que ele veio a terra seis mil anos atrás. Mas bem aqui na última, na
última partezinha, nos últimos cem anos… Oh que coisa! Ele veio,
lá atrás, movendo-se lentamente em um carro de boi. Mas daquele
carro de boi, nos últimos cem anos, ele foi de um carro de boi para
um foguete que voa a quase duas mil milhas por hora. Isso é quão
rapidamente ele evoluiu, do carro de boi ao foguete. E, olhe, isso tem
sido apenas nos últimos anos, bem, eu diria não muito mais do que
cinquenta anos atrás.
14
Quando eu era um pequeno garoto ali em Utica Pike, eles
tinham um velho… havia um companheiro chamado Elmer Frank
que costumava viver por ali. Ele era uma espécie de advogado.
Ele se casou com uma moça, lá de cima da estrada, que meu pai
trabalhava para o pai dela, o nome dela era Lusher. E ele tinha algo
como um automóvel; tinha uma manivela, você se colocava de um
lado e girava a manivela assim, e isso tinha apenas uma engrenagem.
E tinha uma grande coisa de borracha para funcionar como buzina,
e você soprava aquilo assim. E eles diziam: “Aquela coisa pode
alcançar uma fantástica velocidade de dezenove milhas por hora”
[Trinta quilômetros por hora – Trad.]. Agora, papai ia ali e colocava
areia no carro, e chegava ali em cima e a colocava em sacos para
que ele pudesse segurar, para ver se aquilo realmente ia a dezenove
milhas por hora. Veem? Mas você tinha que ver as estradas, uh-huh;
aquilo só ia a cerca de dez milhas assim, e nove milhas subindo e
descendo assim. Veem? Então você junta isso, você tem dezenove
milhas por hora.
15
Eu me lembro de todos nós, crianças, mamãe dava banho em
todos nós, éramos uns cinco na época, e subíamos na cerca para ouvir
isso. Nós o ouvíamos chegando, milhas ao longe, lá embaixo, um rum,
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eu simplesmente me sinto tão bem. Parece com algo no qual tenho
estado, uma destas antigas escovas de esfregar, e que me esfregava
com sabão de soda cáustica. Meu irmão disse talvez a todos vocês que
desejam ser batizados nesta manhã, para se prepararem. As roupas
e coisas estarão molhadas nesta noite, mas tudo bem se você deseja
fazer isto. Mas se você está pronto para ser batizado nesta manhã,
tudo bem. Eu creio que teremos que mudar isto, não teremos irmão
Neville? Correto, senhor. Agora, quantos desejam ficar e assistir o
batismo? Levará alguns minutos, e, que coisa, talvez você nunca tenha
visto um. Se você não pode ficar, bem, então esteja certo de voltar
nesta noite. Mas eu gostaria que se você pudesse, que ficasse por uns
poucos minutos para assistir o culto batismal.
213
Nós vamos mudá-lo, e tem um grande espelho aqui em
cima, atrás, que mostra cada pessoa entrando. Vai ser marcante
para você, tenho certeza. Somos sepultados com o Senhor no
batismo. Amém. Como Ele morreu, fomos sepultados em Sua
morte; levantados em Sua ressurreição para andar em novidade de
vida. O Senhor te abençoe.
214
Quantos sabem o que será a lição desta noite? Laodicéia, a
última, e o clímax das Eras da Igreja. Muito bem, teremos o culto
batismal. Teddy, se você... Você deseja ser bat...? [Espaço em branco
na fita - Ed.] Já foram batizados. Tem alguns que têm que ir para
Chicago imediatamente, veem. Oremos, Senhor Jesus, eles se
assentaram e ouviram todo o culto. Nós os entregamos a Ti agora,
Senhor, enquanto vão para Chicago. Vá com eles, Senhor, e que cada
um deles possa tomar esta maravilhosa Luz e espalhá-la, Senhor,
através da cidade de Chicago, por onde forem. Esteja com eles. Até
nos encontramos, que seus espíritos possam estar ancorados em Ti.
No Nome de Jesus. Amém.
215
[O irmão Neville profetiza - Ed.] Vamos levantar as mãos
e dizer: “Obrigado, Senhor Jesus, louvado seja o Teu Nome”.
Obrigado, Senhor. Nós reconhecemos isto, Senhor, que Tu... Certo
dia o Espírito caiu sobre um homem, na Bíblia, e contou todo o
segredo de Deus, o que ia acontecer. Pai, sabemos que Tu continuas
o mesmo Deus. E aqui Tu caíste sobre este pequeno e humilde pastor
aqui, Senhor, nesta manhã, que uma vez esteve lá no nicolaísmo;
mas Tu o sacudiste; ele viu a Luz e saiu. E aqui o seu coração está
tão aberto que Tu falaste através dele, até que nem ele mesmo sabia
o que iria dizer, e se levantar e deixar o Espírito Santo se mover
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tem estado aqui conosco e nos guardado, por horas, assentados aqui.
Pessoas assentadas neste cômodo quente, esperando.
209
Elas estão em expectativa e esperando e desejando saber,
Senhor. Pois elas se dão conta, enquanto ouvem a leitura da Palavra,
que estamos no fim do tempo; nada restou, apenas a diversão do
mundo. E num destes dias os imitadores terão que parar. E eu oro,
Deus, que Tu salves cada pessoa que está na presença Divina, salve-as
através do Teu Espírito. E que o Espírito Santo possa vir sobre cada um
deles, e encher seus corações com bondade e paz, para que produzam
os frutos do Espírito, que são longanimidade, benignidade, paz,
paciência, mansidão, fé no Espírito Santo. Conceda isto, Senhor. Eu os
encomendo a Ti agora para o Teu culto, no Nome de Jesus Cristo, Teu
Filho. Amém.
210
Andaremos na Luz... (Vamos levantar nossas mãos enquanto
cantamos.)... Formosa Luz,
Que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
Brilham ao nosso redor dia e noite,
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro do Calvário.
211
Oh, não é Ele maravilhoso? Teremos o culto batismal daqui
as uns dez minutos agora, quinze, seja o que for... Eu acho que tem
uma moça aqui para ser batizada. É isto correto? [O irmão Neville
responde: “Tem vários” -- Ed.] Correto, quantos serão batizados nesta
manhã que não podem voltar nesta noite para o culto de batismo?
Um, dois, três, três que não podem voltar nesta tarde ou antes do
culto da noite para serem batizados no Nome de Jesus Cristo. Deus
vos abençoe, filhos. Estou feliz por Deus ter colocado diante de vocês
a Porta aberta. E você está pronto para entrar agora; você irá para
a sepultura, pois todas as coisas velhas estão mortas e enterradas.
Agora, lembre-se, o seu batismo é apenas uma expressão externa de
que algo aconteceu aqui embaixo.
E então andaremos nesta Luz, (nos preparando), formosa Luz,
Oh, brilha ao nosso redor dia e noite,
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
212
Oh, este grande companheirismo! Você não se sente bem? Oh,
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rum, rum, rum. Todos paravam e pegavam seus cavalos, e eu saía
de buggy [Veícuculo aberto que trafega em qualquer tipo de terreno,
com motor atrás - Trad.] e os segurava assim, você sabe. Aquela coisa
subindo a estrada, nossa, era uma coisa fantástica! E eu penso, isso
foi lá atrás, eu tinha cerca de sete anos, veem. Como… Isso foi mais
ou menos em 1914, e pense como as coisas mudaram desde então.
E vejam, isso tem sido nos últimos quarenta anos ou algo assim. E
olhem, ele tinha seis mil anos para fazer tudo aquilo aqui, porque a
Bíblia disse que ele faria isto desta maneira: “Nos últimos dias, correrão
de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará”.
16
Você já pensou em Naum, quando ele viu a Outer Driver
em Chicago [Ponte basculante de dois andares que se levanta
para dar passagem para navios - Trad.], há quatro mil anos? Ele
disse: “Eles colidirão um contra o outro nos largos caminhos”. Eu estive
nos velhos países onde eles tinham suas estradas como em Oslo
e em diversos lugares, mal há espaço para caminhar, é grande o
suficiente apenas para uma carruagem percorrer em suas cidades.
Mas provavelmente a distância seria daqui até aquela parede, suas
ruas não seriam mais largas que isso, o suficiente para um carro
passar. Bem, veja, Naum disse: “Eram largos caminhos”. E disse:
“Eles correrão como relâmpagos,” esses carros. “Eles se parecerão com
tochas,” estas sãos as luzes neles. E disse: “Eles colidirão um contra o
outro,” os acidentes. Aquele profeta levantou-se acima do tempo e
olhou para lá, por quatro mil anos, e viu aquilo vindo. Pense nisso!
Uh-hum. Inspiração.
17
Mas nós estamos no tempo do fim, amigos. É apenas… E assim
é a Escritura, sendo que todas estas coisas estão acontecendo, todas as
Escrituras estão apontando bem aqui neste tempo do fim. E eu pensei,
nesta manhã, se Deus nos ajudasse, nós ligaríamos algumas destas
coisas, tantas quanto pudermos. E então hoje à noite essa grande
última era da igreja de Laodicéia, como ela recebe sua Mensagem e
depois segue adiante e ignora sua Mensagem, indo diretamente a
uma condição morna que Deus vomita da Sua boca. Veem, em outras
palavras, ela dá nojo Nele, em Seu estômago, só de pensar nela.
“Vomitar-te-ei da Minha boca,” Ele disse.
18
Agora, eu tenho algumas Escrituras anotadas aqui às quais
eu gostaria de me referir nesta manhã. Mas eu me pergunto se seria
muito difícil para nós, apenas por um momento, nos colocarmos de
pé para uma palavra de oração.

