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122
Aleluia! O que a Igrejinha vai fazer? Não se preocupe. Há um
Homem aqui que pode acender a Luz, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Oh,
sim. O Senhor Jesus Cristo.
123
Lembre-se, o cego... Os homens ricos [Os magos. – Trad.] nos
dias do nascimento de Jesus, eles não ficaram incomodados ou foram
cegados pelo clarão de Jerusalém, quando chegaram alí perguntando por
Ele. A teologia deles não pôde explicar aquilo. Mas quando se foram, eles
seguiram para onde estava a Luz da vida eterna.
124
Vocês, homens de negócios hoje, não olhem para os clarões
dessas organizações, mas se segurem na Palavra. Ela te guiará para a Luz.
Não fique com medo, irmãzinha, há um Homem aqui que pode acender a
Luz! Há um Cristo aqui que pode fazer Sua Palavra viver, da mesma
forma como Ele fez no passado, confirmando que Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Você crê nisto? [A congregação diz: ‘Amém’. – Ed.]
Vamos nos colocar em pé.
125
Eu tenho quinze minutos antes do tempo terminar para ir a
próxima reunião. Você gostaria de levantar sua mão e dizer: “Deus,
acenda a Luz para mim, nesta manhã. Eu creio na Palavra. Eu creio na
mecânica. Ponha a Dinâmica em mim, Senhor”. Levante suas mãos e
clame a Ele, “Senhor, acenda a Luz!” Há um Homem aqui que pode
acender a Luz. Nós estamos mortos, em comunismo, e comidos por todo
tipo de lagarta de organizações, mas há um Homem aqui que pode acender
a Luz. Este Homem é o próprio Espírito Santo, Jesus Cristo manifestado
em Espírito.
126
Senhor Jesus, toque cada uma destas mãos; não somente as mãos,
mas vá pelos braços até o coração, e acenda a Luz do Evangelho. Em
Nome de Jesus!
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ACENDA A LUZ
Tur On The Light

William Marrion Branham
Sábado, 25 de Janeiro de 1964
Phoenix, AZ - EUA

Tudo bem. É o... [Um irmão diz: “Este é seu microfone.” – Ed.]
Este é o principal? Obrigado, senhor. [Este é o microfone para falar ao
vivo.] Sim, senhor. Tudo bem. Eu observei que estava havendo uma
reverberância lá atrás, e então... Bom dia, amigos. Vocês podem me ouvir
bem lá atrás? [A congregação diz: Sim.] Aquilo parou. Obrigado.
2
Certamente sou uma pessoa privilegiada nesta manhã, por vir aqui
nesta plataforma, depois de testemunhos tão nobres que foram dados, para
tentar colocar só um pouquinho mais ao que eles têm falado, para trazer
bênçãos para nós, assim como temos nos deleitado nesta manhã. Agora,
eu notei que alguns deles estavam muito...
3
[O sistema de amplificação produz uma microfonia. – Ed.]. Um
irmão diz: “Eu acho que vamos ter que colocar este no meio, irmão
Branham.” – Ed.] Tudo bem, senhor. Está melhor?
4
Com alguns dos homens aqui, como eles têm falado, e quase cada
um... Bem, cada um aqui deu um emocionante e brilhante testemunho.
Como eu gostei daquilo, aqueles bonitos testemunhos para o Senhor!
Agora, vamos nos aproximar da Palavra.
5
E eu, nesta semana, propus em meu coração não segurar as
pessoas por duas ou três horas, sentados, me ouvindo. Vou lhes contar
porque eu faço assim, amigos. Eu não sou uma pessoa estudada, e eu só
posso falar por inspiração. Agora, um homem que tem escolaridade, ele
também se inspira; mas ele pode explicar sobre o que está falando através
de sua educação, falar palavras que possibilitarão às pessoas saberem
sobre o que ele está falando. Sem escolaridade, eu tenho que pegar
símbolos da natureza e expressar através da inspiração que eu tenho. E
desta maneira fica bastante difícil, às vezes, para as pessoas entenderem
bem. Na verdade, eu ficava muito aborrecido em relação a isso, até que
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eu encontrei na Bíblia que Deus fez desta mesma maneira, do mesmo
jeito.