6

CRENTES DA BÍBLIA

19
Nosso gracioso Pai Celestial, enquanto voltamos nesta manhã,
neste dia de descanso. E lá fora, as chuvas começam a gotejar, e o
vento gelado soprando; mas estamos tão felizes porque temos um teto
sobre nossas cabeças hoje, porque temos um pequeno lugar, e mesmo
uma nação onde podemos vir e adorar a Deus da maneira que a nossa
consciência nos diz para adorar.
20
Então nós vemos em Tua Palavra que não vai durar muito
tempo, então, Pai, nós oramos para que Tu nos unjas especialmente
hoje, de modo que possamos tirar o melhor proveito disto que temos
para nós, e sermos preparados para as horas que estão por vir, quando
não formos mais capazes fazer isto. Não sabemos quanto tempo falta,
pode ser em semanas, meses, ou anos, não sabemos, mas em algum
dia não seremos capazes de fazer isto. Então, rogamos, Pai, que Tu
nos mantenhas sob Tua direção Divina, e que nossos pensamentos
estejam em Ti, e as meditações de nosso coração sejam aceitáveis aos
Teus olhos, ó Senhor.
21
Perdoe nossos pecados. Pedimos isso enquanto os confessamos
a Ti, que pecamos e nos desviamos do Caminho. E não somos dignos
de ser chamados Teus, apenas nos faça Teus servos, Senhor. E
estaremos dispostos a fazer qualquer coisa que Tu nos pedires para
fazer, qualquer tarefa que nos for atribuída. Estamos dispostos a fazêlo, apenas receba-nos em Teu Reino, Senhor; que possamos trabalhar
nisto, na tremenda hora que o mundo atravessa. Abençoa-nos agora
com Tua Presença, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo, e receba a
glória do nosso ajuntamento aqui. Porque pedimos em Nome de
Jesus. Amém.
22
Agora, eu gostaria de, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar
cada um de meus amigos aqui, que eu vi por aqui nesta manhã. É tão
difícil aqui durante a noite, nossos equipamentos de iluminação ficam
ali pendurados, no fundo, atrás daqueles lugares e não mostram as
pessoas. E é um tanto difícil ver além deste púlpito aqui à noite, e
também durante o dia. Vejo muitos de nossos amigos de fora, de
diversas partes do país, que posso reconhecê-los melhor hoje do que
poderia durante a noite. E seria demais tentar chamar todos eles, mas
eu quero que vocês saibam que eu certamente os aprecio. E depois
de cortar duramente e assim por diante, como eu tive que fazer nas
Escrituras, para fazer... para trazer a Verdade. Não o que eu queria
fazer, mas o que Deus tem escrito aqui para fazer, você compreende. E
então é Isto. E, no entanto, vejo muitos de meus irmãos que pertencem
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Brilham ao nosso redor dia e noite,
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
Todos vós, santos da Luz, proclamai,
Jesus, a Luz do mundo;
Então os sinos do Céu tocarão,
Jesus, a Luz do mundo.
Andaremos na Luz, que formosa Luz,
Oh, que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
Brilham ao nosso redor dia e noite,
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
207
Vamos inclinar nossas cabeças, e só por um momento
agora. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de ter a
experiência de ser cheio do Espírito Santo, diga: “Lembre-se de mim,
irmão Branham. Lembre-se de mim, igreja. Eu quero andar na Luz. Eu
quero essa doçura, sem nenhuma raiz de amargura em mim, eu quero
ser um servo de Deus.” Levante sua mão, diga: “Lembra-te de mim, ó
Senhor”. Sim, vinte mãos ou mais, levantadas. Agora, continuem com
suas cabeças inclinadas enquanto cantamos suavemente juntos:
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
Andaremos na Luz, tão formosa Luz,
Que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
Brilham ao nosso redor dia e noite,
Jesus, a Luz do mundo.
Venham, todos os santos da Luz, proclamai,
Oh, Jesus, Ele é a Luz do mundo;
Então os sinos dos Céus tocarão,
Oh, Jesus, Ele é a Luz do mundo.
Andaremos na Luz, tão formosa Luz,
Que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
Brilham ao nosso redor dia e noite,
Oh, Jesus, a Luz do mundo.
208
[O irmão Branham começa a sussurrar: Jesus, A Luz Do
Mundo - Ed.] Senhor Jesus, enquanto eles estão sussurrando este hino,
desejando andar na Luz do Evangelho, tome estes preciosos corações,
Senhor. Eles são Teus, limpa-os, tire todo mal, toda incredulidade;
que Jesus, a Luz do mundo, possa entrar. Estão colocados lenços aqui,
Senhor, pelos enfermos e aflitos. Venha até eles, Senhor Jesus, e cureos para que eles possam andar na Luz. Conceda-o, Senhor. Nós Te
agradecemos por nossa lição, pela presença do Espírito Santo, que
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se levantaria e iria embora.”
203
“Aquele que uma vez foi iluminado Nisto e provou dos dons
celestiais, e se ele se afastar do caminho que ele tomou e regressar para
ser novamente renovado para o arrependimento porque ele pecou
contra Deus...” O que é pecado? Incredulidade! Ele pecou contra
Deus. E o que ele fez? Ele considerou o Pacto, no qual foi santificado,
como uma coisa profana, e causou ultraje às obras da graça que o
levaram até ali.
204
Não resta mais sacrifício para ele, mas uma horrenda
expectação do juízo ardente e da indignação que devorará o adversário.
“Pois a vingança pertence a Mim”, diz o Senhor. “Pois a Palavra de Deus
é penetrante, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, cortando
além dos ossos, e discerne os pensamentos e as intenções da mente.” Aí está,
aí está. Quando você vir a Luz, caminhe Nela! Caminhe! Você não
sabe para onde está indo, mas continue caminhando. Caminhando
em direção ao Calvário, mantendo um olhar sensível no Calvário.
Seguindo! Caminhando!
205
Oh, Deus que algum dia... a Igreja, que é um tipo de Enoque.
Por quinhentos anos ele andou diante de Deus. Caminhando e
andando na Luz, com um testemunho que: “Tudo que Deus dizia, ele
fazia”. Ele não O desagradou. O que o Senhor dizia para fazer, Enoque
fazia. Agora, ele era um tipo, recordem. A arca é um tipo dos judeus,
os cento e quarenta e quatro mil que são levados ao outro lado, o qual
é Noé e seu grupo; mas Enoque foi para Casa um pouquinho antes do
dilúvio. Você sabe disto. Então Enoque continuou andando na Luz.
Até que um dia ele sentiu seus pés se levantando do chão, ele apenas
seguiu caminhando, e ele caminhou para a Glória sem nem mesmo
morrer. Isto é certo. Deus o levou porque ele estava andando na Luz,
com um testemunho de que ele andava na Luz de Deus. Continuou
caminhando, caminhando.
206
Vamos colocar nossos sapatos, Igreja:
Siga caminhando na Luz, formosa Luz,
Que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
Brilham ao nosso redor dia e noite,
Jesus, a Luz do mundo.
Cantemos agora:
Andaremos na Luz, formosa Luz,
Que vem de onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham;
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a organizações e assim por diante; assentados, e bem comigo ainda,
então eu os aprecio muito, muito mesmo. Vocês... Deus sempre os
abençoe e os ajude, é minha oração.
23
E agora... [O irmão Stricker diz: “Irmão Branham?” - Ed.]
Sim, irmão.
[“Se eu pudesse ter a permissão da igreja para falar em
nome de todas as pessoas aqui, queremos que você saiba que nós o
apreciamos.”]
Obrigado, irmão Stricker.
[“E nós te amamos.”]
Obrigado, irmão Stricker.
[“E estamos orando para que a graça possa ir através das coisas
que você terá que passar, para que possamos estar ao seu lado.”]
Obrigado, irmão Stricker.
[A congregação diz: “Amém!”]
Obrigado, igreja, é extremamente bom ouvir vocês dizerem
isso. Eu aprecio isso profundamente.
24
Alguém estava dizendo ontem à noite sobre... Eu creio que foi
o irmão Fred que me chamou e contou sobre a visão ou o sonho que
um irmão teve, que disse isso pouco antes de sair ontem à noite, me
viu de pé na curvatura da terra e uma nuvem negra me perseguindo.
Eu sei que ele está a minha procura. Mas isso... apenas enquanto...
ele... ele não conseguirá fazê-lo até que Deus tenha terminado, e então
- então eu... eu ... é hora de eu ir. Então…
25
Mas eu penso nisso, “nunca ser grande”. Não, eu não quero
ser, veem. Mas eu penso no Salmo da Vida:
Vidas de grandes homens nos fazem lembrar (veja, o que Paulo fez,
o que Irineu fez, o que Lutero fez, o que Wesley fez, ou o que São
Martin fez, e o que eles fizeram.)
E as vidas dos grandes homens nos fazem lembrar
Que podemos tornar nossas vidas sublimes,
Com as separações, deixar para trás
Pegadas na areia do tempo;
Pegadas, que talvez outro,
Enquanto navega pelo solene mar da vida, (depois que eu for,
veem? Tiver partido.)
Algum irmão desamparado e náufrago (pegar um desses livros e ler)
Vendo, recobrará o ânimo novamente. (É isso.)
Estejamos preparados, então, e agindo;
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Com um coração para qualquer... conflito (eu gosto disso, vocês
não gostam?)
Não seja como gado mudo e empurrado (tendo que ser empurrado
a algo);
Mas seja um herói na luta! (Eu gosto disso).
26
Agora, nosso irmãozinho, George, costumava tê-lo [o Salmo da
Vida], que ele gostava; eu o citei em seu funeral. Nós costumávamos...
Eu sentava e citava O Salmo da Vida, você sabe, e ele sentava e citava
Cruzando a Margem. Veem? E você já ouviu isso:
O pôr do sol e estrela do entardecer,
E uma chamada clara para mim!
E não pode haver lamentos na margem,
Quando eu partir para o mar. (Você já ouviu isso muitas vezes.)
Pois tudo, sem exceção, é movido por tempo e espaço,
As marés podem me levar longe,
Mas eu espero ver meu Piloto face a face,
Quando eu cruzar a margem. (Tenho certeza que ele viu
quando ele atravessou a margem.)
27
E então... e então o meu é:
Separações deixam para trás
Pegadas na areia do tempo,
Então outros, vendo, podem vir, recobrar o ânimo e continuar.
Pois, algum grande dia Jesus virá (e é isso que vamos estudar nesta
manhã),
E então tudo estará terminado.
28
Agora, eu pensei nesta manhã, não vamos poder entrar nessas
mensagens da igreja... Agora, talvez, se o Senhor permitir, em breve,
eu poderia ter outra pequena série de reuniões sobre “A Verdadeira e
a Falsa Igreja”, percorrendo desde Gênesis, levá-lo através da Bíblia
e vamos ampliá-lo até o Apocalipse. As duas igrejas, exatamente o
que elas vão fazer. E então talvez um dia quando nós... Se o Senhor
quiser, nós vamos construir a igreja para que vocês possam ter um
pouco mais de espaço para assentar... Você ficaria surpreso com
quantos ligaram e disseram assim: que eles passam de carro e veem
que está tudo cheio, e assim seguem adiante, veem. E então eles...
não temos espaço.
29
E talvez como... no verão, quando o clima é quente ou algo
assim, onde temos o ginásio do ensino médio ou algo do tipo, seria
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“A terra é vossa. Está cheia de amorreus, e de heteus, e todos os tipos de
“eus” ali, mas disse, “é vossa. E todo lugar onde pisar a planta de vossos
pés, Eu vos darei”. Isto é certo. “Continue caminhando, veem, é vossa.”
Mas eles disseram: “Oh, não! Não poderíamos ter um reavivamento
assim. Oh! Oh, oh, ora, sabe de uma coisa? O arcebispo, ou o bispo, ou
os presbíteros, ou alguém vem e expulsa a todos nós.” Huh! Sigam em
frente, isto é certo, nós a teremos.
200
Agora, e então esses dois voltaram ali e disseram: “Somos
mais do que capazes de tomá-la, pois assim disse Deus! Vamos tomála!” Mas, vejam, esses crentes fronteiriços, eles se aproximaram o
suficiente para provar Daquilo. “O sabor é ótimo, sim. Mas, oh,
não podemos fazê-lo.” Agora, o que é isto? Aqui está o crente hoje.
Agora, observe esse sujeito aqui. Deus lhe faz uma chamada. Uh-huh.
Correto, agora ele é salvo. Sua mãe lava roupas num batedouro, e o
manda para uma universidade para obter sua instrução sobre como
pregar. Bem, ele chega lá, ele continua pensando que ele... todas as
vezes que ele vê mulheres vestidas de forma imoral, aquilo... o corta
em pedaços; todas as vezes que ele sente o cheiro de cigarros, ele não
consegue ficar sem fumar um. Ele sabe que isso é errado. Ele não quer
fazer isso. Então ele diz: “Senhor, santifica-me, afasta essa coisa de
mim”. Deus diz: “Correto. Eu farei isso por você, filho, tirarei tudo
isso de você”.
201
Certa noite ele cambaleia para dentro de uma pequena missão
em algum lugar, e ele ouve sobre o Batismo com o Espírito Santo. Diz:
“Ouça!” Ele sobe ao primeiro degrau, justificação; sobe ao segundo
degrau, santificação; agora ele está pronto para o Batismo. Vejam:
um, dois, três. Ele está pronto para o Batismo. Quando ele chega ali,
ele lê na Bíblia, ele diz: “Isto é exatamente o que eles fizeram. Sim,
exatamente isto. Esse batismo no Nome de Jesus, foi isto que fizeram.
Isto é correto. Ele disse para ‘ler isto’, eu li em toda Bíblia e ele está
exatamente correto Naquilo”. “Bispo, o que você...” “Nenhuma destas
bobagens!” “Oh, eu vejo.”
202
“Eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, eles
fizeram estas coisas, curaram os enfermos. Oh, sim, é exatamente
isto.” Eles estavam olhando para o outro lado, vocês veem, olhando
para a fronteira. “Oh, se eu ensinasse Isto para a minha igreja... Oh!
Eu sou presbiteriano, metodista, batista, vocês sabem. Oh, o bispo me
colocará para fora. Bem, simplesmente não podemos fazer isto. Não
podemos ter uma reunião como esta em nossa igreja, cada um deles
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sentem da mesma maneira em relação a isto quando a... felizes ao ver
a chuva chegar. Mas pelos seus frutos os conhecereis, se eles têm os
frutos do joio ou os frutos do trigo.
196
Agora, aqui está o que fazer disto. Agora, para mostrar onde
está esta fronteira, onde isto... Estou tentando trazer esta virgem
até vocês, veem, para que vocês compreendam. Agora os crentes
fronteiriços, observe o que aconteceu quando eles chegaram a CadesBarnéia, os filhos de Israel. Eu tomei isto de ponta a ponta em Gênesis,
de uma ponta a outra em Êxodo, e tudo mais, tentando tipificar isto
para vocês, vêem vocês? Para que a classe não perca isto.
197
Agora, quando essas pessoas neste êxodo, quando elas vieram
a Cades-Barnéia. Cades-Barnéia era a sede de julgamento do mundo
naquela época. Ali é onde Israel recebeu seu julgamento. Que eles
haviam acabado... Isso foi a apenas onze dias do monte onde eles
receberam os mandamentos até chegarem ao julgamento; onze dias
de viagem pelo litoral, diz a Bíblia. Onze dias de jornada, e eles
chegaram a Cades e ali eles foram julgados. Depois que Deus os tinha
levado, em torno de quatro dias, eles voltaram diretamente aqui ao
deserto e vaguearam por ali; e obtiveram os mandamentos e coisas
assim, e voltaram, e como, o que aconteceu. Então eles vieram aqui...
E onze dias dali, eles chegavam ao seu julgamento em Cades-Barnéia.
198
O que aconteceu? Ele tomou um de cada tribo e disse: “Vá e
espie a terra e veja que tipo de terra é”. Bem, todos foram e olharam. Dois
deles foram e trouxeram um grande cacho de uvas. Oh, um cacho
enorme, foram necessários dois homens para carregá-lo. Agora, o que
eles fizeram quando regressaram e viram que tipo de terra era? Eles
viram os amorreus e os demais ali, e disseram: “Ora, eles são gigantes!”
Esses eram, é claro, os filhos de Caim que haviam finalmente chegado
ali naquela região. Eles disseram: “Eles são gigantes!” E disseram: “Nós
não somos capazes de tomá-la. Suas terras estão todas cercadas, e há enormes
muralhas. E, bem, nós parecemos gafanhotos ao lado deles”.
199
O que eles haviam feito? Ora, eles tinham... eles realmente
tinham visto a terra. Eles provaram de seu fruto. Vejam, Calebe e Josué
foram ali e obtiveram a evidência e a trouxeram de volta, a trouxeram
em seus ombros. Eles provaram do fruto! Isto é certo. Eles nunca
haviam estado ali, mas Calebe e Josué foram, trouxeram a evidência.
Calebe e Josué disseram: “Somos capazes de tomá-la!” Veem? Por quê?
Porque Calebe e Josué estavam olhando para a Palavra. Deus disse:
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ótimo pegar o Livro de Apocalipse então, ou algo assim, ou o Livro de
Daniel e o de Apocalipse, e conectá-los para que possamos ter isso.
30
Agora, nunca chegamos a lidar com o povo judeu. Os
judeus eram... Agora, como eu disse, na Era das Trevas de 1500, a
hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, uniu-se
igreja com o estado, esse era o “pós-milênio”. Eles pensaram que
estavam... que eles estavam, com toda certeza, no Milênio, porque a
igreja tinha recebido seu vigário, um como Cristo para sentar em um
trono. E a igreja estava unida com o estado, tudo tinha ficado bem,
que “O grande Milênio estava acontecendo”. Eles ainda acreditam
nisso. Mas isso é um erro. Porque o Milênio não pode vir, não pode
surgir sem a vinda de Cristo. Cristo traz o Milênio, Ele é o Filho da
prosperidade; e quando Ele vier, então serão mil anos. E quando
for, haverá o Rapto da Igreja que subirá, e então o retorno de Cristo.
E lembre-se agora, quando... Qual é a próxima coisa que estamos
buscando? O Rapto da Igreja.
31
Agora, não confunda o Rapto da Igreja com o Julgamento do
Trono Branco. Porque no Rapto da Igreja não há julgamento, veem,
você acabou de encontrá-lo bem aqui. Isso é correto, “Porque aqueles
que estão em Cristo estão livres do juízo”. Jesus disse: “Quem ouve a
minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará
em condenação, mas passou da morte para a vida”.
32
Como fazemos isso? Nós entramos em Cristo e somos batizados
em um Corpo, I Coríntios 12, “Um Corpo”. Somos batizados no Corpo
de Jesus Cristo, e Deus já julgou esse Corpo. Ele não poderia nos fazer
passar pelo julgamento novamente, porque Ele já julgou esse Corpo. E
pela permissão e graça de Cristo, Ele nos leva a Si mesmo, I Coríntios
12: “Por um Espírito somos todos batizados nesse Corpo, e livres de todos
os julgamentos porque Ele suportou os julgamentos”. Oh, você não
está tão agradecido por Ele? Ele tomou os julgamentos por nós. Não
há mais julgamento! Mas aqueles que se recusam a entrar Nele, nesse
Corpo, no Corpo místico... Como entramos Nele? Dando um aperto
de mãos? Não. Por carta? Por algum tipo de batismo na água? Não.
“Por um Espírito, o Espírito Santo, somos todos batizados nesse Corpo!”
33
Agora, lembre-se, nós vamos lidar com isso de uma maneira
cortante nesta manhã. Você está nesse Corpo ou fora desse Corpo, não
há meio termo Nisso. Não há cristãos muito bons. E lá... Ou vocês são
cristãos ou vocês não são cristãos. Não há pássaro preto-branco, nem
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homem bêbado-sóbrio. Você não pode tê-lo. Ou você é um cristão ou
não é um cristão. Você está em Cristo ou fora de Cristo.
34
Agora, estas coisas podem parecer ensinamentos, eu não
sou... Estou longe de ser um mestre. Mas ensinar é lapidar, isso é
um dom especial no Corpo de Cristo. Primeiramente, há apóstolos, e
depois profetas, depois mestres e evangelistas, pastores; Cinco dons
ministeriais no Corpo. E o ensino é um dos dons do Espírito. Agora,
eu só tenho que conectar o que eu vejo que é certo e tentar trazer isso
para as pessoas, e estudar e juntar as Escrituras. Agora, mas é somente
em Cristo, o Corpo de Cristo deve ser reconhecido.
35
Agora, os três primeiros capítulos de Apocalipse tratam da
Igreja. Os gentios, judeus, etíopes, africanos, todo tipo de pessoas no
mundo vai para os gentios para compor este Corpo; preto, branco,
marrom, tudo é um buquê de flores, e é isso mesmo que Deus coloca
em Seu altar; e isso é composto de todas as nações, tribos, línguas e
povos. Mas, agora, depois de deixar o terceiro capítulo (as Eras da
Igreja aqui), Deus volta e pega os judeus, a Igreja não aparece mais
durante aquela época. São os judeus. E Deus não trata com os judeus
como indivíduos, Ele trata com Israel como uma nação, sempre como
uma nação.
36
Foi assim que alguém obteve isto outro dia. Eu recebi
muitas cartas sobre isso, Religião Híbrida, que fiz uma observação
em... A Bíblia diz que um ilegítimo, chamado “filho bastardo”, não
podia entrar na congregação do Senhor por dez gerações, o que
seria quatrocentos anos que um filho ilegítimo não podia entrar na
congregação do Senhor. Isso mostra quão ruim a hibridação era: que
era uma mulher que deixava outro homem viver com ela para gerar
um filho, de maneira que aquele filho era híbrido, não por seu pai, mas
por outro homem. Veem? E aquilo era tão mau diante de Deus que
eram necessárias dez gerações para eliminar aquilo, perante Deus.
37
Mas isso não se aplica a esta época. Você tem um novo
nascimento agora. Eles não... Eles tinham apenas um nascimento
lá atrás, que era a verdadeira procriação sexual. Temos este novo
nascimento agora que é o espiritual, que gera todos os escolhidos. E
somos novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos de novo do Espírito
de Deus. Novas criaturas! Acerca da palavra ‘criatura’, se alguns de
vocês, bons estudiosos aqui, que entendem (Se você não compreende,
você pode procurar saber.), o termo criatura vem da palavra grega
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igreja nos últimos anos? Claro. Em que ela está entrando? Laodicéia.
Onde, vamos tomar nesta noite e vamos trazer o anjo da Igreja de
Laodicéia, o traremos para que vocês possam ver, e ver sua Mensagem
e o que ela será, e no final da era da Igreja de Laodicéia quando ela
avançar e se estender para a eternidade então.
192
Oh, eu simplesmente O amo. Você não O ama? Sim, senhor.
O que é o Selo de Deus? O Espírito Santo. Qual é a marca da besta?
É rejeitá-Lo. Aí estão os dois. Um é para ver e... Bem eles... E quantos
estavam na terra que não O receberam? “Todos quantos não foram
selados receberam a marca da besta.” Todos que não tinham
o Espírito de Deus, tinham a marca da besta. O Selo de Deus é o
Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Todo lugar na Escritura fala Disto,
diz que Isto é a marca de Deus, “o Selo de Deus”. E todos que não O
tinham, foram os que O rejeitaram. E como O rejeitaram? Por recusar
ouvi-Lo. É isto correto?
193
Agora lembre-se, como você obtém fé? “Ouvindo.” Onde foi
marcado? Na mão? Não. Na cabeça? Não. Na orelha, veem? Na orelha,
“ouvindo”. O que isto fez? Marcou a audição. “E não mais,” você diz,
“não mais Disso para mim. Eu não quero ter nada mais a ver com
Isso. Eu não quero ter nada a ver com Isso”. É exatamente como eles...
Irmão Neville, eu vou deixar isso ir até algum... Eu ia falar com vocês
sobre: “É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados”,
vejam vocês, “entrarem no Reino,” veem?
194
São como aqueles crentes fronteiriços: Vejam, é impossível
que aqueles que uma vez foram iluminados, se tornaram participantes do
Espírito Santo, provaram das virtudes do século futuro. E recaíram, sejam
novamente renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de
novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E tiver por profano
o sangue da aliança com que foi santificado... Vejam, para o Eleito fazer
isso, é absolutamente, completamente impossível. Ele não poderia
fazê-lo, veem? Porque o que ele faria? Veem? “Mas tiveram o Sangue
da Aliança...” Agora, veja você, se ele é eleito e está no grupo, ele não
pode fazer isso. É impossível para ele fazer isso.
195
Agora, o temos tomado e trazido até aqui, porque a chuva, que
muitas vezes cai sobre a terra, para lavrá-la... e espinhos e abrolhos
que são juntados para a rejeição; cujo fim é ser queimado. O Trigo
deve ser levado para Casa, ao celeiro. Mas esta chuva que dá vida
cai tanto sobre o joio quanto sobre o trigo. Ambos se regozijam e se
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você não deseja, então a sua organização, seu senhor, seja quem for
que você estiver servindo, colocará uma marca em sua orelha e você
não poderá ouvi-Lo mais.
188
Se Deus alguma vez falar ao seu coração: “Venha, esta é a
hora.” Se você recusa Isto, então você recebe a sua marca, endurecido
para a Verdade. Aí está o selo do diabo, a marca da besta. Vocês veem?
O que a marca da besta faz? Te coloca bem de volta no romanismo,
denominacionalismo, e você nunca mais entrará e estará livre; vai
servir àquilo para sempre. Aí está a marca da besta. Isso é duro,
amigos, é cortante, mas é o que a... Eu não sou responsável por...
simplesmente o que a Bíblia diz.
189
Agora, aquilo era um tipo no Velho Testamento que prenunciava
o ouvir das boas novas do Evangelho que “Você está livre!” Vocês
não têm mais que estar amarrados; vocês são absolutamente livres
em Cristo Jesus. Não mais pecados e coisas. Vocês não... Você que
ama o mundo, a Bíblia diz: “Se você ama o mundo ou as coisas do mundo,
o amor de Deus nem mesmo está em você”. Isso é verdade? Se você ama
o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você.
Então que tal todas estas grandes coisas que estão acontecendo no
mundo hoje sob o nome da religião? As coisas do mundo! E as pessoas
simplesmente engolem isto como um porco em um chiqueiro, veem,
“Oh, isso está bem. Nenhum problema com isso!” Vejam, eles estão
selados e marcados. Veem?
190
Agora você compreende o que é o remanescente dos judeus, os
cento e quarenta e quatro mil? Onde eles estão assentados, esperando?
Bem na hora. Pode ver você agora que a virgem néscia que não pegou
o Azeite, e terá que se levantar e ser separada, os certos e errados
no dia do julgamento? Você compreende que quando a virgem louca
começar a receber, exatamente como agora, pois ela precisava Disto,
ela foi buscar Isto; foi naquele exato minuto que o Noivo chegou?
Então quão próximos estamos? Agora mesmo! Temos agora apenas
um curto tempo, eu não sei por quanto tempo mais isso pode ser. Eu
não poderia dizer quando, eu não sei. Pode ser no outro ano, pode ser
em dez anos, quarenta anos, pode ser em quarenta minutos. Eu não
sei, não posso dizer. Mas eu sei que está próximo, está muito próximo.
E o Espírito do Senhor...
191
Agora, virá um tempo em que, quando menos se espera, a igreja
começará a esfriar. Agora, quantos têm observado o esfriamento da
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de “uma nova criação”. Oh, o mesmo que você é, uma criatura
aqui, nascido sexualmente; você é então uma nova criação, nascido
do Céu. De... na nova criação de Deus de um novo homem. Nova
criação, no Nascimento. Mas tem de ser um nascimento, exatamente
como o nascimento natural é necessário; o nascimento espiritual é tão
necessário quanto o nascimento natural.
38
Um casal jovem pode se casar e dizer: “Nosso primeiro
garotinho, vamos chamá-lo ‘John’.” Se ele nunca nasceu, John nunca
esteve aqui. Isso é tudo. A mesma coisa, você pode... quantas ideias
místicas você constrói sobre o céu, como ele é grande, se você não
nasceu de novo você não estará lá. Isso é tudo, veem. Tem que ser
desta maneira, porque tem que ser um Nascimento. Deus estabeleceu
Suas leis e tudo funciona de acordo com Suas leis. Veem?
39
Agora, nisto, há um remanescente de judeus para serem salvos.
E vamos tomá-los primeiro, porque isso coloca... Agora, há sempre
três classes de pessoas o tempo todo, constantemente. Mantenha-os
em mente, isto é: o crente, o crente manufaturado e o incrédulo. Todos
esses três. E há o judeu, que é um rejeitado para nos dar uma chance;
há uma igreja morna; e há uma Igreja cheia do Espírito.
40
Uma vez, Charlie Bohanon era presidente do... ou melhor,
superintendente dos distritos do sul da Companhia de Serviços
Públicos, quando eu trabalhava para eles. Eu estava estudando as
Escrituras, como um garoto. E ele disse: “Billy, qualquer um...” Disse:
“João deve ter comido um pouco de pimenta vermelha e teve um
pesadelo lá... na ilha de Patmos”.
Eu disse: “Sr. Bohanon, você não deveria ter dito isso”. Ele era
meu chefe, supervisor.
Ele indagou: “Bem, quem no mundo poderia entender
Aquilo?”
Respondi: “Está entendido. Será entendido quando o Espírito
Santo estiver pronto para revelá-lo”. Isto é certo.
41
E ele suspirou: “Oh, que coisa!” Disse: “Eu tentei lê-lo e
meu pastor tentou lê-lo,” disse: “nós ficamos num dilema terrível.”
Continuou: “Tínhamos a Noiva sobre o Monte Sinai” [Monte Sião
- trad.] Veem? E disse: “Então tínhamos a Noiva com o dragão
jorrando água da sua boca, para fazer guerra contra o remanescente
da semente da mulher. Tínhamos a Noiva no Céu. Todos os três, ao
mesmo tempo”.

12

CRENTES DA BÍBLIA

Eu pontuei: “Isso é sem compreensão espiritual”. Veem?
Ele afirmou: “Bem, eles estão lá, todos em... os três ao mesmo
tempo”.
Eu disse: “Sim, senhor, mas não é assim que eles foram
colocados. Vê, você chamou os cento e quarenta e quatro mil de
‘Noiva’, o que eles não eram, eles eram os judeus. E aqueles sobre
quem o dragão jorrou água da sua boca para fazer guerra eram o
remanescente, o restante da semente da mulher que guardavam os
mandamentos e tinham o testemunho de Jesus. E a Noiva estava na
Glória”. Veem?
42
Os cento e quarenta e quatro mil, capítulo 14 de Apocalipse,
estavam sobre o Monte Sinai [Monte Sião – Trad.] Isso é exatamente a
verdade. Tendo o Nome do seu Pai em suas testas. Isso é exatamente
certo. Os judeus, o remanescente dos judeus.
43
E então aqui vem o dragão, a hierarquia romana. (Que, a
própria Igreja tinha sido raptada, estava na Glória na Ceia das Bodas
por três anos e meio.) Então o dragão, veja, o dragão é sempre “Roma”,
o dragão vermelho. Agora, para garantir isso para você, em Apocalipse
12, o dragão irou-se contra a mulher que estava para dar a luz o Filho
que iria governar todas as nações com uma vara de ferro, e ele fez
jorrar água da sua boca e... Ou para fazer guerra com o remanescente
da semente. Mas o dragão vermelho, primeiro, ele se colocou diante
desta mulher. Assim que a mulher desse à luz ao Filho, ele iria devorar
aquele Filho, logo que Ele nascesse. Agora, quem estava diante da
igreja Israelita (a mulher Israel), para devorar o Filho dela (Jesus)
assim que Ele nasceu? Roma! Herodes baixou uma proclamação que
todo mundo tinha que matar todas as crianças menores de dois anos,
e lá houve uma chacina que matou todas as crianças hebréias em todo
o país. Exatamente a mesma coisa que Faraó fez para pegar Moisés,
que era o tipo Dele, matou todas as crianças e não o matou. Oh-oh-ohoh, Deus sabe como escondê-los.
44
Oh, você não está feliz por estar escondido? Oh, um esconderijo!
A Bíblia diz: “Pois deveis considerar-vos mortos e vossa vida em Cristo,
escondida em Cristo e selada pelo Espírito Santo”. O diabo não poderia te
encontrar se tivesse que procurá-lo. Ele não poderia encontrá-lo, você
compreende. Você está escondido em Cristo! Considerem-se mortos!
E suas vidas estão escondidas em Cristo, escondidas em Deus através
de Cristo, e seladas pelo Espírito Santo.
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manter isto desta forma, siga em frente. Você ouviu que a Trombeta
soou, e você ouviu a nota que Ela deu. E a Bíblia diz... Oh Deus! Olhe
para isto! Não me daria isto agora mesmo um tema para a próxima
hora? “Se a trombeta der um sonido incerto.” Se sua denominação diz:
“Pai, Filho, e Espírito Santo,” aquilo não soa como a Trombeta. “Se a
trombeta der um som incerto, quem se preparará para a guerra?”
185
Se aquele servo expressamente disser: Eu amo o meu
senhor… “Eu amo o diabo que está me induzindo a fazer estas
coisas, está tudo bem. Eu acho que sua mente é muito limitada ali.
Eu penso que você é muito limitado.” Certo. “Eu amo as coisas.
Eu acho que devemos ter grandes coisas como esta, e fazer isto,
o mundo… E temos danças, temos jogos em nossa igreja, e coisas
assim, e todos nós temos um bom tempo, e eles são simplesmente
tão bons quanto qualquer um do grupo que você tem ali.” Tudo
bem, isto é certo. Correto. Não quero sair livre, nesta liberdade
do Espírito que você fala; então seu senhor, o diabo, o levará aos
juízes, e o fará chegar à porta, Hmm! A quê? Quem é a porta? [A
congregação diz: “Jesus Cristo.” - Ed.] “Eu coloco diante de ti uma
Porta.” Quando aquela marca da besta veio? Nesta era onde a Porta
foi colocada. Esta marca... esta marca final da besta...o fará chegar
à porta, ou ao umbral da porta (este é o Calvário, correto)... e seu
senhor lhe furará a orelha… furará sua orelha com uma sovela; e
ele o servirá para sempre.
186
“O que você quer dizer, irmão Branham?” Se você ouve a
Verdade do Evangelho e você se recusa a andar Nela, então Deus
marca sua orelha para que você nunca mais A ouça. Você cruzou a
linha entre a Vida e a morte. Então você seguirá adiante com a sua
organização, denominação, pelo resto da sua vida, para sempre.
Andem na Luz, filhos, isto é correto. Você servirá aquele mestre
para sempre.
187
Você não deseja... Vejam, a Trombeta soou, e ele pode seguir
livre, isso é a graça de Deus. É o ano do jubileu, a conclusão. O dia
de pecado terminou irmão. Eu digo a cada um de vocês que servem
ao pecado, na fita ou na audiência visível, você está... Todos que
estão servindo ao pecado, o dia do pecado acabou! Jesus morreu,
você não tem mais que servir ao pecado. Você não tem que estar
curvado para credos e denominações. “Aquele a quem o Filho libertar
verdadeiramente está livre.” Se você deseja ficar livre e estar livre no
Filho, liberte-se de todas as coisas e sirva-O. Vamos! Amém. Mas se
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correto, mas e quanto a você? É você!
181
Mas se aquele servo… Agora, aqui está onde ele... Agora
observem esta marca da besta agora. Agora, eu não tenho tempo
para voltar na sequência, porque faltam vinte minutos. Mas eu
quero lhes dizer. Agora, houve um tempo que era chamado cada
sétimo ano. Eram seis anos. No sétimo ano… (Estudantes da Bíblia,
ministros, e outros assentados por aqui, sabem que isto é verdade),
era chamado... O sétimo ano era chamado de ano do jubileu
[sabático – Trad.]; tudo descansava. Não havia nenhuma cultura
plantada no sétimo ano, a terra descansava, tudo mais. Eles apenas
colhiam, veem. Tudo descansava no sétimo ano. E no sétimo ano
havia um sacerdote que soava uma trombeta. E se um homem havia
sido um escravo, não importavam quais fossem as suas dívidas, ele
estava livre...
182
Agora, este é um tipo da Trombeta do Evangelho. Você pode
ter servido o diabo por todos esses anos; acorrentado na bebida,
fumando, jogando, e em pecado, coisas sujas; não importa o que você
fez, mas quando você ouve o som da Trombeta do Evangelho, é um
sinal de que você pode ficar livre. Você pode ir! “A fé vem por ouvir
a Palavra de Deus.” Agora, você tem ouvido o Evangelho completo,
você não precisa mais ficar preso. Agora, se você apenas se assentar e
disser: “Oh, eu escutei Isto, mas eu não ouvi.” Veem? Bem, então Isto
não é para você. Huh-uh. Isto é para aqueles que ouvem. Correto, se
você pode ouvir.
183
Agora observe o que Ele disse aqui. Agora, para provar isso,
observe atentamente e mantenha seu pensamento pelos próximos
dois ou três minutos. Mas se aquele servo (esse é o homem que seria
libertado) expressamente disser: “Eu amo o meu senhor...” “Oh, eu
gosto de ir aos bailes. Eu não vou deixar minhas danças por causa
de ninguém. Eu não vou deixar isso, aquilo, ou aquilo outro, por
ninguém; minha esposa, meus filhos, as coisas desta terra que eu amo.
Agora, olhe aqui, irmão Branham, eu vou lhe dizer. Você quer dizer
que eu tenho que...?” Você não tem que parar com nada.
184
Você simplesmente venha, isto para por si mesmo. Mas você
diz: “Bem, eu não faria isto. Eu não tenho que fazer aquilo, eu pertenço
à igreja e eu sou tão bom quanto você ou qualquer outra pessoa”.
Certo, irmão. Isto é correto; você ouve o que é a Verdade. “Bem,
agora, ouça aqui, não é ‘Pai, Filho, Espírito Santo’” Bem, se você deseja
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45
Agora, esse remanescente era a virgem néscia; que ele fez
jorrar água de sua boca para fazer guerra com o remanescente da
semente da mulher. Agora, o que é um remanescente? Agora, você
está... você tem que juntar esses tipos agora. Há uma igreja que é
a igreja natural. Talvez eu possa desenhar isso aqui e torná-lo um
pouco mais claro. Agora, irmão Neville, se eu tomar um pouco do
seu tempo, por favor, me perdoe. [O irmão Neville diz: “Amém. Eu
não tenho nenhum”. - Ed.]
46
Agora, há... Agora, lembre-se que existe o quê? O incrédulo, eu
colocarei aquele “INC”, incrédulo, e este é o pecador. E aqui está outro
que é um formal, eu vou colocar “FOR”, igreja formal. E então aqui
está o outro, que é a igreja salva, “IGS”, a igreja salva. [As abreviaturas
foram adaptadas ao português – Trad.] Agora, mantenha-os em
mente o tempo todo. Agora, nesta igreja salva há duas classes, nesta
igreja aqui e aqui, que foram tipificadas por Cristo: uma delas era uma
virgem néscia, e a outra tinha azeite na lâmpada. Agora, você... todos
vocês... Quantos se lembram da história? Nós vamos chegar a isso em
poucos instantes.
47
Agora, primeiro, antes de fazermos isso, nós vamos aos cento e
quarenta e quatro mil, de Apocalipse 7, para que isso possa realmente
ser entendido. Agora, você deve se lembrar disso. E você que está
fazendo anotações, Apocalipse 7. Vamos como que tomar o nosso
tempo. (E você - você não vai batizar até... até... depois do culto desta
manhã, tudo bem.) Vou tentar colocar meu relógio aqui e observar
que horas são para que possamos sair. Agora nós temos quase duas
horas agora, e o Senhor nos ajude a fazer este estudo.
48
O capítulo 6 trata acerca do cavalo branco, que foi o Espírito
Santo que saiu conquistando e para conquistar. Então vem o cavalo
amarelo, Morte, e o Inferno o seguia. E cada um desses cavaleiros nos
cavalos. Agora, “depois destas coisas”, depois desta grande destruição.
Primeiro saiu o Espírito Santo por toda a terra, “conquistando e para
conquistar”; então vem o que está no tempo de grande fome, “uma
medida de trigo por um dinheiro, duas medidas de cevada por um
dinheiro, e assim por diante, mas não toque no Meu Azeite e Meu
Vinho”; e depois continuando até que Ele abriu estes selos.
49
...depois destas coisas vi quatro anjos que estavam nos quatro cantos
da terra, segurando os quatro ventos... para que não soprassem sobre a terra,
nem sobre o mar, nem... qualquer árvore. E vi outro anjo descendo do oriente,
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e que tinha o selo do Deus vivo: e clamou com alta voz aos quatro anjos, a
quem fora dado o poder de danificar o mar e a terra, dizendo: não danifiqueis
a terra, nem o mar, nem... árvore, até que hajamos selado nas suas testas os
servos de nosso Deus. Agora, lembrem-se, os servos sempre foram... Os
servos de Deus são os judeus. Abraão era Seu servo. O gentio não é
um servo, é uma Noiva, é um filho. Este filho, é a Igreja. Os judeus
são servos. Oh, se você pudesse... se tivéssemos tempo para fazer
uma busca cuidadosa dessas palavras. Várias vezes eu faço isso ali
no quarto, passando através de todas as referências e chego a isso.
Os judeus são servos. Se eu ficar aqui e tomar todo esse tempo em
“um servo”, eu não falaria sobre os outros pontos, vocês veem. Então,
apenas lembre-se, investigue isso através da Bíblia, e você encontrará
que o judeu é servo de Deus.
50
Que lindo paralelo poderíamos fazer aqui, se voltarmos para
Ezequiel 4, e encontrar lá o que Ele disse: “Já aconteceu algo assim
antes?” Ele olhou para os altos muros, e quando o fez, viu abominações
praticadas na cidade. Saíram quatro homens com armas destruidoras.
E saíram para matar tudo pela cidade de Jerusalém. E antes que eles
fossem para matar, eles seguraram, os pararam, porque havia Um
outro, vestido de branco, com o tinteiro de escrivão (Quantos já leram
isso?) à Sua cintura, Ezequiel 9. Então tinha esse tinteiro de escrivão
à Sua cintura, vestido de branco, Ele disse: “Não entrem na cidade, não
matem nada até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos de Deus”.
E Ele saiu e selou, até mesmo disse às criancinhas e tudo, selando-os.
51
E então aqueles com as armas destruidoras, quatro deles ao
chegarem, entraram e demoliram completamente tudo, não tiveram
compaixão. Eles mataram homens, mulheres, crianças, e todos os
que não tinham o selo deste Homem com o tinteiro de escrivão que
havia selado.
52
Agora, isso foi nos dias após o nosso Senhor, quando Ele os
advertiu em Mateus 24, como que “quando virdes Jerusalém cercada
de exércitos, não deixem... não desça do telhado, ou não permita que
aquele que estiver no campo volte e pegue seu casaco, mas vá para
a Judéia”. Josefo dá a descrição disto aqui, e como eles fugiram. E
aqueles que escaparam foram somente aqueles que tomaram as
Palavras do Senhor Jesus.
53
E quando eles viram os exércitos cercando, e Tito, em 96 d.C.[70
d.C – Trad.], quando eles viram Tito rodear os muros de Jerusalém
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meu dedo, de modo que eu estarei com a Noiva naquele dia. Agora
o bezerro cevado foi morto, e nós estamos regozijando porque eu fui
morto e agora estou vivo, uma vez fui perdido e agora fui encontrado.
178
Sublime graça! Quão doce som, que salvou um miserável
como eu! Um pior que Barrabás. Uma vez fui perdido, mas agora fui
encontrado, era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu
coração a temer, foi a graça que aliviou meus medos; quão preciosa
foi essa graça que apareceu quando eu cri pela primeira vez! Quando
estivermos ali dez mil anos, brilhando como o sol; (não haverá mais
estrelas, senão o Sol). Não teremos menos dias para cantar em Seu
louvor do que quando começamos. Estaremos na Eternidade então.
Oh, como eu amo Jesus, porque Ele primeiro me amou. Oh, quão
maravilhoso!
179
Abra comigo agora em Êxodo, se você quiser, capítulo 21. As
exortações do Seu “Espírito”, agora vamos falar sobre como receber...
Eu lhes mostrei, e lhes contei dos resultados. “Ali está Ele”. Agora,
como a pessoa recebe a marca da “besta”? E eu lhe mostrarei qual
é sua condenação ali. Agora, a marca da besta, Êxodo capítulo 21.
Tirando isso do Velho Testamento para que vocês possam ver bem
aqui. Também no Novo Testamento eu tenho várias Escrituras
anotadas aqui, que todos nós conhecemos. Agora vamos ler:
Estes são os estatutos que lhes proporás.
Se comprares um servo hebreu (Agora, lembrem-se agora, é um
hebreu, este é um crente, veem?),
Seis anos ele servirá; mas ao sétimo sairá livre, de graça.
Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá; se ele era
homem casado, sua mulher sairá com ele.
Se seu senhor... lhe houver dado uma mulher.... e ela lhe houver
dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá...
sozinho.
180
Eu não vou a... Eu sei que meu tempo acabou. Com licença,
irmão Neville, mas eu... eu preciso fazer isto infiltrar, irmão. Vejam
aqui. Não é o que a sua mãe é, o que o seu pai é, é você! Não sua
esposa, veja; sua esposa não contava, seus filhos não contavam. Era
ele! Não importa... Sua mãe pode ter sido uma santa, seu pai pode
ter sido um santo; como foram o pai e a mãe de Esaú, mas ele era um
desqualificado. Veem? Mas isto é um assunto particular seu. Dizer:
“Meu pai é um pregador”. Isso não tem nada a ver com você. “Minha
mãe é uma mulher de Deus. Oh, ela está no céu.” Isso pode estar
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Seu rosto. Ele tomou seu lugar, Barrabás, Ele morreu por você.” “Você
quer dizer que Ele morreu para que eu pudesse ser livre?” “Sim.”
“Bem, tudo bem, vou voltar a matar novamente então.” Oh, que
ingrato! Você merece morrer.
174
Quando contemplo a maravilhosa Cruz,
Onde morreu o Príncipe da Glória,
Toda minha fama é apenas uma perda vã.
Oh! Não é de se admirar que o poeta tenha dito:
Vivendo, Ele me amou;
Morrendo, Ele me salvou;
Sepultado, Ele carregou meus pecados;
Ressuscitando, Ele me justificou: livre para sempre.
Algum dia Ele virá, oh, que dia glorioso!
175
Como eu poderia recusá-Lo quando eu vejo o que Ele fez por
mim? Como eu faria isso? Eu estaria disposto a perder cada amigo
que eu tenho na terra. Como, quando eu… Eu estaria pronto para
ser expulso por organizações e ser chutado de tudo mais. Quando
eu olho lá, quando fui condenado à morte, e Ele tomou meu lugar!
Claro, Senhor. Tudo, eu conto todo o resto como perda vã. Oh, deixeme abraçar a Cruz, ó Senhor. Em meio a rochas fendendo-se e céus
escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu, a abertura do véu
revelou o caminho para as alegrias do Céu e dias sem fim.
176
Oh, deixe-me... deixe-me estar perto de Ti, Jesus. Não me
afaste do Teu querido lado, vendo as Tuas cinco feridas sangrando.
Oh, Príncipe do Céu, como Ele morreu, morreu por mim! Morreu
para que eu pudesse… um condenado… nas correntes do pecado, na
prisão do inferno, condenado, culpado, partindo para ser destruído
para sempre, e Alguém tomou meu lugar. E então eles… Arando ali
fora quando eu era um jovem; tinha cerca de dezoito, vinte anos de
idade, um dia o Espírito Santo… Eu disse: “Bem, quem sou eu? De
onde eu vim? Para onde estou indo?” Ele disse: “Ele tomou seu lugar,
você estava indo lá. Ele tomou seu lugar, lá está Ele.”
177
Eu disse: “Oh, Cordeiro de Deus! Oh, Cordeiro de Deus, eu
venho! Eu venho! Nada trago em meus braços, não tenho nada para
Te oferecer, Senhor, mas simplesmente a Tua cruz eu me apego; isto é
tudo que tenho”. E Ele me acolheu. Ele me vestiu como o pai fez com
o filho pródigo, pôs novas vestes em mim, não minhas vestes, Suas
vestes da Sua justiça Ele colocou em mim; e um anel de casamento em
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e cercar todos ali dentro; eles comeram a casca das árvores, eles
comeram a grama do chão, eles até mesmo cozinharam os filhos uns
dos outros e os comeram. Eles os fizeram passar fome, prenderam-nos
lá dentro, e finalmente eles entraram lá e os massacraram até o sangue
escorrer para fora do portão, como um poço escorrendo, córregos de
sangue derramando do portão. Queimaram o templo, derrubaram as
paredes, e isso está lá até hoje.
54
E a Mesquita de Omar foi erguida onde estava o templo.
E Jesus falou disso em Mateus 24, dizendo: “Quando virdes que a
abominação da desolação está no lugar santo, do qual o profeta Daniel
falou, disse a respeito disto”, está entre parênteses, dizendo, “(quem
lê, entenda)”. Veja: “Quando virdes essa abominação, a imundície da
Mesquita de Omar que está erigida lá onde já esteve o lugar santo”.
E hoje a Mesquita está lá exatamente onde é o lugar santo, bem no
local do templo. A Mesquita muçulmana está como Jesus disse que
estaria, sim, como Daniel disse que estaria, e Jesus assegurou que
ela estaria lá.
55
Observe os profetas e Deus ali predizendo essas coisas,
irmão, isso deveria arrepiar os pelos de nossas nucas, por saber que
estamos no tempo do fim. Estamos no fim! Não resta mais nada.
Todas essas coisas acontecendo exatamente como Ele disse que
aconteceriam, bem, isso deveria nos encorajar, fazer com que nos
preparemos. Ele disse, Jesus nos advertiu dizendo: “Quando virdes
essas coisas acontecerem”, como estamos falando, disse: “levantai a
vossa cabeça, a vossa redenção se aproxima”.
56
E que bem nos faria se ganhássemos o mundo inteiro? Vamos
perdê-lo, de qualquer forma. Nós... não podemos vencer dessa
maneira. Há apenas uma vitória, que é através de Cristo. Tome Cristo,
então com certeza você vai vencer. Você tem que partir daqui; você
pode partir antes que este culto termine; você pode partir antes que o
sol se ponha esta noite; você pode ir antes que ele nasça pela manhã,
antes do próximo domingo você pode ter ido, todos nós. Não sabemos
quando partiremos, mas você sabe que você tem que partir. Então não
seria uma coisa tola deixar isso para depois? Você está vagando, você
está flertando com a morte.
57
Como o velho tobogã. Eles costumavam entrar em um
tobogã e dar uma volta naquela coisa, para ver quão rapidamente
eles chegariam; e de repente, antes que percebessem, escorregando
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abaixo eles iam. E assim é como você está fazendo, deslizando por aí.
Você não sabe em que hora alguma coisa vai adoecê-lo, e você se vai;
parada cardíaca, acidente automobilístico, qualquer coisa acontece, e
você morre. E então o seu destino eterno é colocado bem diante de
você. Pense nisso, amigo.
58
“Agora, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar
santo.” Agora, então, nos dias da vinda de Tito depois que Jesus havia
partido, o Espírito Santo era aquele homem com o tinteiro à Sua
cintura. E Ele passou por Jerusalém e marcou com um sinal as pessoas.
E agora eu quero que você note algo, membro de igreja. E você alega
ter o Espírito Santo? Ele disse: “Não sele nenhum deles exceto aqueles que
suspiram e gemem pelas abominações que se cometem na cidade”. Agora,
onde está alguém tão afligido com o mundo atual e suas condições?
Bem, “sou metodista, sou batista, presbiteriano, então que diferença
isso faz?” Eles dizem.
59
Oh, não há um pesar constante pelos perdidos, aquela doçura.
Nunca permita que algo se levante e coloque amargura em sua alma.
Não importa quão mal alguém te trate ou qualquer coisa, nunca
permita! Não seja culpado de deixar essa coisa ancorar em sua alma.
Isso vai afastar o Espírito Santo de você. Com certeza.
60
Lembro-me de dizer algo aqui há dois ou três anos que
estava errado. Foram os advogados que me chamaram, e eu fui e...
Minha esposa sentada ali. Eu... minha cabeça girava... sentia como
se ela estivesse sendo arrancada, e voltei para casa. E eles ligaram e
disseram: “Diga-lhe que venha nesta tarde”. E Meda afirmou: “São
os advogados”. Eu escapuli pela porta, eu disse: “Diga-lhe que nem
mesmo estou aqui”. Ela exclamou: “Bill!” E eu disse: “Diga-lhe que
não estou aqui agora”. E eu saí. Então eu me encontrei lá fora e me
senti muito mal, e voltei. E ela lhe falou; eu vi que isso a feriu.
61
Eu saí para orar por... um homem tinha vindo aqui, tinha um
bebê doente. E assim que eu comecei a impor a mão sobre aquele bebê
e orar por ele, Algo me disse: “Você é um hipócrita”. Veem? “Você
sabe o que fez.” E eu disse: “senhor, eu não sou digno de orar por
seu bebê. Vê, o Espírito Santo entristeceu-se dentro de mim e não há
necessidade de que eu coloque minhas mãos sobre o bebê. Espere-me
até eu acertar uma coisa”. Fui e falei com o meu advogado, eu disse:
“eu... eu fiz errado”. Ele afirmou: “eu pensei que você tinha saído”.
Respondi: “não”. Eu disse: “isso foi um... Eu fiz com que minha