6
Nós observamos como João Batista, sendo que não temos nenhum
registro de sua escolaridade, e então quando ele veio do deserto, ele
começou a falar para sua congregação, a igreja daquele dia. E nós vimos
como ele se expressou. Ele disse: “Raça de víboras. ” Veja, isso era com
o que ele estava acostumado: a natureza e o deserto; em outras palavras,
alguma coisa que não era confiável, escorregadia e enganosa. Agora,
algum outro homem poderia ter sido capaz de falar palavras como:
“Impostores”, ou alguma palavra que ele poderia ter usado para expressar
aquilo. Mas João usou a palavra “víbora”. Eu creio que todos entenderam
sobre o que ele estava falando.

7
Então ele disse: “Não comeceis a dizer consigo mesmos, que ‘nós
pertencemos a isto e nós pertencemos àquilo’, porque eu vos digo: "Deus
é capaz destas pedras aqui”, veja, não sobre alguém grande. “Deus é
capaz destas pedras. ” Ele expressou isto usando a natureza. E também,
“O machado está na raiz da árvore. ” Algum bom irmão culto, com
aquela mesma inspiração, teria dito: “Ele aniquilará. ” Ele disse: “O
machado está na raiz da árvore.” O machado aniquila de todas as
maneiras. Então, ele sabia o que era isso. Mas ele tinha aquelas
expressões, porque, talvez ele nunca teve alguma instrução.
8
Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Eu tenho
pedidos de oração aqui. Sendo que este é meu ministério: orar pelos
enfermos. Eu tenho alguns pedidos aqui, alguns pedidos muito
importantes. E eu sei que há muitos aqui. E se houver alguém nesta manhã
que gostaria de ser lembrado, bem, se você levantar sua mão para Deus e
disser: “Eu...” Agora, segure seu pedido enquanto oramos.
9
Nosso Pai Celestial, estamos agora nos aproximando de Tua
Santidade, através do Nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo,
para fazer estas petições por cada uma das pessoas que escreveram seus
pedidos, os quais tenho aqui em minhas mãos. Especialmente esta linda
jovem, filha deste irmão, que sofreu aquele acidente. Eu oro por aquela
criança, Senhor. E eu oro por todos os outros pedidos. E aqueles que são
ocultos para nós agora, e que somente conhecem os que levantaram suas
mãos. Mas Tu és o Deus infinito, e Tu conheces cada motivo e todos os
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117
Aqui estamos hoje, nós os Pentecostais, uma das maiores igrejas
da nação, milhares vezes milhares aderem por ano, mas onde está o
Espírito Santo? Nós recebemos isso pelo falar em línguas e vemos como
isso tem agido. Os metodistas recebem ao gritar. Os luteranos recebem
pela fé, e assim sucessivamente. O Espírito Santo não é isso.

118
O Espírito Santo é a Palavra! Ele é a Palavra acesa, a Luz que
acende a mecânica e eles se tornam Dinâmica. Eles se tornam a Dinâmica,
quando a Dinâmica vem à mecânica. O Espírito Santo faz coisa funcionar.
Isto é certo. Tomem a Palavra! Se houver uma pequena coisa faltando,
não vai funcionar. Deixe de lado todo peso, todo ismo, todo credo, para
que a Dinâmica, o Espírito Santo, possa fluir através da Palavra e
confirmar a Palavra prometida para este dia. Então a grande Igreja de
Deus vai se levantar como um avião impulsionado, e decolar em direção
ao céu para encontrar com seu Mestre. Isso é exatamente a verdade. A
menos que façamos isso, não funcionará. Isso é tudo a respeito do assunto.
Sim, senhor. Quem fará isto? Quem manterá neste dia a que estamos nos
referindo? Lembre-se, lembre-se irmão.
119
Agora, isso me faz lembrar de outra estorinha. Não voltando para
estórias, mas um amigo meu estava em Carlsbad, Novo México, quando
nós estávamos tendo uma reunião lá em Carlsbad. E lá havia um grupo de
pessoas que foi a uma caverna. Oh, eu nunca gostei daquele tipo de coisa.
Lá em baixo no fundo, cerca de uma milha [Mil e seiscentos metros – Ed.]
dentro do chão. Eu fico satisfeito aqui em cima. Então, eles entraram. Eu
quero ir mais alto, não mais baixo. Então eu...
120
Eles levaram este companheiro lá pra baixo. Ele era um amigo. E
sua garotinha e seu menininho foram lá pra baixo com eles, E chegaram
a um grande subsolo, oh, eu acho que a centenas e centenas e centenas de
metros abaixo da superfície da Terra, onde eles estavam. E o homem ali,
perto de um interruptor, de repente [O irmão Branham estala os dedos. Ed.] apaga a luz. E estava tão escuro que você não podia ver sua mão
movendo diante de seu rosto. Uma garotinha, pequenininha, ficou muito
assustada. Ela começou a gritar o mais alto que podia: "Oh, está escuro!
Está escuro! Está escuro! gritando histericamente.
121
O irmãozinho dela estava em pé por perto. Ele gritou da escuridão
e disse: “Não fique com medo, irmãzinha, há um homem aqui que pode
acender a luz.”
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estava acontecendo. E aqui Deus os declara no céu, desce e declara na
terra. E as igrejas estão caminhando direto para esse matadouro!