AS DEZ VIRGENS E OS CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL JUDEUS

49

tomar Efésios 4:30, e então você pode ver o que é o selo de Deus; e
estes outros, ou qualquer lugar. Você apenas tome a palavra ‘selo’
em sua concordância, e busque em todo lugar que quiser. Correto,
Efésios 4:30, ouçam isto: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estais selados para o dia da redenção”.
171
O que é o selo de Deus? O Espírito Santo. Claro. Certo, agora:
“Aquele que não tem o Espírito de Deus não é Meu”. Se você tem o
Espírito Santo, você é parte de Deus porque você é Dele. Ele te selou
e Ele está em você, trabalhando em você, e os sinais que Ele faz você
também faz. Agora, todos entendem isto, classe? Requer-se o Espírito
Santo para ser de Deus; O Espírito Santo. E se você é do Espírito
Santo, você faz as obras que Jesus fez. Veem? Seu amor… Quando
eles cuspiram em Sua face e bateram Nele assim, não havia nenhuma
raiz de amargura. Ele olhou para eles, Ele disse: “Pai, perdoa-os, pois
eles não sabem o que fazem”. Vejam eles não sabiam.
172
Você pode imaginar isto? Seus próprios filhos clamando
pelo Seu Sangue! O Criador dos céus e da terra pendurado em
uma cruz que Ele mesmo fez, cresceu do chão. E Seus próprios
filhos! Pense nos seus filhos, pais, seus próprios filhos. Clamando
para Ele: “Fora com Ele! Dá-nos Barrabás, aquele ladrão”. Oh, eu
era aquele Barrabás, eu era aquele que merecia morrer e Ele tomou
meu lugar. Como o velho Barrabás deve ter se sentido naquela
manhã quando o andar pesado deste centurião vindo por ali, e
abriu a porta. E o velho Barrabás dizendo: “Oh! Que coisa! Só um
pouco mais e eu partirei. Eu sou um assassino, eu sou um ladrão.
Eles vão me matar hoje, eu sei que eles vão. É o dia da páscoa,
então eu realmente… eu sei que vou morrer hoje”. Nervoso, toda
a noite, andando por ali como qualquer outro pecador. Quando
menos se espera, ali vem o guarda.
173
Ele disse: “Oh, oh, aqui está ele. Eu tenho que ir, tenho que ir”.
E a chave entrou e estalou. O guarda parou, atenção: “Saia, Barrabás!”
“Uh-huh, sim. Sim, eu sei que estou indo, estou indo”. “Não, vá em
frente e faça o que você quiser.” “O quê?” “Vá em frente e faça o que
você quiser. Saia, você está livre.” Eu estou livre? “Bem, vocês me
sentenciaram à morte.” Isto é certo, Deus sentencia todos os pecadores
à morte. “Vocês me sentenciaram à morte, como eu sou livre?” “Vem
aqui, Barrabás. Olhe, subindo aquela colina, ouça aquela cruz batendo
no chão. Ouça os pregos quando eles os batem em Suas Mãos. Olhe
para Ele chorando ali, lágrimas salgadas misturadas com sangue no
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manchas iam ficando maiores e maiores, até que depois de um tempo
todas elas se tornaram uma grande mancha. O velho satanás veio,
você sabe, na forma de uma “abelha”, aquela morte, você sabe, e
disse: “Ah, ah, ah! Isso? Deus não faria isso”. Disse: “Ele é apenas um
homem, Ele estava fingindo”. Ele ainda pensa assim. “Ele está apenas
fingindo, então eu vou ferroá-Lo. Se Ele fosse Deus, Ele não poderia
morrer. Então eu vou... eu vou ferroá-Lo e ver o que acontece, assim.
Vou Lhe dar um teste.”
168
Então quando ele O colocou na cruz, ele injetou aquela
ferroada Nele; mas quando ele o fez, ele perdeu seu ferrão. Aquele
era mais do que um homem, ele picou Deus naquele momento!
E esta é a razão por que ele disse, “Oh, morte...” quando Paulo…
Você... você sabe, uma abelha, depois que ela ferroa profundamente,
ela não pode mais ferroar. A abelha está acabada então. Ela pode
zumbir e fazer um barulho, mas ela não pode picar, porque ela não
tem mais ferrão. Então a morte não tem mais ferrão. Paulo quando
eles estavam construindo um lugar para cortar fora sua cabeça, a
morte estava... zumbindo ao redor dele, ele disse: “Onde está, ó morte,
o teu aguilhão?” O sepulcro disse: “Eu vou te pegar, Paulo. Vou te
jogar na lama.” Eu estive ali onde eles cortaram fora a sua cabeça e o
jogaram no esgoto ali.
169
A sepultura disse: “Eu vou corromper seu corpo, vou te
apodrecer”. E ele disse: “Oh... oh, onde está, ó sepulcro, a tua vitória?”
Veem? “Mas graças a Deus Que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus
Cristo!” A morte perdeu seu ferrão para ele. Disse: “Combati o bom
combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça
me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não
somente a mim, mas a todos os que amarem a Sua vinda”. Amém! “Ferroe
agora se quiser.” Huh! Oh, é isso... é isso. Esta é a maneira, irmão. Este
é o verdadeiro Espírito Cristão.
170
Agora... agora se você receber a oportunidade, como
se obtém a marca da besta? Eu gostaria de dizer isto porque eu
pensei em concluir falando sobre isso. Como se obtém a marca da
besta? Você gostaria de saber? Quais são os resultados? O que é a
marca da besta? Nós sabemos qual é o selo de Deus. Qual é o selo
de Deus? Bem, vamos voltar a Efésios 4:30, e então... então você
o obtém, então leia você mesmo ali. Ou alguns de vocês podem
tomar Apocalipse... Apocalipse 9:1 até o 4. E o outro, II Coríntios
1:22. Há muitos lugares. Eu marquei alguns aqui. Mas vamos
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esposa dissesse algo errado”. Continuei: “eu sinto muito, eu não... eu
não queria fazer aquilo”. Indaguei: “você vai me perdoar por isso?” E
pedi perdão para a minha esposa por aquilo.
62
Então eu voltei lá para o Green’s Mill, isso foi em julho. Oh,
estava bem calmo na floresta, e eu estive na caverna toda a tarde,
orando. E eu saí e me pus de pé sobre a rocha lá fora, e eu podia
olhar através das colinas, e tão bonito, e folhas e tudo, simplesmente
tranquilo; até às cinco, ou seis horas da tarde, no verão. Estava bem
tranquilo, dia quente. E eu disse: “Pai Celestial, Moisés, Tu o puseste
na rocha uma vez e Tu passaste”. Eu disse: “Se Tu me perdoares por
esse mal que eu fiz, Tu poderias passar mais uma vez e me deixar
vê-Lo?” E logo à minha esquerda, ao lado da colina, um pequeno
redemoinho começou a soprar suavemente nas folhas, ele veio bem ao
meu lado assim e passou diretamente pela floresta. Eu chorei como um
bebê. Voltei, eu disse: “Eu sei que meu pecado está perdoado agora”.
Veem? Vê, sempre retire todas as raízes de amargura de você. Veem?
Não importa o que alguém lhe faça, tenha Deus ali, pois é Quem irá
manter todo o mal longe de você.
63
Agora, esses cristãos que tinham a advertência de Cristo,
agora observem, um tipo do que estamos falando nesta manhã. Esses
cristãos que tinham esse aviso saíram de Jerusalém porque sabiam
que aquilo estava prestes a acontecer. Agora, observe os membros da
igreja, o tipo de pessoas que foram à igreja, apenas se juntar à igreja,
todos eles disseram: “bem, há exércitos chegando, há guerra vindo,
agora vamos entrar na casa do Senhor e orar”. Mas eles estavam
atrasados demais. Não fez nenhum bem, veem?
64
Mas eles estavam observando o aviso, aqueles discípulos,
sabendo o que Jesus disse, e eles escaparam. (Os historiadores
disseram que “esses eram chamados de ‘canibais,’” eles disseram:
“eles comem o corpo desse homem chamado ‘Jesus’ que costumava
curá-los”. Vejam, eles estavam tomando a comunhão. Ele não sabia o
que era isso, veem, porque ele era um homem carnal, não um crente,
apenas um historiador.) E eles escaparam da ira que veio sobre a terra.
65
Agora, vocês veem, e então Jerusalém inteira foi destruída.
Agora isso aqui é um paralelo perfeito, Apocalipse 7. Agora observe!
Desde o tempo do cerco de Tito a Jerusalém, no mundo, não houve
um tempo através da história em que todo o mundo foi à guerra até
1914. Agora ouça bem! Agora aqui está onde o Sr. Rutherford pisou
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com o pé errado, tenho certeza, bem aqui. Agora observe: E depois
destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos
da terra, (isto é, de pé assim, nos quatro cantos da terra) retendo
os quatro ventos da terra. (Agora, qualquer um sabe o que ventos
significam na Bíblia, ventos são “guerras, conflitos”; o diabo é o
poder, o príncipe do ar, vocês veem.)...e retendo os quatro ventos...
para que não soprassem sobre a terra, ou... o mar... e.... um outro
anjo descendo do lado do sol nascente (de onde Jesus virá), tendo
o selo do Deus vivo em sua destra, em sua mão; e ele clamou com
grande voz aos quatro anjos, que iam destruir o mundo, dizendo,
quem... que fora dado que danificassem o mar e a terra, dizendo: não
danifiques a terra, nem o mar, nem... as árvores, até que hajamos selado nas
suas testas os servos do nosso Deus.
66
Agora, não existe tempo para Deus, Ele é Eternidade. Medimos
por tempos, a única coisa que sabemos é polegadas e quadrados, e
milhas, e assim por diante. Deus é Eternidade, sem princípio nem
fim. Vejam, Ele é Eterno. Agora, em 1914 o mundo inteiro estava
marchando para a Alemanha para uma guerra mundial, isto é certo,
todo o mundo para uma guerra mundial. E você notou? Claro que
era uma coisa estranha. Quero que meu bom amigo, assentado aqui,
pai do irmão Wood, compreenda isso. Veja, eles eram... ele é uma
Testemunha de Jeová convertida, vocês entendem.
67
E então isto, todos eles estavam marchando para a guerra.
Você se lembra bem disso, em 1914. Agora, não é estranho (em O
Declínio da Guerra Mundial, eu tenho os volumes dele, no volume
dois, por volta da página quarenta e quatro) que eles não sabem até
hoje quem parou aquela guerra. O imperador Guilherme disse que
nunca emitiu tal coisa. Mas, de repente, ela parou e ninguém sabe
porquê. Eles estavam lutando, aqui vêm os... na vanguarda, e os...
todos vêm: “Tudo acabou, a guerra acabou”. E eles já haviam assinado
um tratado de paz, sem saber o que aconteceu. Agora, claro, gastaria
um ou dois dias para esclarecer tudo isso. Eles não sabiam; mas vamos
restringir e tocar nos pontos importantes. Foi Deus quem a deteve,
para cumprir Sua Palavra! Ali está aquele Anjo que parou a guerra.
Aqueles anjos avançaram com uma arma destruidora (O quê?) para
destruir o mundo inteiro, e outro Anjo disse: “Esperem um minuto!
Não façam isso, temos que selar esses servos de nosso Deus em suas
testas, primeiro.”
68
Isso foi bem no surgimento do Pentecostes, lá em 1906,
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sangrando e ferido. De manhã, um vento frio soprando. Eles já O
tinham açoitado, e sangue escorria pelos Seus ombros, eles jogaram
algo ao redor Dele assim; e aquele sangue grudando nas Suas costas,
e sentado ali, e uma coroa de espinhos puxada pra baixo em Seu rosto
assim. E sangue, e cuspe dos soldados por todo o Seu rosto, sentado
ali. Não era essa uma visão horrível? Oh Deus! Você diz, “bem, se eu
estivesse ali, eu teria feito algo quanto a isto.” Bem, por que você não
faz algo sobre Isto agora? Porque se você… Você teria feito o mesmo
que você faz agora.
165
Ali estava Ele, sentado ali, zombado e cuspido. Ali estavam
os discípulos, à distância, dizendo: “Oh, como poderia isso ter
acontecido? Aquele Homem, que podia chamar um morto da tumba,
e agora vê-Lo ali.” Mas eles falharam em conhecer as Escrituras. É isso,
veem. E então, sangue e cuspe em Sua face. Eles colocaram um trapo
ao redor de Seus olhos e disseram: “Você sabe, eles me dizem que ‘Ele
tinha discernimento espiritual, você sabe. Ele é um profeta, Ele pode
dizer às pessoas. Ele falou à mulher no poço sobre seus pecados. E ele
disse a Simão que o nome de seu pai era Jonas, e tudo sobre aquilo.’
Vamos ver se Ele pode, o que Ele pode fazer agora.”
166
Eles disseram: “Vamos Lhe aplicar um pequeno teste”. Este era
o diabo trabalhando naquelas pessoas. Eles colocaram um trapo sobre
Seus olhos assim, pegaram um pau e bateram Nele, na Sua cabeça com
aquilo, disseram: “Se Você é um profeta, diga-nos quem Te bateu”.
Ele nem mesmo abriu a Sua boca, Ele apenas permaneceu ali. Satanás
disse: “Você sabe que este não pode ser o… este não pode ser Deus”.
É a mesma coisa que a velha denominação diz hoje: “Aquele bando de
santos roladores, isso não pode ser Deus”. Mas eles não sabem. Eles
não sabem. “Não pode ser Deus fazendo essas coisas, isso é telepatia
mental. Eles são... eles são adivinhos.” Eles apenas não entendem Isto,
isso é tudo.
167
Então eles começaram... começaram a subir o monte, colocaram
aquela túnica Nele. As únicas roupas que Ele teve, eu acho, quando
Ele era um homem, Maria e Marta arranjaram um pequeno manto
para Ele; era manto por inteiro, sem costura. Eles o colocaram sobre
Suas costas. E havia pequenas manchas em Seu manto enquanto Ele
subia a colina; arrastando, aos solavancos, aquela velha cruz. E Seu
pequeno e frágil corpo indo adiante; e eles O açoitando, e tudo mais,
fazendo-O continuar assim. Aquela velha cruz, aos solavancos, sobre
Seus ombros, e Ele cambaleava, e Ele continuava. E aquelas pequenas

46

CRENTES DA BÍBLIA

você nas horas escuras e em todos os lugares “. Oh, que Âncora! Eu
ancorei minha alma no refúgio de Descanso, para não mais navegar
por mares bravios; Oh, a tempestade pode varrer, bravia e escura,
mas em Jesus estou seguro sempre.
161
Mesmo que a morte venha sussurrando por aí num destes
dias, e voando como uma abelha ao redor de sua cabeça assim, você
pode dizer: “Ó morte, onde está o seu aguilhão?” Como a pequena Sarah
escreveu outra manhã, minha menininha sentada ali. Ela estava
anotando, ela e a garotinha do irmão Collins, creio, sobre o que eu
ia dizer. Então eu estava lendo o papel, sua mãe e eu, e ela disse:
“O livro das revoluções”. Amém. Ela disse... E vocês conhecem a
pequena história que eu contei no final sobre a morte, vocês sabem.
Vocês já ouviram, sem nenhum ferrão. Vocês estavam aqui quando
foi contado? Veem, a morte já teve um ferrão, mas quando...
162
Satanás não estava muito certo se aquele Homem era o Filho
de Deus ou não. Você o via de pé ali quando... Satanás veio a Ele e
disse: “Bem, se Você pode fazer milagres, se Você é um operador de
milagres, Você é esse Filho de Deus. Eu vou Te dizer, está escrito na
Bíblia, veja, que... E se Você é, deixe-me vê-Lo operar um milagre.
Agora, Você está com fome, Você não comeu por quarenta dias, por
que Você não pega essa pedra e faz dela um pão e se assenta e come?
Deixe-me vê-Lo fazer isso e eu crerei que Você é o Filho de Deus”.
Disse: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra”. Oh, que
coisa! Ele soube que não era Moisés que ele encontrou ali, não é
mesmo? Moisés jogou no chão os mandamentos e os quebrou; mas
ele soube que ele se chocou mais do que com Moisés.
163
Então ele O levou para cima e disse: “Vê todos os reinos do
mundo? Ali estão os Estados Unidos, ali está a Grã-Bretanha, ali estão
todos eles chegando aqui nos próximos anos”. Disse: “Cada um deles
me pertence, Você sabe disto”. Este é quem os governa. Disse: “Eles
são meus e eu lido com eles, eu os envio para a guerra, faço o que
quero com eles. Eles são meus”. Disse: “Eu os darei a Você se Você
me adorar”. Disse: “Para trás de Mim, satanás”. Ele sabia que Ele seria
herdeiro delas de qualquer modo, no final, então Ele disse: “Para trás
de Mim, satanás”.
164
Finalmente quando O levaram ali um dia, e eles pegaram
um trapo e colocaram em Sua cabeça assim, eu imagino um velho
lenço sujo, e pegaram… o enrolaram em Sua cabeça. E sentado ali,
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1914, lá atrás. Quantos de vocês sabem? Há algum Pentecostal dos
velhos tempos aqui, lembra-se daqueles dias lá atrás? Com certeza.
Quando aquilo, naqueles tempos antigos, quando o Espírito Santo
começou a cair e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo,
e falar em línguas e orar pelos enfermos e assim por diante, começa
a acontecer, ou entre essas duas eras aqui; assim que surgiu, a Igreja
era real. Então os Pentecostais começaram a formar denominação,
Assembléias de Deus, e Igreja de Deus, e assim por diante, e saíram
em seus ismos exatamente como estão agora. Estamos no final da era,
vocês entendem. Tudo se afunilando para o fim, tudo segue bem aqui
diretamente para o fim.
69
Você percebe, ela parou no dia onze de novembro, às onze
horas da manhã; no décimo primeiro mês do ano, no décimo primeiro
dia do mês e na décima primeira hora do dia. Você se lembra então o
que Jesus disse sobre isso? “Um homem foi até a vinha para trabalhar
uma vez, um ganhou um dinheiro, e o próximo foi,” eles eram o
povo da décima primeira hora. É isso certo? Ali estão eles, o povo
da décima primeira hora; eles foram retidos. Agora está chegando
a hora para que eles entrem em cena, e eles estão reunindo aqueles
judeus, para formar uma nação. Eles estavam espalhados por todo
o mundo, lá no Irã e em diversos lugares onde nunca souberam
que Jesus esteve na terra, nunca souberam nada sobre um Novo
Testamento ou algo assim.
70
E agora você pode olhar na revista Look, e na revista Life
e essas, mostrando as fotos deles retornando. Não disse Jesus isto:
“Quando virdes a figueira brotar?” Os judeus sempre foram a figueira.
“Esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas”. E
agora eles já estão de volta, já é uma nação, já têm seu próprio dinheiro
e sua própria bandeira, e tudo mais, e são reconhecidos na ONU, eles
são uma nação. Ela está assentada! Ela está pronta! Agora, pronta para
quê? O selamento dos cento e quarenta e quatro mil (agora, vamos
chegar a isso em um minuto) de Israel; esses judeus, não o bando de
Wall Street que sempre trapacearam e roubaram e tudo mais, eu quero
dizer os verdadeiros judeus, evidentemente, os verdadeiros judeus
que guardam os mandamentos de Deus ali.
71
Agora, os verdadeiros judeus estão se reunindo novamente
na Palestina, e exatamente o que o profeta disse; como Ismael e
Isaque estavam na garganta um do outro, sempre lutando, foi
predito que eles estariam lá no último dia, e lá estão eles. Ismael