112
Então quem salvará aquela Noivinha guardadora da Palavra? O
que lhe acontecerá quando for lançada no frio exterior, e estiver por conta
própria? Ela não estará fria, a Palavra de promessa confirmada deste dia.
Oh, sim. É como uma...

113
É estranho, eu sei, para as pessoas, verem a igreja dizer: “Bem, é
quase a mesma coisa.” Jesus disse que seria desta maneira. Seria a tal grau
que “enganaria o próprio eleito se fosse possível.” Oh, sim. Sim, senhor.

114
Me faz lembrar de um companheiro da Flórida, há não muito
tempo atrás. Ele estava conversando e disse que tinha um carro Chevrolet
que chegou para ele na Flórida, e ele levou o carro ao mecânico. E este
mecânico estava mexendo, e pôs tudo no lugar, mas não pegava. Fez de
tudo que pôde. Ele revisou tudo, mas por alguma razão não funcionava.
Ele não conseguia pôr o carro pra funcionar. E ele continuou tentando e
tentando. O mecânicozinho ficou nervoso, ia pra todo lado, pegando
coisas. E o homem estava em pé dizendo: “Estou esperando meu carro,
senhor. Estou atrasado. Você não conseguiu consertá-lo?”
Ele disse: “Estou fazendo tudo que posso”, continuava muito
nervoso e agindo daquela maneira.

115
Aproximou-se um cavalheiro bem vestido, olhou nele por uns
momentos e disse-lhe, após ter enfiado a cabeça e olhado por um pouco,
e disse: “Por que você não mexe aqui? Você não está pegando nenhuma
corrente.”
Então ele disse: “Não tinha pensado nisso.” Então ele só girou
uma coisinha, e pronto. Ele conseguiu a corrente e o carro funcionou.
Ele se virou e disse: “Quem é você?” Vocês sabem quem era? O
engenheiro chefe da General Motors, Ele fez o carro. Ele desenhou o
carro.
116
Nesta hora, irmão, quando nós nos perguntamos sobre o que
aconteceu com nosso reavivamento, o que aconteceu? Nós temos o
material e tudo mais, nós temos a mecânica, mas onde está a dinâmica? É
disto que nós precisamos para trazer Jesus Cristo à cena. Qual é o
problema? Vou lhes dizer, há Um aqui hoje, aleluia!, chamado Espírito
Santo, que pode tocar a dinâmica. Ele é a dinâmica da mecânica!
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nossos pedidos. Nós oramos para que Tu respondas. Porque Tu
prometeste, nós cremos nisto.
10
E nós pedimos agora que Tu tomes estas poucas palavras que
vamos ler e inspire-as para nós, Senhor, enquanto esperamos em Ti. Que
o Espírito Santo possa se aproximar de cada um e nos revelar a
interpretação da Palavra. Pois nós pedimos estas coisas em Nome de
Jesus. Amém.

11
[Um irmão diz a respeito do microfone: “Poderíamos fazer um
teste e ver se funciona?” - Ed.] Sim, senhor, irmão. Fique à vontade. Está
tudo bem. Enquanto estou procurando agora, eu tenho uma...

12
Antigamente eu costumava lembrar de minhas Escrituras e coisas,
sem ter uma anotação, mas desde que eu passei dos vinte e cinco, isso não
funciona tão bem. Eu tenho que me lembrar usando uma anotação. Agora
nós vamos...
13
Está melhor? Vocês podem ouvir melhor? Não. No fundo eles
estão acenando com a cabeça. Talvez... [Um irmão diz: “O senhor tem
que ficar bem na frente dele.” - Ed.] Tenho que ficar... [“Bem na frente.”]
Certo. E agora deste jeito, vocês podem ouvir? E assim, fica melhor?
Ótimo. Está bom.