20

CRENTES DA BÍBLIA

bem aqui, e aproximadamente um quarteirão e ali está Isaque, e
ambos (muçulmanos e judeus) lutando um contra o outro em uma
terra de ninguém.
72
Agora, para ver se esta Mensagem que temos está conectada
com isto ou não. Na mesma hora em que foi assinado que Israel seria
uma nação, era a mesma hora, o mesmo dia, o mesmo mês, tudo mais:
eu estava no Green’s Mill, Indiana, quando aquele Anjo ali apareceu
para mim e me enviou para o campo com Isto; depois que Ele me
encontrou no rio e me contou o que aconteceria, então me comissionou
onze anos depois, na mesma hora em que Israel foi considerado uma
nação. Está tudo conectado entre si.
73
Veja, o Anjo do Senhor está na terra agora, veem, Ele está se
movendo, ajustando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos
Anjos que ouviram acerca do pecado quando desceram a Sodoma e
encontraram... disseram: “Viemos para ver se essas coisas são assim,
o que Nós ouvimos”. Você se lembra disso? E um Anjo desceu...
(Um ficou com Abraão, o Eleito.) Sodoma estava aqui embaixo, e
Ló estava em Sodoma, e dois Anjos desceram ali e pregaram para
eles e trouxeram para fora aquele pequenino grupo, virgens néscias.
Veem? Muito bem. (Mas aquele Anjo ficou com Abraão.) Esses
Anjos pregaram aqui embaixo, um moderno Billy Graham e eles, os
puxaram para fora.
74
Mas o Anjo que ficou com Abraão tinha Suas costas para a
tenda, e Ele disse: “Abraão, onde está a tua mulher, Sara?” Como Ele
sabia que ela era casada... que ele era casado? E como Ele sabia que
ele tinha uma esposa? E como Ele sabia seu nome, que seu nome era
Sara? Disse: “Ela está na tenda atrás de Ti”. Ele disse: “Bem, eu te fiz uma
promessa”. “Eu.” Você vê quem era o Anjo. “Eu te fiz uma promessa,
vou te visitar de acordo com o tempo da vida, Sara vai ter esse bebê.” E
Sara, na tenda atrás Dele, riu-se consigo. E o Anjo, com as Suas costas
viradas, disse: “Por que Sara riu?” Veem o sinal que Ele dá à Igreja
Eleita? Veem o sinal que eles tiveram em Sodoma? Aí estão as suas
três classes novamente, voltamos diretamente para elas de novo.
75
Temos um... esses grandes ministros que estão cobrindo o
mundo lá fora. Depois que Billy Graham recebeu o Espírito Santo, ele
não poderia vir por aqui. Aquele é o campo dele e ele reconhece isso,
e Deus o sustém ali. Veem? Com essa pregação intelectual, a coisa
que ele ouve aqui, mas ele está tentando sacudir Sodoma, tentando
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o remanescente dos judeus que ficaram. Mas nesta, na Noiva Gentia,
na Noiva Gentia, havia dezenas de milhares vezes milhares daqueles
que estavam selados ali, porque são aqueles mártires e outros que
vieram através das eras ali; eles se levantarão no dia do julgamento.
O que você acha que vai acontecer quando aqueles pés de latão de
julgamento estiverem ali naquele dia e os mártires se levantarem
diante dos romanos (quem sabe nicolaítas lá atrás que os queimaram
em estacas e os atiraram em covas de leões e coisas assim), e eles estão
ali como advogados de acusação deles no julga... na banca de jurados
aqui? E o Juiz sentado ali no assento: “Você pregou o Evangelho para
eles?” “Eu selei minha vida ali na boca de um leão por eles”. Oh,
irmão! Falar sobre “apartai-vos de Mim”, o inferno será bom demais
para eles! Isso é exatamente correto.
159
“Segure-se. Conheço os que chamam a si mesmos... (Nicolaítas),
e chamam a si mesmos ‘cheios do Espírito’ e não são”. Ali, veem, aí
está. Oh! Que hora está chegando, que momento terrível. Deus se
vingará! “Eu me vingarei”, diz o Senhor, “Eu recompensarei!” E todos
os atos maus verão um justo... Tudo o que você já fez ou pensou em
sua vida será usado contra você lá, naquela grande coisa magnética
com todo pensamento maligno que já passou por sua mente.
Arrependam-se, filhos! Há somente uma maneira de livrar-se disto,
entre em Cristo, e quando você entrar em Suas cinco graciosas feridas
do Seu lado, as cinco feridas preciosas em Seu corpo, quando você
vir aquele sangramento ali e se esconder naquilo, dirá: “Rocha das
Eras, eu não sou bom. Esconda-me, Rocha das Eras “. Sinta o precioso
Espírito Santo, apenas morra e navegue para o corpo de Cristo; suba,
desperte para coisas novas, que é um novo mundo ao seu redor. Os
pecados que você uma vez amou ficaram para trás de você. Oh, não
há nada futuro, nada presente, morte, nada mais te separará Daquilo.
Você está selado até o dia da sua redenção, pelo Espírito Santo. Você
recebeu a revelação de Quem Ele é. Você sabe em seu coração que
passou da morte para a Vida.
160
Observe suas obras através de suas mãos, então, você vê. Você
não rouba mais, você não faz mais o mal. Suas mãos estão limpas de
todo sangue. E você se firma, prega o Evangelho, fala o que é correto e
vive o que é correto e faz o que é correto, e o Espírito Santo com você
mostra sinais e maravilhas todos os dias; Deus te fazendo conhecer
agora: “Você é meu filho abençoado e Eu estou contigo, Eu estou
contigo. Não importa onde você esteja, Eu estou contigo. Eu irei com
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selou pelo Seu Espírito Santo até o dia...” Efésios 4:30 diz: “Não entristeçais
o Espírito Santo”, esse é aquele Anjo que vem selando as suas testas.
Agora, isso não significa que você... Ele toma e coloca uma mancha ali;
sua testa é sua revelação, veem, e sua mão é o que você faz sobre isso.
Vejam, é uma marca espiritual. Entendem? Ele não pega um grande
carimbo e te carimba dessa forma. Oh, não.
155
Como aqui alguns anos atrás eles disseram, quando o N.R.A
saiu, foi isto, aquilo ou... Não olhe para isso, isso já é. A Bíblia disse que
isso começou lá atrás, está quase acabado agora. Veem? Está certo. Mas
Ele marcou o Selado. Veem? Agora, como foi... como foi o primeiro
selo, como se pareceu? Eles foram cheios com o Espírito Santo, isto é
certo, e suas obras foram as obras de Cristo. Eles colocaram as mãos
sobre os enfermos e eles se recuperaram, eles fizeram todos os tipos
de sinais e milagres e maravilhas. E nas suas testas foram selados pela
revelação de que Ele era o Filho de Deus, e eles estavam... eles estavam
trabalhando com Ele, a Deidade de Cristo, aí está a marca.
156
Você diz: “Bem, agora, Ele é a terceira pessoa, ou a segunda
pessoa...” Você ainda não tem o selo, então deixe Isso pra lá. Veja, você
saiu fora, saiu fora do papel ali, então não há tal coisa como esta na
Bíblia. “Nós abençoamos... Nós cremos na santíssima trindade”. Você
está muito... Você não está nem no papel agora, vê, porque não há
tal coisa como trindade já mencionada na Bíblia. Encontre a palavra
trindade na Bíblia e venha.
157
[Espaço em branco na fita – Ed.]… no Filho, chamado de
filiação; agora Ele está em você, o batismo do Espírito Santo, o mesmo
Deus. O Espírito Santo foi o Pai de Jesus Cristo. “Um pouco e o mundo
não Me verá mais”, disse Jesus, “Eu venho de Deus, e volto para Deus. O
Espírito Santo novamente. E Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até o
fim. Na consumação. Através de todo o caminho, Eu estarei convosco
como onde… E as próprias obras que Eu faço vós também as fareis. As
coisas que Eu estive fazendo estarão acompanhando, este será o sinal
do crente durante todo o caminho. Vão e preguem, e os batizem no
Nome do Senhor Jesus, e eles serão cheios do Meu Espírito; e se eles
forem, estes sinais seguirão aqueles que crerem, até o fim do mundo.
Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo.” Ele foi recebido lá
na Glória. É isto, e nós O estamos esperando vir algum dia.
158
Agora, este é o selo de Deus, sabemos disto. E lembre-se, há
somente cento e quarenta e quatro mil judeus selados, os quais eram
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sacudi-la, ou oferecer graça a essa virgem néscia. Veem? Mas aqui
estava Abraão e sua classe, e Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma,
assim será na vinda do Filho do homem”. Veem, aqueles anjos estarão
aqui na terra fazendo a mesma coisa. Vê, esta é a razão porque Billy
vai aos batistas e assim por diante. Tem que fazê-lo! Veem, Jack Shuler
e todos esses grandes homens... homens lá fora que estão indo... os
revivalistas [Que promovem reavivamentos – Trad.], eles têm que
fazer isso porque eles estão tirando para fora. Eles nunca fizeram
milagres ali; alguns poucos, como ferir com cegueira as pessoas. Mas
a pregação do Evangelho fere-os com cegueira, veem, a Bíblia diz isso.
Mas este companheiro aqui fez estes sinais, sinais sobrenaturais, para
Abraão e seu grupo, que é a Igreja Eleita.
76
Agora, 1914, o mundo entrou em uma guerra, e eles nunca
tiveram paz desde então, constantemente balançando, balançando,
balançando, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. E o que eles
estavam fazendo? “Detendo”, Óh Deus, tenha misericórdia! Detendo
aquela grande coisa que eu vi na visão (a coisa toda veio à destruição),
detendo a atômica, detendo as guerras para que eles não se destruam
até que a coisa venha a destruí-los; até que Israel retorne e se ajunte,
e então a Mensagem irá para Israel e ele será selado com o selo do
Espírito Santo. Veem, depois que os gentios são chamados, o povo por
amor do Seu nome, será chamado, que nesta mesma era aqui eles serão
chamados. Então Israel somente recebe uma Mensagem de três anos
e meio. Daniel disse isso, disse que eles seriam, que haveria, “haveria
setenta... ou sete anos profetizados para eles, que ainda restavam para
a salvação dos judeus”. Ele disse: “O Messias, o Príncipe, que é Cristo,
virá e profetizará no meio daqueles setenta anos... ou sete anos, Ele
será cortado”. Jesus pregou três anos e meio e foi cortado, e o sacrifício
diário foi tirado, sobre o qual Daniel falou. Tudo bem.
77
E então, havia um espaço dado, então, para os gentios, e eles
vieram nesse tempo. Então, ainda restam três anos e meio para os
judeus. Agora, se formos até Apocalipse 11, vamos pegar exatamente
o final (A Igreja não aparece até o capítulo 19 de Apocalipse.), mas no
fim disso, Elias e Moisés retornam e pregam aos judeus. Dois homens
ungidos com o Espírito, ou talvez eles próprios, eles nunca morreram.
Então eles os matam e os colocam na rua chamada Sodoma, onde
nosso Senhor foi crucificado, “Jerusalém”. E depois de três dias, bem,
a vida (o Espírito de Vida) entrou neles e eles subiram, ressuscitados.
E então cerca de um terço da terra foi explodido em pedaços naquele
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momento. Eles fizeram milagres e sinais com os judeus.
78
Agora aqui estão esses judeus para os quais eles estão vindo
pregar. O mundo não poderia explodir uns aos outros ou matar uns
aos outros, ou a destruição vir, até que esses judeus voltem para
aquele lugar; aqui está a Bíblia dizendo assim, ele viu os quatro
Anjos. E observe o que eles têm que receber; eles têm que receber o
Espírito Santo exatamente como foi. Se aquele Homem com o tinteiro
de escrivão era o Espírito Santo (Nós sabemos disto, todos que leem
a Bíblia) bem, então esse é o mesmo Anjo vindo novamente com o
Espírito Santo, “o selo do Deus vivo”. Efésios 4:30: “... o Santo Espírito
de Deus... selado até o dia de sua redenção”. E eles não podem fazer nada
até que esses judeus retornem. E há poucas semanas eles ajuntaram
a coisa toda e se tornaram a ONU. Está pronto! Estamos no fim, tudo
está selado agora.
79
Agora, agora observem, para provar que eles são Judeus,
agora, eu vou tomar: Dizendo, não danifique a terra, nem o mar, ou
qualquer árvore, até que hajamos assinalado os servos de nosso Deus em suas
testas. Agora, para provar que esta revelação é certa, veja isto, o verso
4: E ouvi que o número deles... que foram selados cento e quarenta e quatro
mil de todas as tribos dos filhos de Israel. “Israelitas”. Onde eles estão?
Eles agora se ajuntaram. Eles estão lá, prontos, esperando o tempo
do selamento chegar. “Da tribo de Judá foram selados doze mil. Da tribo
de Ruben, doze mil. Da tribo de Gade, doze mil. Aser, doze mil. Naftali,
doze mil”. E assim sucessivamente, Simeão, e oh, os... até Benjamin, as
doze tribos. E doze vezes doze é cento e quarenta e quatro mil. Veem?
Agora isto é...
80
Agora, se você olhar no capítulo 14, por um momento, aqui
você vê: E eu olhei, e eis que um Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com
ele cento e quarenta e quatro mil, tendo o nome de seu Pai escrito em suas
testas. “Monte Sião.” O Cordeiro havia voltado do Arrebatamento.
E, voltando, como tomamos outra noite, quando José despediu
todos os gentios, quando ele ficou junto de seus irmãos, disse: “Eu
sou José, seu irmão!”
81
E então eles ficaram assustados. Você se lembra na era da
igreja, onde tivemos isto, quando Ele retornaria? Até aqueles que
haviam transpassado Suas mãos, e eles perguntarão: “Onde adquiriste
estas cicatrizes de cravos?” Ele dirá: “Nas mãos de Meus amigos”. E eles
lamentarão. E cada família separou-se uma da outra, e choraram, e
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fazer assim e assim”. O que o papa diz é isso, é isso. “Um vigário em
lugar do Filho de Deus”. Recentemente eles tiveram aquele dogma de
que “Maria não foi enterrada”. E eles têm seu túmulo e tudo marcado
onde ela foi enterrada. Disseram: “Não, ela se levantou novamente e
ressuscitou”. O papa disse: “É isso!” e é isso mesmo. “Ele é infalível,
veem”, o papa disse isso. Veem, “Vigário do Filho de Deus”.
151
E disse: “Agora, quem quiser saber quem é a besta, de
onde vem esse poder”, disse: “conte os números lá e aquele que
tiver sabedoria...” Aí, esse é um dos dons do Espírito Santo, é
sabedoria. Veem? Que aquele que tiver sabedoria conte o número
do homem, pois isto... conte os números da besta, pois é o número
do homem e seu número é seiscentos e sessenta e seis. Agora,
você toma o... e soletre esse nome, V-I-C... e de acordo com as
palavras, e desenhe uma linha aqui em baixo e... ou adicione os
numerais romanos, e você descobrirá aqui que obteve seiscentos
e sessenta e seis. Isto é certo.
152
“E agora vamos fazer uma imagem para aquela besta”. E nesse
país eles fizeram uma imagem; uma confederação de denominações
juntas, os nicolaítas se ajuntando e se denominando. E finalmente
unirá essa irmandade, não vindo como católico, mas eles estarão
unidos como uma irmandade para tentar eliminar o comunismo.
E a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para se vingar das
nações pelo que fizeram aos filhos de Deus. Isso é exatamente correto.
Ele disse: “E eles darão seu poder e tudo à besta por uma hora, para
vingar o povo, do sangue que eles derramaram”.
153
E quando essa bomba atômica, ou seja o que for, atingir a
Cidade do Vaticano, e a hierarquia romana não será mais, disse: “E
nela foi encontrado o sangue de todo mártir que já foi morto no mundo”. E ali
está ela. E aqui está a imagem para ela, uma confederação de igrejas.
Não demorará até que tenhamos que fechar as portas, isso mesmo,
ou tomar uma marca denominacional. E fecharemos as portas, isto é
certo, nós... sabemos melhor do que isso.
154
Agora, agora, eu quero, apenas para resumir essa parte, antes
de irmos embora nos próximos minutos. Agora, o selo de Deus é o
“Espírito Santo”. Todos sabem disso, não é mesmo? Muito bem,
todos sabemos que o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, isso é
encontrado... Tome Apocalipse 9: 1 ao 4, você encontrará que todos
tinham o selo na testa. I Coríntios 1:22, Paulo disse: “Pelo que Ele nos
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147
Com certeza. Veem? Ali... bem ali agora, exatamente como
as Nações Unidas. E todos eles estão lá, cada um deles, até mesmo
as Assembléias de Deus. Elas estão lá! Elas estão lá, veem. É cão
comendo cão. “Como um porco volta para a sua lama, e um cachorro ao
seu vômito”, de volta à mesma coisa (exatamente!), quase negando o
padrão evangélico. E aí está, querem ser grandes, querem agir como
o resto do mundo, como Israel fez quando viram os reis e disseram:
“dá-nos um rei”. Veem?
148
E foi-lhe... desse espírito à imagem da besta, para que também a
imagem da besta falasse, e fizesse... todos os que não adorassem a imagem
da besta... A imagem da besta, a “denominação protestante”, não
a católica. Ele está falando da América aqui, vocês veem, porque
este capítulo 13 é sobre o americano, a besta que surge da... Vejam,
todos os outros animais surgem da água, o que significa “grande
quantidade e multidões de pessoas”. Mas a besta aqui aparece como
um cordeiro, subindo da terra, não havia pessoas; tinha dois chifres,
e então falou como um dragão. E eles fizeram uma imagem da besta
que estava na Europa e fizeram isso aqui uma imagem a ela. Uma
com... unindo as igrejas e fazendo essa comunhão protestante, e então
eles forçaram todas as outras igrejas, de forma que eles não podiam
comprar ou vender ou qualquer outra coisa sem que tivessem essa
imagem da besta.
149
Agora, observe o que acontece aqui: E faz que a todos,
pequenos... grandes, ricos... pobres, livres... e servos, lhes seja posto um
sinal na sua mão direita, ou nas suas testas: “Para que ninguém possa
comprar ou vender, senão aquele... que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou
o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu
número é seiscentos e sessenta e seis. O qual sabemos quem é; é a
hierarquia de Roma: o papa. Eu estive bem ali e eu mesmo vi,
sobre o seu lugar, o seu trono como era, como eles estabeleceram
o primeiro Bonifácio, o terceiro, lá no início da era católica. E bem
ali está o Vicarivs Filii Dei, que significa “um vigário do Filho de
Deus”. Dei, Dei, “Deidade”, veem.
150
Vejam, “O vigário do Filho de Deus”. Em outras palavras: “Tal
como o Filho de Deus sentado aqui na Terra”, veja “todos os poderes
para mudar a Bíblia”, mudar qualquer coisa que ele quiser. Portanto,
“recite uma ‘Ave Maria’!” O que o papa diz? “Nós teremos ‘Ave
Maria’!” Isso encerra o assunto. Uh-huh, uh-hum. “Bem, nós vamos
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choraram e choraram, porque fizeram esse mal. O próprio Messias