14
Agora eu desejo chamar sua atenção para Isaías 42:1 a 7, e
também Mateus 4:15 e 16.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu
eleito, em quem se compraz a minha alma; pus o
meu espírito sobre ele; juízo produzirá entre os
gentios.
Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua
voz na praça.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o
pavio que fumega: em verdade produzirá o juízo;
Não faltará nem será quebrantado, até que ponha
na terra o juízo: e as ilhas aguardarão a sua
doutrina.
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os
estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz:
que dá a respiração ao povo que nela está, e o
espírito aos que andam nela.

4
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Eu o Senhor te chamei em justiça, e te tomarei pela
mão e te guardarei, e te darei por concerto do
povo, e para Luz dos gentios;
Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão
aos presos, e do cárcere aos que andam em trevas.

15
E agora em São Mateus 4, começando com o versículo 12, lemos
assim:
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso,
voltou para a Galiléia.
E, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum,
cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali;
Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta
Isaías, que diz:
A terra de Zabulon, e a terra de Naftali, junto ao
caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das
nações;
O povo que estava assentado em densas trevas viu
uma grande Luz; e aos que estavam assentados na
região e sombra de morte a Luz raiou.
Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos
Céus.
16
Que o Senhor abençoe Sua Palavra. Agora, meu assunto nesta
manhã é: Acenda a Luz. E tão rápido quanto eu possa, para que vocês
possam sair para a próxima atividade agora, que será mais ou menos a
quarenta e cinco minutos.

17
Vocês sabem, o senhor McAnally, creio que ele está presente. Eu
vi sua camionete lá fora. Há algum tempo atrás, nós estávamos
assentados... Era uma das minhas primeiras viagens de caça aqui no
Arizona. Nós estávamos assentados por aqui, junto ao monte da
Superstição. Eu tinha ouvido falar dele há muito tempo, e ouvi muitas
lendas que foram contadas sobre o monte da Superstição. Eu me lembro
de ter procurado por ele certa vez. Foi antes de amanhecer, e uma grande
sombra fantasmagórica estava pendida a oeste de onde eu estava, o qual
era conhecida como “a superstição”. Eu tinha ouvido sobre os índios,
como eles não chegavam perto da montanha, como eles tinham medo,

ACENDA A LUZ

25

nós poderíamos chamar isso hoje, vocês pessoas de mente espiritual, “Ele
chutou a mesa, jogou fora as moedas, pegou umas cordas, juntou-as e os
fez correr. E chamou aquele seu velho e pio sacerdote de ‘filho do diabo’,
aquele velho e gentil homem que te emprestou aquele dinheiro quando
você estava em dificuldade.

107
“Quem vai ficar do seu lado e te enterrar quando você morrer?
Aquele velho e gentil sacerdote. Ele tem os frutos do Espírito. Mas este
Jesus de Nazaré, teria Ele os frutos do Espírito?” Você não pode julgar
pelo falar em línguas, nem pode julgar pelos frutos do Espírito. Mas eles
são a manifestação da Palavra de Deus, trazidas à Luz. E é a Luz que faz
aquilo. O homem que caminha na Luz! Jesus Cristo não foi muito dado a
falar em línguas, ainda que Ele o fez. Ele não teve os frutos do Espírito,
mesmo que Ele fosse. Você não poderia julgar isto. Mas Ele creu e
pontuou aquilo, e Deus fez viva cada promessa da Palavra daquele dia,
através Dele. Esta é a Luz da hora. Esta é a evidência.

108
Quando um homem me diz que o Espírito Santo cai sobre eles e
eles negam a Palavra de Deus, há alguma coisa errada com aquilo. Tem
alguma coisa errada com nossos seminários, quando eles ensinam aos
homens toda essa lavagem cerebral teológica e estas coisas de hoje.
Aqueles homens fariam o mesmo contra a Palavra de Deus, e guiá-los
diretamente para aquele matadouro ecuménico ali. Ora, certamente isso
está errado.
109
Eu falo isso no Nome do Senhor! Observem e vejam se não é
verdade, a Luz, a Luz da hora!