deles, o próprio Deus. E Ele vai lhes dizer exatamente como Ele disse
para... José disse a Israel, ele disse: “Não fiquem com raiva de si mesmos,
porque Deus fez isso para preservar vida”. A Bíblia diz que “Deus cegou
os olhos dos judeus para que os gentios pudessem ter uma chance
(nós, nós mesmos), para tomar um povo para o Seu Nome, Sua Noiva
dentre os gentios”. Oh, é lindo! Não é? Aí está.
82
Aí estão seus cento e quarenta... Agora, se você quiser ver a
Noiva vindo depois disso, para mostrar que os cento e quarenta e
quatro mil não são a Noiva continue lendo, agora a partir do capítulo
8 em diante, ou, sim, o capítulo 8, ou o versículo 8, melhor dizendo, a
partir do capítulo 7. Vamos começar no versículo 9 porque o versículo
8 é o selamento de Benjamin, doze mil. Depois destas coisas olhei, e
eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar (aqui vem a Noiva,)
de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e
perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos.
E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está
assentado no trono, e ao Cordeiro... todos os anjos estavam ao redor do trono,
e dos anciãos, e dos quatro animais... prostraram-se diante do trono sobre seus
rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação
de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E
um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas,
quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus,
e o servem de dia e de noite no seu templo... [Espaço em branco na fita –
Ed.] Veem?
83
O que a sua esposa faz? Ela lhe serve na casa. Você se assenta,
ela te dá sua comida, ela conserta as roupas. Veja, ela lhe serve dia e
noite na casa. Veem? E estes aqui, estes de todas as nações, os gentios,
que são a Noiva, estão perante o trono de Deus, com Ele dia e noite.
Todos se recordam do que dissemos ontem à noite e sobre o que
conversamos? ... E aquele que está assentado sobre o trono habitará entre
eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; sol nem calma alguma
cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará,
e... lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus enxugará de
seus olhos toda a lágrima.
84
Agora, aí estão os seus cento e quarenta e quatro mil (Israel) que
estão esperando pela vinda do Senhor e não podem entrar até que os
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gentios tenham terminado, tem que estar terminado. Agora, eu posso
dizer algo um pouco pessoal, eu espero, creio que vocês vão entender.
Quando Lewi Pethrus de Estocolmo, Suécia, o superintendente geral,
chefe das igrejas de Filadélfia, enviou um milhão de Bíblias para esses
judeus, pequenos Testamentos. Eu tenho um deles ali, uma pequena
lembrança dele. O judeu sempre lê de trás para frente, e assim você
sabe como é a sua língua. E eles leram esses livros, e disseram: “Bem,
se esse Jesus é o Messias, e Ele está morto e Seu Espírito está de volta
na forma do Espírito, deixem-nos vê-Lo realizar o sinal do profeta,
então creremos Nele”. Que combinação perfeita! Eu pensei: “Senhor,
aqui está a hora agora. Agora é o tempo, aqui está”. Então em um
avião eu fui, Billy e eu, Loyce, e partimos.
85
Eu estava indo para a Índia, e eu disse: “Agora, no meu
caminho de volta, vou entrar por aqui, e vou levar a Mensagem para
os judeus, e ajuntá-los ali e dizer: ‘É verdade?’” Os judeus sempre
creem em seus profetas, todos sabemos disso. Porque Deus lhes disse
que o Messias seria um profeta, e eles creem em seus profetas, e Deus
disse: “Se houver entre vós um homem que seja um profeta, um vidente, e
se ele... Eu tratarei com ele em visões e assim por diante. E se o que ele
disser acontecer, então ouçam-no, porque Eu sou com ele”. Veem? “Mas se
não acontecer, então não tenham nada a ver com esse profeta, porque
Eu não sou com ele. Mas se acontecer o que ele diz, então, ouçam-no,
porque Eu sou com ele. E os judeus sabem disso.
86
E eu pensei: “Oh! Que coisa! Não seria maravilhoso? Eu vou
ajuntar uns quatro ou cinco mil deles e ficar ali, e deixar que eles leiam
a Bíblia e digam: ‘Se este é o Messias, vamos vê-Lo realizar o sinal
do profeta’”. Eu disse: “Que situação será!” Tinha minha passagem
na mão, cerca de meia hora antes da chamada na linha aérea árabe.
Então eu estava lá no Cairo, no Egito, e eu pensei: “Louvado seja
Deus! Em mais duas horas, os judeus receberão a mesma coisa que
eles receberam no Pentecostes, tão certo quanto qualquer coisa”.
87
Eu pensei: “Se eu ficar ali e puder lhes dizer: ‘Peguem um grupo
de homens aí entre vocês, e tragam-nos aqui, vejam se Ele ainda é o
Messias’”. Veem, e então eu direi: “Agora, no mesmo solo que os seus
antepassados rejeitaram este Messias, vocês O recebem. Levantem as
mãos e Ele... vocês receberão o Espírito Santo agora mesmo”. E então
eles evangelizarão ao mundo em sua parte do mundo uma vez que
eles... quando eles receberem Isso. Pegue os líderes, acerte o centro do
nervo principal, os líderes, deixe-os começar.
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Santo”. “Oh, bem, não seria isto igualmente bom?” E não seria, Paulo
disse que não seria; disse: “Vocês receberam o Espírito Santo desde que
creram?” “Nós não sabemos se há...” Disse: “Então como vocês foram
batizados?” Disse: “Venham e sejam batizados novamente no Nome de
Jesus Cristo!” Disse: “Se um anjo vier do céu, ensinando qualquer outra coisa,
que seja amaldiçoado!” Esta é a verdade! Eu somente sou responsável por
dizê-La. Vocês entendem, não é tanto para vocês, são para essas fitas
que eu estou bradando, veem, porque eu sei para onde estão indo, para
todos os lugares, e então é assim que é. Muito bem. Não é…
144
Eva foi enganada, ela viu parte da Palavra. Moabe foi
enganado. A virgem néscia foi enganada. A igreja está enganada. As
denominações estão enganadas. Veem? Fique com a Palavra! Esta é a
única forma. Fique exatamente com Ela, não se aparte de nada Dela.
Fique exatamente com Ela, vá exatamente pelo que Deus disse. Não
importa o que qualquer um diga, fique com as diretrizes de Deus.
145
Agora, a virgem néscia perdeu seu lugar, nós sabemos
disso. Ela aparece no julgamento. E se ela já ouviu a Verdade, ela é
condenada. Isto é certo. Você nunca encontrará Jesus em nenhum
lugar senão onde você O deixa. Judas poderia vir... Lembre-se! “‘As
virgens néscias’, você diz, ‘poderiam ser inspiradas pelo diabo’?”
Sim! “E ainda vivendo limpas?” Sim, senhor. Judas viveu assim;
salvo, santificado, pregou cura Divina, expulsou demônios. Ora, ele
era correto, quase que como o restante deles. Mas quando chegou
ao Pentecostes, foi aí que ele mostrou suas cores. Ele não recebeu o
Espírito Santo, desviou-se e negou o Senhor Jesus. Isso é exatamente
o que as igrejas fizeram. Quando se trata da Bênção Pentecostal, eles
se afastaram Dela. Oh, vocês não veem isso, classe?
146
Oh, agora nesta noite a grande Pedra de coroamento. Mas um
momento, acho que temos mais um pouquinho de tempo aqui, eu
gostaria de chegar a uma outra coisa. Eu quero... a vocês a marca da
besta. A marca da besta, vamos tomar Apocalipse 13, só um minuto.
Apocalipse 13:15, e ler o que o... o que ele vai fazer. Apocalipse
13:15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem... (agora, isto é,
“às igrejas protestantes, as igrejas protestantes”.) Foi-lhe concedido
poder, porque elas fizeram uma imagem; as igrejas protestantes.
Através do Concílio das Igrejas, estão fazendo um lugar onde todo
o companheirismo protestante terá que estar unido. Quantos sabem
ou leram sobre o grande edifício Unido que eles conseguiram para as
igrejas do mundo?
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usurpe autoridade!” Veem? Paulo disse: “Não façam isto!” Disse:
“Agora, eu penso que eu tenho a mente do Senhor”, ele disse.
140
Elas disseram: “Bem, os... Bem, os profetas lá profetizaram e
nos disseram que ‘devemos pregar’”. Ele disse: “O quê? Porventura
saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém
cuida ser espiritual, ou profeta, que ele reconheça que o que eu digo são os
Mandamentos do Senhor”. Veem? Isto é certo. Ele sabia do que estava
falando. Mas disse: “Se ele é ignorante, apenas deixe-o ser ignorante.
Isso é tudo. Ele não vai escutar Isto, bem, apenas deixe-o seguir em
frente, ele está indo diretamente para o precipício. Veem, mas apenas
vá adiante”. Mas ali, aqueles dois espíritos.
141
Razão. Como eles têm mulheres nas forças policiais, nas ruas.
Isso é uma desgraça para a bandeira americana, colocar as mães lá
na rua. E dezenas de milhares de homens sem emprego! Bem, esta é
uma nação da mulher, é um lugar da mulher, uma mulher assumirá
o controle. É uma adoração à mulher. É aquele espírito dogmático
católico, adorando a mulher como uma deusa. Aqui está isto... Está
bem estabelecido, você não vê a situação? Não há nada mais dócil que
Deus poderia dar a um homem do que uma esposa, uma verdadeira
esposa. Mas quando ela se torna qualquer coisa além disso, ela está
fora. Isso está exatamente correto. Deus nunca pretendeu que as
mulheres trabalhassem em nenhum desses lugares e fizessem coisas
como essas. Essas mulheres, vocês são... elas devem ter filhos e criar
seus filhos. Elas são todas pequenas pregadoras, cada uma delas, mas
elas têm seu próprio sacerdócio em casa com seus filhos, criando seus
filhos. Muito bem.
142
Agora, dois espíritos, quase iguais. Como Eva, quase que...
Ora, satanás, ele disse: “Deus disse...” “Uh-hum”. “Deus disse.. “
“Uh-hum, está certo”. “Deus disse...” “Uh-huh”. “Deus disse, mas,
oh, certamente Ele não nos condenaria se fossemos batizados no
nome de ‘Pai, Filho, Espírito Santo’. Não seria isso a mesma coisa?”
Seu hipócrita! Sim, senhor. Deus nunca disse isso! Não existe tal coisa,
de qualquer forma. Está morto! Não há tal coisa! Diga-me onde está
o nome de “Pai, Filho e Espírito Santo”. Não há tal nome, então está
morto! De onde isto veio? De Sardes, a igreja “morta”. Não há tal
coisa! “Você tem nome de que ‘vive’, e você diz que é uma ‘igreja cristã’,
mas você está morta!”
143
Isso mesmo, não há tal coisa como nome do “Pai, Filho, Espírito
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88
E Algo me atingiu e disse: “Não vá agora, pois ainda não é a
hora.” Uh-hum. O tempo dos gentios ainda não está cumprido, veem,
o dia não está terminado. “Oh”, eu pensei, “era só eu”. Então eu
comecei novamente, e ficou tão ruim que eu não conseguia suportar.
E eu saí para detrás de um hangar e inclinei minha cabeça, eu disse:
“Pai, és Tu falando comigo?” Ele disse: “Não vá a Israel agora, ainda
não é a hora”. Eu entrei, troquei minha passagem, tracei a rota
novamente, fui para o outro lado. Veem, porque ainda não é hora. Mas
num destes dias a Mensagem irá para Israel, e o que romperá para...
Deus lhes enviará Moisés e Elias, em Apocalipse 11, e eles farão sinais
e maravilhas e o sinal de Jeová; enquanto é finalizado com os gentios,
a graça de... o dia da graça deixará a igreja gentia, a era pentecostal
acabará. As denominações continuarão porque elas aparecem aqui
com a virgem néscia (vamos entrar nisso em um momento), mas elas
aparecerão nesta classe.
89
Mas, quando o fizerem, quando fizerem isso, os judeus
receberão o batismo do Espírito Santo e haverá um reavivamento ali
que vai parar os céus nos dias do “Não chova!” Eles farão todo tipo
de sinais e milagres. E finalmente a hierarquia romana... Os judeus
têm a riqueza do mundo e assim a igreja católica romana romperá seu
acordo com os judeus depois que esta coisa acabar e então haverá... (o
tratado que eles assinaram entre si), ele irá lá, e então é quando Deus
se levantará como Ele fez nos velhos tempos ali, e lutará por Israel.
Eles finalmente matarão esses dois profetas, e os colocarão na rua, e
cuspirão neles.
90
Como fizeram a este ministro pentecostal e a sua esposa e
filhos há poucas semanas ali, e as barriguinhas tão inchadas assim, das
crianças, onde eles caminhavam por ali e cuspiam neles, os deixaram
deitados ali no sol quente por três ou quatro dias sem enterrá-los. Eles
farão a mesma coisa! A Bíblia diz assim! Eles farão a mesma coisa
bem ali. E quando eles fizerem isso, após três dias, estando mortos,
o Espírito de Vida entrará nesses dois profetas e eles se levantarão e
subirão para a Glória. E, naquele momento, então começa a coisa. Esse é
o tempo do fim. Aí é quando ela estará acabada.
91
Mas antes que isso aconteça, o gentio, a Noiva eleita... Haverá
alguns de vocês sentados em uma mesa, numa destas manhãs, um
será tomado, o outro deixado. Você vai finalmente se perguntar: “O
que está acontecendo?” Estará dirigindo um carro, conversando com
alguém, esposa ou marido sentado no assento; eles não responderão,
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eles não estarão lá. Você vai correr até o cemitério, haverá alguns
túmulos abertos, os outros ainda fechados, “Mas os outros mortos não
reviveram, até os mil anos se completarem.” Lembre-se: acabou!
92
Será uma vinda secreta, ninguém saberá quando irá acontecer.
Fomos ordenados a estar preparados e vigilantes. Não sabemos a que
hora. Mas, seja o que for, não vamos impedir nenhum destes aqui
atrás; pois, assim que Jesus aparecer, todo aquele que estiver vigiando
sobe. Morto ou vivo, não importa! Não O encontraremos primeiro; nós nos
encontraremos uns com os outros primeiro. A Bíblia diz, Efésios, capítulo
5 [1 Tessalonicenses 4:15 – Trad.], diz: “Pois nós os que estivermos vivos e
permanecermos para a vinda do Senhor, aqui embaixo, não impediremos ou
estorvaremos aqueles que dormem”. Aqueles preciosos que selaram seus
testemunhos com seu sangue. “Não impediremos ou estorvaremos aqueles
que dormem, pois a trombeta soará.”
93
Algo irá acontecer, “alguma coisa do Evangelho soará,” o
anúncio da Sua vinda. “E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E
nós os que estivermos vivos e permanecermos seremos transformados.” Em
pé, e sentir uma transformação vir: o cabelo grisalho se vai, as rugas
desaparecem, transformados num momento, num piscar de olhos. E
encontraremos nossos amados primeiro: “Ali está mamãe, papai, ali
está meu amigo. Oh, aleluia, estamos prontos! E então, juntos com
aqueles que estavam mortos,” diz a Escritura: “seremos arrebatados a
encontrar o Senhor nos ares”. A ordem da Vinda.
94
Oh, ver o meu velho papai! Oh, que coisa! Ver os velhos
entes queridos que partiram na fé, lá encontrá-los. Ver a doçura de
Deus, sabendo que se O encontrássemos primeiro indagaríamos: “A
Mamãe está aqui? Será que ela finalmente conseguiu? Nós pregamos
tanto, nós tentamos. Ela está aqui? O tio Joe está aqui? O irmão está
aqui? E fulano?” Veem? “Senhor, nós te amamos, nós te amamos,
mas…” Primeiro vamos encontrar uns aos outros! Oh... oh... oh! Não
perguntando sobre isso, estamos todos ali. Não é de se admirar que
eles tenham se levantado e dito: “Amém, glória, e sabedoria, e honra,
e poder, e força”. Os vinte e quatro anciãos tiraram suas coroas e
prostraram no chão assim, todos eles deitaram no chão e O adoraram.
95
Num destes dias nós estaremos além da terra, além, do anel
da terra, muito além em algum lugar no espaço; e não estaremos no
céu ainda, seremos arrebatados para encontrá-Lo nos ares. Quando
Rebeca decidiu, rapidamente, decidindo que ela iria com Eliézer no
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136
Muito bem, agora, durante esta era da igreja. Oh, aqui está
algo tão lindo. Eu gosto tanto disso. Durante estas eras da igreja, há
dois espíritos trabalhando quase de modo idêntico até aqui; um é a
denominação, o outro é o Espírito Santo. E Jesus disse: “Eles seriam tão
parecidos que enganariam até mesmo o Eleito se fosse possível”. Esses dois
espíritos estão marcando seu povo para julgamento futuro. Satanás
prometeu que o seu... que ele teria mais do que Cristo, e ele tem.
Agora, observe bem isso, bem atentamente agora enquanto chegamos
a isso; mais do que Isso... Isso estaria marcando as pessoas.
137
Muitos são como Eva. Eva apenas parou tempo suficiente para
ser enganada. Se ela não tivesse parado, não teria havido nenhum
engano. Mas Eva parou, e quando ela parou, foi onde ela foi enganada.
Ao invés de continuar e... Vocês acompanham... me acompanham de
perto agora? Ouçam! A razão pela qual Eva foi enganada... Vamos
dizer isso... juntos, então terei certeza que vocês entenderam. [O irmão
Branham e a congregação falam em uníssono – Ed.]: “A razão pela
qual Eva foi enganada, ela nunca guardou a plena Palavra de Deus”.
Satanás citou-A para ela, mas ele nunca lhe contou toda a Verdade.
Nem a sua denominação. Veem? Mas ela parou tempo suficiente para
obter parte da Palavra, e não tomou toda a Palavra.
138
E esse é o problema hoje, a virgem néscia ficou tempo
suficiente para obter parte da Palavra, mas não toda a Palavra. A
igreja enganada fica tempo suficiente para obter parte da Palavra, mas
não toda a Palavra, e eles foram sinceros e honestos quanto a isto. Eva
foi enganada! A Bíblia diz: “Ela foi enganada”. Adão não foi enganado.
Adão sabia exatamente que ele estava fazendo errado; mas sua esposa,
fazendo as coisas que estava fazendo, persuadindo-o a participar do
proibido. Bem, ele era um homem, veem, e isso era assim para ele, que
ele... Vocês entendem, veem. Ele sabia que estava fazendo errado, mas
Eva pensou que ela estava fazendo certo.
139
Oh, não veem vocês? É por isso que Paulo disse que uma
mulher jamais deveria pregar o Evangelho. Uh-hum. Ela foi aquela
que foi enganada. “Não permito que a mulher ensine, nem usurpe qualquer
autoridade, mas que esteja em silêncio”. Veem? “Porque... porque Adão
foi formado primeiro, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a
mulher foi enganada, ela caiu em transgressão”. Disse: “Não obstante,
agora, ela não está perdida; será salva dando à luz filhos (se ela tiver
um marido), e assim por diante, ela continua, fé e sobriedade e com
toda santidade, ela será salva. Mas nunca permita que ela ensine ou

38

CRENTES DA BÍBLIA

“Sim, eu disse a ele que ele deve ser batizado”. “Em Jeﬀersonville, lá
no tabernáculo, ali?” “Sim, Senhor, eu... Você...” “Sim, aqui está no
Livro, você disse a eles que deveriam fazê-lo. Eles até buscaram as
Escrituras e descobriram que Isto estava certo, mas não o fizeram.”
“Apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.”
Veem? É aí onde Ele separa os bodes das ovelhas, veem, lança umas
no lado direito e outras no lado esquerdo. Ali estão suas três classes
novamente.
133
Mas, esta classe nunca estará com aquela classe, aquela
é a Noiva. E, observe, a Noiva está com Ele no Templo. Os outros
trabalham e trazem a sua glória ao Reino, mas a Noiva está com o
Noivo continuamente. Os outros nunca serão participantes; como
estes aqui, eles servirão, eles não serão lançados fora, porque Ele os
separou como ovelhas dos bodes. Mas Ele... Mas o bode não tinha
entendimento Disto, ele não se importava com Isso. Ele era um bode,
e satisfeito como um bode, e então ele simplesmente morreu como um
bode e este foi o seu fim. Isso foi tudo, veem. Mas a ovelha, se ele... se
Deus considerar que eu estava lá com os pagãos que nunca ouviram
nada, então, se você pregar este Evangelho às pessoas...
134
E eu tenho que passar por isto. Vocês não se recordam da
grande trasladação que Ele me deu há não muito tempo, que eu tenho
que permanecer ali com essas pessoas e que eu seria responsável por
elas? E eu vi aqueles milhões de pé ali, eu perguntei: “Eles são todos
Branhams?” Disse: “Não”. Disse: “Eles são teus convertidos”. E eu
disse, eu disse: “Eu quero ver Jesus”. Ele respondeu: “Ainda não.
Ainda haverá um tempo antes que Ele venha. Mas Ele virá primeiro
a você e você será julgado pela Palavra que você pregou, e eles estão
descansando Nela”.
135
Eu indaguei: “Será que todos terão que passar por isso? Paulo
terá que passar por isso?” Ele respondeu: “Sim, Paulo passará por isso
também, com seu grupo ao qual ele pregou”. Eu disse: “Eu preguei
a mesma Mensagem que ele pregou”. E aqueles milhões levantaram
suas mãos e disseram: “Nisto estamos descansados!” Aí está, vocês
veem, bem ali! Sim. Disse: “Então juntos retornaremos a terra para um
corpo que pode comer, e nós beberemos, e viveremos juntos por todas
as infindáveis eras ali”. Essa é a vinda do Senhor. Muito bem. Agora,
só um minuto. Chegando ao finalzinho agora, porque está quase no
tempo do nosso irmão aqui para o culto batismal ou o que quer que
seja que ele vá usar.
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camelo para encontrar Isaque, o qual seria seu marido, ela nunca
o tinha visto, sabendo que Deus a estava conduzindo. O filho
de Jacó, ou... Isaque estava a caminho do campo no entardecer.
Lembre-se, era no tempo da tarde. E Rebeca montada no camelo.
Eliézer disse: “Ali vem ele agora”. E Rebeca saltou do camelo, tirou
o véu do rosto. Ela nunca o tinha visto. Não sabia… Aquele era o
seu marido, mas ela nunca o tinha visto. Ela iria conhecê-lo pela
fé (eu não sei como Ele se parece, mas, oh, quando eu O vir!). Lá
fora quando ela o viu, foi amor à primeira vista. E ele nunca a tinha
visto, então ele a viu, amor à primeira vista. E aqui vêm eles para
encontrar um ao outro nos campos. E ele a levou para estar no
reino de seu pai ali e se casou com ela.
96
Esta é a maneira que a Igreja será raptada nos ares, no meio
dos ares, e encontrará o Senhor em Sua descida. Oh, que romance será,
amor à primeira vista! E quando estivermos lá sobre os anéis da terra
e cantarmos os hinos de redenção, oh, que coisa! Como cantaremos
e O louvaremos pela graça redentora que Ele nos deu. Quando
anjos cobrirão os lados do círculo da terra com cabeças inclinadas,
não sabendo do que estamos falando. Os Anjos não foram perdidos,
eles não sabem o que significa ser salvo. Nós éramos os que estavam
perdidos, nós éramos estes. Entenderemos então que coisa horrível
estava diante de nós, e Ele nos redimiu pelo Seu sangue, de toda tribo,
língua e nação. Que dia de regozijo será!
97
Eu gosto daquela canção, que dizia:
Haverá um encontro nos ares
No doce, doce porvir;
Te encontrarei e te saudarei ali
No lar além do céu;
Tal canto nunca ouvido,
Nunca ouvido por ouvidos mortais
Será glorioso, eu declaro!
Quando o próprio Filho de Deus, Ele será o líder
Naquele encontro nos ares. (Oh!)
Você ouviu sobre o pequeno Moisés no junco,
Você ouviu sobre o destemido Davi e sua funda;
Você ouviu a história contada de José, o sonhador,
E de Daniel e os leões, que sempre cantamos;
Oh, mas há muitos e muitos outros na Bíblia,
E eu anseio conhecê-los todos, eu declaro! (isto é certo!)
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E que alegria será quando os encontrarmos
Naquele encontro nos ares. (esperando por esse dia!)
98
Aí vêm os seus cento e quarenta e quatro mil, eles receberão o
Evangelho depois que nós... Não podem recebê-Lo no mesmo tempo
que a Luz está sobre os gentios. Os judeus O estão negando e O
escondendo. Agora, quando a Luz… os gentios são tomados, então o
Espírito vem sobre dois para lhes dar testemunho, então os judeus O
recebem, que são os cento e quarenta e quatro mil das tribos perdidas
de Israel que receberão o Evangelho; e a Noiva é levada.
99
Agora, há “dez virgens.” Vamos até Mateus 21, rapidamente.
Vejam, ainda temos um tempinho. Oh, eu amo a Bíblia.
Quando eu tirar minhas férias no Céu,
Que maravilhosa viagem será;
Ouvir os concertos pelos corais celestiais,
E os portões da minha...
A face do meu Salvador eu verei;
Assentado às margens do rio,
Sob a sombra da Árvore de folhas perenes;
Eu quero passar minhas férias no Céu,
Você não quer passar as suas comigo?
100
Agora, no Livro de São Mateus, eu creio que no capítulo 25, eu
creio. Eu disse 21, não disse? Eu marquei aqui o 21, mas está errado.
É o 25. Eu tive que me apressar nesta manhã, eu estava… acordei
cansado, e atrasado e eu estava com pressa. Eu estava anotando
algumas Escrituras, e eu coloquei 21 quando é 25.
Então o Reino dos céus será semelhante a dez virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
Agora: E cinco delas eram prudentes, e cinco, loucas. As
loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite
consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, (isto é através
destas eras da igreja), elas... tosquenejaram e dormiram.
101
Ao longo da caminhada, ambas morreram, tosquenejaram
e dormiram, veem, durante sua trajetória. Agora, elas não estão
perdidas, mas apenas “tosquenejaram e dormiram”. Elas estão
esperando, veem. Não foi dito que elas estavam mortas, mas que elas
“tosquenejaram e dormiram.” Veem? Mas, à meia-noite, ouviu-se um
clamor: Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens
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Secreta do Senhor, veem. A segunda vez Ele vem, é para receber Sua
noiva. A primeira vez, para redimi-La; a segunda vez, para recebê-La;
e a terceira vez, com Ela, Rei e Rainha!
129
E aqui Ele volta para o julgamento das nações. Paulo disse:
“Ousa algum de vós ir a juízo tendo algum negócio contra outro? Não
podem cuidar destas coisas mínimas, não sabeis que os santos hão de julgar o
mundo?” Aqui está o julgamento que foi entregue a Cristo e aos Seus...
eles são advogados no júri, e ali Ele se assenta no Trono. Aqui está
a Noiva, a advogada. E aqui vêm estes. Os Livros foram abertos, e
outro Livro que é o Livro da Vida. Agora, o primeiro Livro era o Livro
do pecador, que foi lançado fora. Correto. Ele está condenado para
começar. Ali estão os bodes. Ele não tem nenhuma chance, veem, ele
é um pecador para começar. Correto, agora, ele foi lançado fora.
130
E as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que
ser julgadas, e os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se há
um pagão em uma terra além, e nós estamos construindo santuários
de ouro de oito e dez milhões de dólares aqui na América ao invés de
levar a Mensagem lá, Deus vai nos responsabilizar, mas os poupará.
Com certeza! Deus não é injusto. Você aqui, se você nunca viu Isto
antes, você não pode ser responsabilizado, mas você é responsável
agora! Vocês veem? Vocês todos são responsáveis... E nós somos
responsáveis por levar a Mensagem, você é responsável quer você A
ouça ou não.
131
Agora, os pagãos se levantarão, aquele povo que está lá
adorando um santuário. Eles não conhecem nada melhor. Eles não
sabem nada sobre Isto. Deus não é injusto, Ele não os condenaria a
menos que eles tivessem tido uma chance. E eles serão destinados
a um lugar. E assim na igreja, em cada era, através destas eras da
igreja, de Éfeso até aqui, a Mensagem, a verdadeira Mensagem de
Cristo como Ela era no princípio (o batismo com o Espírito Santo, o
poder, a ressurreição, o falar em línguas, interpretação de línguas,
dons de cura, batismo no Nome do Senhor Jesus, todas essas coisas
que Ele ensinou), cada um que está nessa Noiva se colocará como uma
advogada.
132
Aqui vem o caso de alguém: “Você teve uma reunião em
determinado lugar, você disse a ele?” Agora, o advogado: “Sim, eu
disse a ele”. Ali está no Livro, você não pode negar isso, até mesmo
nossos pensamentos estão Nele. Veem? Você não pode negar isso.
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ao Livro de Daniel e pegar o Trono Branco. Poderíamos pegar de
Apocalipse, mas eu gosto de pegar de Daniel, é a mesma coisa. Daniel
7, e vamos pegar o grande Julgamento do Trono Branco aqui. Vamos
começar no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel: Estando eu a considerar
os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três
dos primeiros chifres foram arrancados; (agora, sabemos que estamos em
Roma ali, agora. Veem?) e eis que neste chifre havia olhos, como olhos...
de homem, (Agora, lembre-se, este chifre não recebeu uma coroa,
era uma coisa astuta. Os outros chifres se tornaram bestas. Essa era
uma astúcia, era um homem, um papa ao invés de um pagão, vocês
compreendem.) e uma boca que falava grandes coisas.
125
Agora observe, versículo 9: Eu continuei olhando, até que foram
postos uns tronos, (Estes são todos os reinos gentios. Este profeta
está falando. Agora lembre-se, cada uma destas coisas que ele disse
aconteceu até a última coisa, sabemos disto pelas lições de história que
estamos tendo.)...os quais... foram postos, e o Ancião de dias se assentou,
a sua veste era branca como a neve, (Você sabe quem era outra noite
naquela visão? Jesus.) e o cabelo da sua cabeça era como... a pura lã; o seu
trono era como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente.
126
Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o
serviam (Aí está a Igreja voltando com Ele, veem.) e milhões de milhões
estavam diante dele; (Esta é a noiva vindo, e o resto do mundo.) assentouse o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz
das grandes palavras que o chifre proferia; estive olhando, até que o animal
foi morto, e o seu corpo, desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E
quanto aos outros mortos, foi-lhes tirado o domínio... (quero dizer)... aos
outros animais (quero dizer), foi-lhes tirado o domínio; todavia, foi-lhes
prolongada a vida até certo espaço de tempo.
127
Agora, o julgamento foi estabelecido e os Livros foram abertos.
Aí é quando a Noiva volta e estabelece o julgamento, e a Igreja eleita...
A Igreja que foi arrebatada retornará após esses três anos e meio, e
após o tempo... E em Apocalipse nos diz, diz que “o restante dos mortos
não reviveram por mil anos”. Vocês, quantos leram isso? Muitas, muitas
vezes. “Não reviveram por mil anos.” Jesus retorna com a Noiva.
128
Agora, lembrem-se, como eu disse, tudo é em três. Sua Vinda
é em três: a primeira vez, Ele veio para redimir Sua Noiva; a segunda
vez, Ele vem para levar sua Noiva. Como um caso de amor, vem e
a rouba à noite, leva-a deste mundo, “encontrá-Lo nos ares”. A Vinda
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se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às
prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a
vós; ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós. (Perdoe-me.) E, tendo
elas ido comprá-lo, chegou o esposo; e as que estavam preparadas entraram
com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as
outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta! (Agora, vejam,
elas não eram incrédulas, elas eram boas pessoas.)... abre-nos! Mas a
resposta… Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não
conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do
homem há de vir.
102
Agora, as cinco virgens “prudentes”. Agora, azeite na Bíblia
simboliza o “Espírito Santo”. Todos nós sabemos disto. É por isto
que ungimos os enfermos com azeite, pois azeite simboliza o Espírito
Santo. Então as prudentes tinham Azeite em suas lâmpadas, que
era o Espírito Santo, portanto elas estavam preparadas para ir para
as Bodas. E poderíamos voltar em Ezequiel 9, e assim por diante, e
encontrar e mostrar, mas eu tenho ainda cerca de quinze Escrituras
anotadas aqui. Então o azeite sim... Eu creio que já tivemos isto em
nosso ensinamento nesta semana, que o azeite simboliza o “Espírito
Santo. ” Todos nós sabemos disto.
103
Agora observe, elas… ambas eram “virgens”. Agora, deixeme tomar isto. Aqui, vamos tomar estas duas bem aqui. Esta é uma
virgem e essa outra é uma virgem, esta era uma virgem louca e essa
era uma virgem prudente, mas ambas eram virgens. Agora, se você
tomar o nome virgem e pesquisar, significa... significa “santo, puro,
santificado”. A palavra ‘santificado’ vem da palavra “santo”, que
significa “puro”. Como a palavra hebraica... Agora, essa é uma palavra
grega, ‘santificar’ quer dizer “purificar”. Agora, a palavra hebraica é
tornar “santo”. Veem? E a nossa é “purificar”. Agora, eles tomam as
três palavras, como cada palavra tem o mesmo significado, mas é dito
de forma diferente, como a palavra “puro, santo, santificado,” todas
as três são a mesma palavra.
104
Como se fôssemos dizer a palavra ‘cachorro’. Eu diria, “dog”,
em inglês. Fred, se eu fosse dizer cachorro em alemão, é “hund”. Não
é mesmo? Irmão Norman, se eu fosse dizer cachorro em espanhol,
é “perro”. “Perro, Hund, e dog” é tudo ‘cachorro’ para nós, veem.
Vejam, é assim, uma expressão. Então, a palavra grega para purificar
é “santificar”, a palavra hebraica é “santo”. Santo, puro e santificado,
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é tudo a mesma palavra. Então, essa não era uma igreja imunda,
suja; era uma igreja pura, santificada, “dez virgens saíram ao encontro
do Esposo”. O que isso significa? Todas estas igrejas. Agora, não a
romana aqui; mas sim os denominacionais, os nicolaítas. Os batistas
pregam a segunda Vinda de Cristo; os metodistas pregam a Segunda
Vinda de Cristo; os presbiterianos pregam a Segunda Vinda de Cristo;
os nazarenos pregam a Segunda Vinda de Cristo; os peregrinos da
santidade pregam a Segunda Vinda de Cristo. Isto é certo? “Todas elas
saíram ao encontro do Noivo”.
105
Agora, você se lembra que cada uma delas estava indo
encontrar o Noivo. Agora, se Deus só respeita isso, então Ele tem
que levá-las também. Mas vocês se lembram da mesma coisa, como a
parábola, outra noite, quando Deus nos falou sobre as eras da igreja e
disse que “Balaão, a doutrina de Balaão”. Agora, aqui estava Balaão,
que era uma nação fina, grande e organizada. E eles criam em Deus,
porque veja o que Balaque fez quando ele veio... Balaão, aliás. Ele
ofereceu o mesmo sacrifício para o mesmo Deus que Israel tinha, o
Deus de Israel, Jeová. E ele construiu sete altares. Sete é o número
completo de Deus.
106
“Seis dias Ele trabalhou, e no sétimo Ele descansou”, é completo,
veja, sete. Durante seis dias Ele trabalhou no mundo. Nos primeiros
dois mil anos, o mundo foi destruído pela água; nos segundos dois
mil anos, Cristo veio; e estes são os terceiros dois mil agora. No final
de cada dois mil, algo acontece, o mundo é novamente sacudido. Em
seis mil anos, Ele construiu o mundo; em seis mil anos a igreja batalha
contra o mundo; e o sétimo mil são aqueles mil anos de reinado do
Milênio. Compreendem agora? Agora, a igreja tem Sete Eras, também.
Deus... E este é o número completo da era da igreja, isso é tudo, sete.
Sete é o número completo de Deus. Sete Eras da Igreja, sete mil anos
de criação, tudo se resolve nos sete.
107
Agora, as virgens saíram para encontrá-Lo. E as virgens
“néscias”, não tinham Azeite em suas lâmpadas, mas tinham todo o
resto: eram puras, elas criam em Cristo; elas pregavam a Palavra na
qual criam, que sua denominação as deixava pregar, elas pregavam
isso, a Segunda Vinda, o Sacrifício, a Expiação. Elas creem. Esteja,
num momento, com um bom batista erudito, (huh) é melhor você
saber do que está falando, uh-huh, com certeza.
108
Mas, você vê, “tão próximos”, diz Mateus 24, Mateus 24:24;
leia sem demora e você verá. Jesus disse que nestes últimos dias os
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fé em Cristo, forma de piedade; iam à igreja, faziam boas coisas,
caridade, nada poderia ser dito contra suas obras e coisas. “Eu conheço
as tuas obras,” Ele disse em cada era. “Eu sei as tuas obras, mas ainda
te falta.” Veem?
121
Agora, quando a mulher… ela decide em sua mente qual a
forma porque ela tem um modelo aqui, e ela decide em sua mente de
que modo ela vai cortar esse modelo, o que vai ser cortado. Isto está
certo? Bem, ela pega o que ela pensa ser o suficiente e o melhor do
modelo. Isto está certo? Porque é tudo o mesmo tecido, mas ela coloca
desta maneira, talvez, ou daquela, ela coloca. Então ela pega a sua
tesoura e corta-o. Agora, o que sobrou é chamado “remanescente”.
Muito bem. Agora, qual é este modelo? Como foi conhecido? Por
aquele… o lugar que a senhora elegeu para cortar.
122
Deus, antes da fundação do mundo, o Qual conhecia o fim
desde o início por presciência, Ele elegeu onde cortar, Ele sabia
a diferença entre Esaú e Jacó. Ele sabia a diferença entre pecador e
santo. Ele sabia a diferença. Ele conhece o motivo de cada coração,
então Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos
nomes no Livro da Vida do Cordeiro; e também o Cordeiro que seria
morto, e colocou nossos nomes antes que Ele fosse morto, e a Bíblia
diz que Cristo era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E
nossos nomes foram colocados no Livro quando Ele... quando Ele foi
eleito lá atrás para ser o Cordeiro que seria morto, fomos eleitos para
ser aqueles pelos quais Ele seria morto. Veem isto?
123
Agora, são todas virgens. Agora, aqui está o pequeno
remanescente, não jogado fora. Oh, não. Ela o mantém, mas o coloca
ali atrás, ela pode usá-lo em outra coisa. Veem? Mas não será usado ali,
esta é a Igreja cortada fora. Agora, eles terão que suportar o julgamento
(porque eles passam pela tribulação), esse é o remanescente. Agora
você entende? Aqui vai a Igreja para o Lar. Aqui está o remanescente
que é deixado. E aqui estão os cento e quarenta e quatro mil no Monte
Sinai [Monte Sião – Trad.], os judeus. Não são três noivas diferentes.
Huh! É a Noiva; o remanescente; e os cento e quarenta e quatro mil.
Exatamente. Ele não estava comendo outra coisa a não ser a Comida
do Espírito Santo ali, suponho, então ele estava bem, não havia nada
errado com João. Veem? E ali… ali estão eles.
124
Agora, no fim dos tempos, quantos sabem que a Bíblia diz
que “os santos julgarão a terra?” Paulo disse isso. Então vamos retornar
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preparou. Agora, “enquanto ela saiu para comprar Azeite”, é isso que
eles estão tentando fazer agora. Essas grandes igrejas evangélicas,
tentando encontrar essas coisas grandes, você sabe, e fazer... voltar
para a Bíblia, voltar, “nós precisamos da Bênção Pentecostal”. Bem,
vocês podem imaginar que tipo de culto eles vão ter, veem. Elas
não vão chegar ali e estragar toda aquela manicure, e tudo isso. Oh,
não. Eles não vão desistir das suas irmandades e sociedades e coisas
assim. Segurando no mundo como Esaú, com uma mão, tentando
pegar em Deus com a outra mão. Você não pode fazê-lo. Você não
pode ser um cristão vesgo, você sabe, olhando para Deus e para o
mundo ao mesmo tempo. Você precisa se centrar no Calvário, ficar
bem ali com Aquilo.
118
Agora, mas ali vão eles, e eles estão tentando voltar. E lembrese quão perto estamos! No exato momento em que elas foram comprar,
foi quando o Noivo veio. Oh, irmão Stricker, estamos perto! Estamos
bem perto do Lar. Oh, numa destas manhãs a trombeta do Senhor
soará, e o tempo não será mais, e romperá a manhã eterna, brilhante
e justa; quando Seus salvos na terra se reunirem em seu Lar além do
céu (Que tempo será!)
119
Sim, a virgem néscia. Essa virgem néscia agora, você deseja
saber o que acontecerá com ela. Não é? Uma coisa eu quero explicar. O
que acontecerá com essas igrejas? O que acontecerá com essas pessoas
que vieram até parte do caminho com Cristo, e não foram, ou não
foram por todo o caminho com Cristo? Agora, em Romanos, eu creio,
2:22, a Bíblia diz, Paulo disse: “Se o Espírito de Deus não está em você,
você não é de Deus”. Você pertence à organização, mas não a Deus. Se
o Espírito de Deus não está em você, você não é de Deus. Veem. Você
tem que ter o Espírito de Deus para ser de Deus. Certamente!
120
Muito bem, senhor, “a Grande Tribulação”. Agora, agora se
você… Eles terão que ir através.... Agora, lembre-se, Ele disse… Agora,
deixe-me pegar o restante disso: “Eles foram lançados nas trevas
exteriores, e ali haverá pranto, lamento, e ranger de dentes”. Muito
bem, essa é a Grande Tribulação. Não é? A Grande Tribulação! Agora,
após essa Tribulação, estas pessoas… Agora, deixe-me pegar isso aqui
novamente, é o remanescente. Agora veja! Aqui está um pedaço de
tecido. Certo, a senhora o coloca desta maneira. Agora ela vai fazer
alguma coisa para si, você sabe, algum tipo de vestido. Agora, isso
é todo o tecido que ela tem. Agora, cada pedaço é o mesmo tipo de
tecido. Está certo? Ambas eram virgens. Veem? Certo. Elas tinham
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dois espíritos estariam tão próximos um do outro, que se possível
enganaria até mesmo os Eleitos, se fosse possível. Será tão próximo
que vai balançar os pentecostais com tudo. Correto! Agora, Mateus
24:24, alguém tem isso? Eu não o tenho aqui. Você tem aí, irmã, ou
algum de vocês? Mateus 24. Conseguiu, Ben? Tudo bem, leia. [Uma
irmã lê: Porque surgirão falsos cristãos - falsos Cristos - Ed.] Falsos
Cristos! [e falsos profetas,] falsos profetas! [E farão tão grandes sinais e
prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.] Aí está. Agora,
surgirão o quê? Surgirão falsos Cristos, pessoas falsas dizendo: “Eu
sou de Cristo”. Falsos profetas, dizendo: “Eu sou isso e eu sou aquilo”.
E eles quase enganariam até os Eleitos, se fosse possível. E há apenas
uma maneira pela qual você pode ser salvo, quando você foi escolhido
antes da fundação do mundo; isto é, os Eleitos, pela presciência, seu
nome foi colocado no Livro lá atrás. “Grandes sinais!”
109
Agora, observe essas duas igrejas. Oh, se eu pudesse... se
houvesse alguma forma que eu pudesse fazer as pessoas verem Isto.
Simplesmente queima em minha alma! Essas igrejas são tão puras e
santas quanto esta; se elas são todas virgens, são todas virgens, tão
puras. A única diferença era o Azeite na lâmpada, o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, se Ele está ali, Ele produz o mesmo tipo de fogo
que Ele produziu no Pentecostes. Mas eles não têm nenhum fogo,
nenhum Azeite em suas lâmpadas. Eles têm o ritual da igreja, igreja
tão ritual quanto possa ser, boas cerimônias (nada contra isso), credos
que agitariam sua consciência e canções como Anjos cantando. Você
não poderia apontar o dedo para vida deles. Mas ainda assim está
errado! É parte Disto, mas não é tudo Disto. Esse é o tipo que perde o
Rapto. Veem? Eles são apenas...
110
Agora observe. Aqui vem Moabe. Eu vou tomar isso bem aqui
para que você possa compreender. Aqui está Moabe, uma grande
organização, vou colocar aqui “para” organização; aqui está Israel,
como uma “não” organização. Aqui está Moabe, com um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete altares; Israel tinha um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete altares. Muito bem. Moabe aqui colocou um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete bois; Israel, um, dois, três, quatro, cinco,
seis, sete bois. Muito bem. Moabe disse: “Chegará um tempo quando
haverá um homem (Cristo) vindo a terra, então Ele será o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo, vamos colocar sete” (o quê?)
“cordeiros sobre este altar”; Israel disse: “Isso é perfeito, sete cordeiros
no altar”. Veem?
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111
Agora, bem no início, Caim construiu um altar, fez um
sacrifício, adorou, fez tudo o que Abel fez, sem... (Oh, receba Isto!)...
sem a revelação de Deus, quando a Igreja inteira é edificada nessa
revelação. Jesus disse: “Sobre esta pedra, Eu edificarei Minha Igreja”.
Verdade espiritualmente revelada da Deidade suprema de Jesus
Cristo, “Sobre esta pedra, Eu edificarei Minha Igreja”. Agora, se Deus
unicamente respeita seus rituais, seus ritos, como metodistas, batistas,
pentecostais e assim por diante, se Ele apenas espera que você faça
isso, pregar a Segunda Vinda e todas essas outras coisas (isto, é
perfeitamente Escriturístico), como os batistas, presbiterianos e
demais fazem, então Deus é obrigado a levar todos eles porque isso é
tudo que Ele requereu. Mas, você vê, sem a revelação, ali está a virgem
dormente; aqui está a virgem sábia. Eles eram uma organização, uma
grande nação.
112
Nós lemos outra noite, onde diz: “Essas pessoas não serão uma
organização, serão peregrinos pela terra, morando em tendas, pobres,
humildes”. Mas disse: “Não tente amaldiçoá-los, porque Eu estou
com eles”. Agora observe! Essas pessoas criam no mesmo ritual que
eles criam e adoravam o mesmo Deus. Veem? Mas eles não tinham
sinais e maravilhas seguindo-os! Israel tinha uma Serpente de Bronze,
uma Rocha ferida, a alegria do Rei, cura Divina, profetas, tudo bem
aqui. E eles não tinham... eles tinham o ritual sem a bênção, o Azeite.
113
O mesmo com a virgem néscia e a virgem prudente, ambas
eram pessoas santificadas. Mas esta tinha Azeite. E aquela não tinha
Azeite, então elas disseram: “Nós somos tão bons quanto vocês”. Isto
é... Não há nenhum de nós bom, no que nos toca. “Bem, vocês são
um bando de santos roladores!” Bem, isso está bem, uh-huh, está
tudo certo. Não há nenhum de nós bom, todos nós pecamos e fomos
destituídos da glória de Deus. Mas a única maneira de conhecê-Lo
não é unir-se à igreja, não é tentando viver bem, mas é receber Cristo.
Não é o que eu vivo; é o que Ele era. Não é o que eu sou; é o que Ele é.
Ele se tornou eu para que eu pudesse, por Sua graça, me tornar Ele, o
filho de Deus. Você compreende?
114
Agora, uma virgem néscia, e uma virgem prudente com Azeite
em sua lâmpada. Agora, de repente, veio um som: “Aí vem o esposo!
Saí-lhe ao encontro!” E elas despertaram. Mas quando elas despertaram,
estas podiam entrar porque tinham Azeite na lâmpada. Essa foi a
diferença. Essas outras não podiam entrar, pois não havia Azeite na
lâmpada; elas voltaram para orar, para receber o Espírito Santo. Mas,
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enquanto elas estavam fora, tudo encerrou. As denominações dizem:
“Bem, talvez estivéssemos errados. Talvez seja melhor voltar, buscar
o batismo do Espírito Santo”. Isso é o que eles estão tentando fazer
agora. Você percebeu isso? Os presbiterianos... Suspenda a sua fita por
um minuto, não quero chamar esse nome. [Espaço em branco na fita Ed.]...? ... O Esposo vem. E, bem, quão próxima está a Sua vinda então,
quando eles estão indo agora tentar comprar! Tudo bem, ligue a sua
fita, Gene. Agora, você entendeu? “Enquanto elas foram comprar”,
elas estão tentando comprar agora, todas as igrejas tentando ter um
avivamento, um avivamento; estão tentando voltar.
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Agora, até o Dr. Billy Graham escreveu no Arauto da Fé, você
viu isso, de Chicago, e disse que “Não podemos ignorar o movimento
pentecostal”. Veem? “Não podemos... desprezá-los, porque eles
tiveram mais convertidos em um ano do que todas as outras igrejas
juntas”. Isso é exatamente o fogo ardendo, chacoalhando, escolhendo,
jogando a rede e puxando. E quando você joga uma rede... Jesus disse:
“O Reino de Deus é como um homem que foi e jogou a rede ao mar,
e quando puxou, tinha tartarugas, cobras, sapos, serpentes, tudo
mais, mas tinha alguns peixes também”. Isso é o que a mensagem
pentecostal está fazendo, está varrendo a terra; jogando-a e puxando,
estamos recebendo tartarugas, caranguejos, lagostas, girinos,
salamandras, mergulhões e tudo mais lá. Mas o que é isso, há alguns
peixes ali também. Estes são os do Mestre. Correto, para alguns de
vocês irmãos de fé legalista ouvindo esta fita, eu gostaria de deixar
isto claro: Quando eles se tornaram peixes? Quando a rede caiu sobre
eles? Eles eram peixes no início! Isto é certo. Eleitos desde a fundação
do mundo! Eles só nunca chegaram a ser usados pelo Mestre.
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Esse é o seu sapo. Você pega um velho sapo e joga-o na
margem, apenas “whop, whop” de volta à água. E o velho caranguejo
sentado ali, diz: “Aha, esse é um bando de santos roladores”. Ali vai
ele de volta, “Ah-ah-ah-ah-ah. Oh, não!” De volta à lama tanto quanto
ele pode ir. Está certo. A velha cobra sibilava um pouco: “Eu creio que
os dias dos milagres já passaram, o Doutor Fulano de Tal e Ciclano
de Tal me falou”. Disse: “Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, você não pode me
enganar!” Ali vai ela, bem ali novamente, você vê. Serpente, para
começar! Sapo, para começar! Paulo disse na Bíblia, sobre eles, ele
disse: “Saíram de nós porque não eram de nós para começar”. Veem?
Uhm! Tudo bem, a virgem néscia.
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A virgem prudente com o Azeite em sua lâmpada, ela se