110
Aqueles credos frios nunca podem promover uma colheita. Nós
temos que ter uma Igreja que seja lavada no Sangue do Cordeiro, e se
tornar um com Cristo, ser a Igreja. As igrejas-clarão destes dias, Jesus
disse que elas são muito enganosas; “até o eleito se fosse possível.”
Somente o eleito. “Mas como foi nos dias de Noé, quando oito almas
foram salvas, assim será na vinda do Filho do Homem.” Pouquíssimos
serão salvos naquele tempo.
111
O que isso faz? Guia direto para o matadouro. Nós encontramos
isso nesta escuridão em que estamos vivendo. Eu estou encerrando ao
dizer isto: nesta escuridão em que estamos vivendo, nestes dias em que
estamos vivendo agora, quando a Luz apareceu no céu, apareceu aqui no
nosso meio, diante de nós; mostrada pela Bíblia, nos Sete Selos, o que
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as costas para isso, quando você vê suas igrejas entrando nesse grande
movimento ecumênico, e coisas assim, guiando vocês, a cada um de vocês
para a marca da besta; e vocês receberam aquilo. Muitas pessoas honestas
de coração caminham direto para isso. Você diz: “Elas são pessoas boas,
pessoas santas.”
102
Os sacerdotes também eram. Se eu tiver que tomar a santidade de
Jesus Cristo ou os frutos do Espírito... muitos de vocês têm entrado nisto...
Agora, sem desconsiderar isto. Eu creio em cada palavra disto. Muitos
dirão: “Oh, eu falei em línguas. Eu tenho o Espírito Santo.” Falar em
línguas não é ter o Espírito Santo. Não, senhor, Muitos deles dizem: “Os
frutos do Espírito é isso.” Será isso?

103
Vamos levar Jesus a um julgamento por um momento (que Deus
me perdoe). Aproxime-se, e eu serei o sacerdote. Eu te direi: “Este jovem,
chamado Jesus de Nazaré, veio até a cidade. Não O ouçam. Nós cremos
nos frutos do Espírito. Agora, olhe aqui o seu velho e gentil sacerdote.
Ele, seu avô, seu bisavô, todos eram sacerdotes. Ele ofereceu sacrifícios
durante toda sua vida de jovem. Ele frequentou o seminário. Ele observou,
ele creu, ele fez tudo que lhe foi ensinado. Ele conhece as Escrituras de A
à Z. Ele até mesmo escreve as Escrituras. Ele mesmo escreve as
Escrituras, o escriba. E aqui está ele, um grande homem! Você o conhece.
104
“O que aconteceu quando sua mãe estava dando à luz a você?
Quem esteve ao lado de sua cama? Aquele velho e gentil sacerdote.
Quando a mamãe e o papai estavam para se separarem, quem colocou os
braços ao redor deles e os guiou de volta para Cristo? Aquele velho e
gentil sacerdote. Sim.
105
“E aqui Jeová requer um cordeiro para o sacrifício, pelo pecado.
Os homens de negócio vivem na cidade aqui e eles vendem seus bens,
seus produtos, a produção, o que quer que seja que eles forem vender.
Eles não criam cordeiros. E o que o sacerdote fez? Levantou uma barraca
lá para venderem cordeiros, para que assim o homem pudesse entrar e
limpar sua alma perante Jeová.

106
“O que este sujeito, Jesus de Nazaré, faz? De qual igreja Ele veio?
A qual denominação Ele pertence? Que cartão de companheirismo Ele
tem? Nós vamos chutá-Lo para fora. Não teremos nada que ver com Ele,
porque Ele condena a cada um de nós. O que Ele fez? Ele foi lá e tirou
aquilo, onde os homens estão tentando salvar suas almas, a igreja,” como
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como os espanhóis tinham lhes tratado mal nos dias antigos, quando eles
estavam procurando por ouro. Eles afirmavam que espíritos maus viviam
nela. Tudo aquilo despertou minha curiosidade. Mas, para começar, eu só
tinha uma lanterna para ver montanha “Superstição”.
18
E então eu observei, depois de algum tempo, o majestoso sol
começar a se mover sobre a escuridão. E quando isso aconteceu, separou
as trevas da luz, empurrou a escuridão para trás. Finalmente ele se elevou
às alturas, até o topo da montanha, e mostrou como ela realmente era. O
sol iluminou e mostrou como a montanha era. E toda a coisa sinistra e
medos que eu tinha acerca “da Superstição”, dissipara quando o sol estava
brilhando no seu poder sobre ela.

19 O sol é o rei de todas as luzes nesta Terra, no que concerne às luzes
naturais. Não importa quanta luz artificial possamos ter e quantos grandes
raios elétricos possamos produzir; quando o sol nasce, todas as demais se
obscurecem.
20
Esta é a mesma coisa que acontece com a Palavra de Deus.
Quando a Palavra de Deus se levanta, toda superstição, fanatismo
denominacional e coisas, se espalham, e Ela mostra exatamente o que Ela
é. Deus, no princípio, disse: “Haja luz. ” A luz, verdadeira Luz, a LuzRei, vem somente pela Palavra de Deus. Deus separou a luz das trevas no
princípio. E a Palavra de Deus feita manifestada, sempre separa a Luz das
trevas.

21
As pessoas podem se levantar com isto, aquilo e aquilo outro;
ismos podem se levantar, comunismo, fascismo e todos os outros ismos
podem se levantar; superstições, cultos, o que quer que seja pode se
levantar. Mas quando aquela Luz-Rei da Bíblia se levanta, toda
superstição e coisas... Mas, veja, nós sabemos que Ela está lá; mas até que
Ela seja vindicada, e comprovada que é Luz, então não temos o direito de
discutir contra Isso; porque Ela isola todas as outras luzes. Jesus disse:
“Que a palavra de todo homem seja mentira e a Minha a Verdade.” Sua
Palavra é superior a todas as palavras de homens, superior a tudo,
qualquer coisa. Sua Palavra é Luz.

22
E nós sabemos que no princípio deve ter havido nevoeiro, e era
deprimente e escuro, enquanto o mundo estava girando, e sendo que Deus
sabia que ele necessitava de luz. Agora, Sua semente já estava na terra,
porque Ele havia semeado ali. Agora, Ele precisava de luz para trazer a
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semente à vida, para fazer aquela semente viver, porque a semente já
estava lá.

23
Exatamente como é em cada era, Deus previu para nós o que
aconteceria em cada era. A única coisa que Ele necessita é da
manifestação da Luz de Deus sobre a Escritura, para fazê-La viva para
cada era. E a Luz fará isto contanto que possa atingir a Palavra. Se a
Palavra é germinada, a Luz a fará viver se for uma promessa para aquele
dia.
24
Você pode plantar trigo num certo tempo, ou grãos em outro
tempo. Alguns vêm mais devagar do que outros, porque eles dependem
da estação. A Palavra de Deus vem em estações, a Lei e a Graça, e assim
por diante, como nós temos visto através das eras. E em cada tempo Ela
brilha pela manifestação da Luz, espalhando a Vida que está na Semente.

25
Pela Palavra de Deus o sol brilha hoje. Porque o próprio sol que
nós desfrutamos é a Palavra de Deus manifestada. A própria luz do sol
que nós vemos ali fora não é outra coisa senão a Palavra de Deus, quando
Ele disse; “Haja luz.” E o que seria se Ele tivesse dito “Haja luz” e não
houvesse nenhuma luz? Então não seria Deus falando. Quando Deus fala
“Haja”, haverá. E então nós vemos que o sol que agora estamos
desfrutando é a manifestação da Palavra falada de Deus no livro de
Gênesis.

26
E nós concluímos que a Luz de Deus deste dia é Seu Filho. Um
era s-o-l [Sun é a palavra inglesa para Sol. – Trad.]; este é F-i-l-h-o [Son
é a palavra inglesa para filho. – Trad]. O Filho é a Bíblia. Ele era... “No
princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus e a Palavra era
Deus.” Hebreus 13:8, “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” É a
Palavra de Deus, sempre. Era Cristo em Noé. Era Cristo em Moisés. Era
Cristo em Davi que olhou, como um rei rejeitado, sobre a cidade; onde,
oitocentos anos mais tarde Cristo esteve ali e chorou sobre a cidade, sendo
um rei rejeitado, exatamente como Davi foi. Era o Espírito de Cristo. E a
completa manifestação da Palavra de Deus feita conhecida através de
Jesus Cristo, o Espírito de Deus.
27
Nenhuma vida pode vir fora da luz. A luz produz... A luz produz
vida. Não pode existir nenhuma vida fora da luz, natural ou espiritual.
Tem que ser assim. E a Luz só pode vir pela Palavra de Deus. A Palavra
de Deus é a Luz, quando Ela é manifestada. Ela é somente uma Semente
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a Alemanha. A Alemanha foi iluminada com Lutero; cruzou o Canal da
Mancha até chegar aos Estados Unidos e agora... Veio para a Inglaterra e
da Inglaterra Ela veio através do Pacífico para os Estados Unidos. E Ela
abriu Seu caminho através da mensagem de Lutero, vindo até Seu último
estágio que é aqui na Costa Oeste outra vez.

97
E do amadurecimento do grão, por todo o caminho desde Lutero,
durante toda a era, a Luz deve ser o cumprimento do Evangelho agora, o
poder de Deus para amadurecer. A Luz que tem sido mostrada através da
justificação, santificação, da era Pentecostal, deve amadurecer a Árvore
Noiva para a Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Cristo possa
ser manifestado em Sua Igreja, como uma Pessoa, Ele e Sua Esposa, Ele
e Sua Noiva. Amém. Esta é a hora em que estamos vivendo. Esta é a Luz
do dia. Caminhe Nela. “Sejam salvos, todos os termos da Terra.”
98
A igreja-clarão deste dia seria muito enganosa, Jesus disse em
Mateus 24. Ele disse: “Enganaria o próprio eleito se fosse possível.”
Veja, não Lutero enganaria... Lutero não poderia enganar um Metodista.
Um Metodista não poderia enganar um Pentecostal. Isto é certo. Veja,
mas o que dizer da Noiva? É o que cega os olhos dos Pentecostais. Sim.
Veja, você voltou para seu credo, para seu formalismo, se organizou, e
colocou um bando de homens dizendo a você o que fazer.

99
A Bíblia promete estas coisas. Nós precisamos de homens e
mulheres que sejam cheios do Espírito de Deus. Se você diz que tem o
Espírito de Deus em você, e Deus faz uma promessa aqui, como pode
aquele Espírito Santo pontuar e dizer: “Bem, isto pode ser correto para
outra era. Nós não cremos nisto”? Aquele não seria o Espírito Santo. O
homem que está cheio de Deus, ele e a Palavra são um. Certamente que
são. É um produto de uma união, união entre Deus e o homem.
100
Como pode uma mulher que vai ser a esposa de um homem,
fazendo coisas que ele não quer que ela faça? Como podemos flertar com
o mundo, com denominações, organizações, e acendermos a Luz da hora?
Como pode ser isto, irmão e irmã? Com amor pio e respeito por cada um
de vocês, como podemos aceitar essas coisas? Como podemos ouvir isto?
Esta decisão é jogada diretamente em nossas mãos outra vez.

101
Não condene os luteranos, porque eles condenaram os católicos;
não condene Wesley, porque ele condenou os luteranos. Veem? Veja, da
mesma maneira, quando você condena o que está acontecendo hoje e dá
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predita para esta era. Amém. Uma falsa luz, um clarão de ontem! Não
caminhe no clarão de ontem. Caminhe sob o calor do Filho hoje. Não se
metam debaixo de uma sombra denominacional dizendo: “Os dias de
milagres passaram.”

92
Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem: em Meu Nome
expulsarão demónios, falarão novas línguas. Estes sinais os seguirão...”
Eles dizem: “Está bem para os apóstolos, não para nós.” Isso é um
clarão.
Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem, em todo
mundo.” Sim, senhor.

93
Agora, qual é o problema? Caminhar num clarão, é o que tem
causado o maior roubo; isso tem tirado Cristo da igreja. Vêem? Como
Cristo pode se manifestar numa Palavra que tem sido prometida para hoje,
através de algum credo frio de ontem? O credo frio não aquece a semente.
Não, senhor. O maior roubo que já houve na igreja.

94
Aquece? E, lembrem-se, a luz daquele credo frio não vai
amadurecer a Semente de hoje. Ela nega a Semente. É a neblina que está
sobre a Terra, o que obscurece. É tempo para Deus se levantar e acender
a Luz novamente, fazer Sua Palavra viver. Com certeza, Luz! Esses
credos frios não amadurece o Grão. Certamente que não. E lembrem-se,
a civilização tem viajado com o sol.

95
Como eu lhes falei no começo, eu tenho que observar as
parábolas, a maneira que acontece com a natureza. Eu não tenho
escolaridade para fazer isso; nem tampouco a quero. Eu prefiro ter o que
tenho do que ter toda a educação do mundo. Eu tenho Jesus Cristo. Eu O
vejo fazer Sua Palavra viver e isso é tudo que eu preciso saber. E se um
homem é nascido do Espírito de Deus, ele irá examinar as Escrituras para
ver se Ela é a resposta para hoje. A resposta para o dia é Cristo. Cristo é
a Palavra. Quando a Palavra vem à Vida, Ela mostra a Luz que está
prometida para o dia. Esta obscura era laodiceiana, apenas uns poucos,
“Eu repreendo e castigo a todos que Eu recebo. Arrependa-se,” disse
Jesus, “e volte.” Volte para a Palavra. Ele é a Palavra. Venha a Ele. Sim,
senhor.
96
Observe a Luz. Ela vem do leste, indo para o oeste. Nós estamos
na Costa Oeste. A Luz teve três estágios, não teve? Ela teve três estágios;
cruzou os mares três vezes. De Paulo, e através do Mediterrâneo, chegou
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colocada aqui, como Deus plantou todas as sementes. Nossos corpos
estavam na Terra antes da... Bem, antes que houvesse qualquer luz aqui,
qualquer vida aqui, ou qualquer coisa; o cálcio, potássio, petróleo e luz
cósmica, o que fosse, estavam aqui quando Deus criou a Terra. Só foi
necessário Sua Palavra falada para trazê-los à existência, da mesma
maneira que aconteceu com a vida botânica, ou a vida da árvore, ou
qualquer que fosse a vida que haveria de existir.
28
Nada pode viver, seja natural ou espiritual, sem a Sua Luz; e a Sua
Palavra é Luz e Vida. Mas quando Ele envia Sua Luz e a faz conhecida
às pessoas, e Ela é rejeitada, então o que acontece? É sobre isso que
queremos falar nesta manhã: rejeitando esta Luz, por aqueles a quem Ela
é enviada. Rejeitam da mesma maneira como no passado. “Eis o Meu
servo em Quem me comprazo.” Ele é a Luz para os gentios. Ele é a Luz
para o mundo. Ele era a Luz do mundo, mas foi rejeitado. Esta é a parte
triste.

29
E se repete esta condição cada vez que Deus manifesta Sua Luz:
o mundo, por si mesmo, rejeita aquela Luz. Por quê? Está escrito bem
aqui na Bíblia. Em cada era Deus tem dado tanto de Sua Palavra, e Ele
sempre envia alguém para manifestar aquela Palavra.

30
Tinha sido profetizado de Jesus por quatro mil anos, que Ele viria,
o Messias. E quando Ele veio, manifestou cada promessa do Messias. Mas
mesmo assim as pessoas do mundo, as igrejas e assim por diante, não
souberam nada sobre Ele. Porque eles estavam envolvidos com outras
coisas que os impediram de saber a respeito Dele. Agora, o que seria se
um... Um homem somente...

31
Vamos tomar a parte natural, O que seria se um homem, que
nasceu aqui para andar na luz daquele sol, que Deus tem criado para ele,
e a primeira coisa que se sabe é que ele fecha os olhos, corre para o porão,
fecha a porta, puxa a cortina e simplesmente se recusa reconhecer que o
sol está brilhando? Ele renuncia a seus privilégios. Ele nega o calor dos
raios, a fonte de vida que é dada. Ele nega a luz que o sol espalha para
que ele possa ver onde está indo, de onde veio. Ele nega aquilo. O que
você diria de um homem que puxa as cortinas, ou corre ao porão e fecha
tudo por onde possa entrar a luz, em todo lugar, e simplesmente se recusa
a reconhecer que o sol está brilhando? Há alguma coisa mentalmente
errada com aquela pessoa. Qualquer um saberá isto. Uma mente natural
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lhe dirá que há alguma coisa errada com aquela pessoa, que ele é...
Alguma coisa aconteceu com ele. Ele perdeu o juízo.
32
Bem, é desta maneira nesta hora em que estamos vivendo, quando
um homem se esconde atrás de alguma desculpa, ao invés de reconhecer
a Luz do Evangelho na medida em que Ela brilha como está brilhando
hoje. Quando um homem deliberadamente dá as costas para a Luz do
Evangelho, entra em algo, puxa a cortina e diz: “Eu não creio nisto”, há
alguma coisa errada com essa pessoa. Não há maneira de se aproximar
disto. Há alguma coisa errada. Alguma coisa aconteceu com ele. E nós
vemos que há tanto disto hoje.

33
Agora, Jesus era o cumprimento de todos os inspirados
testemunhos dos profetas. E todas as suas profecias foram trazidas à luz
em Sua era, as que tinham sido profetizados para Sua era. Ele acendeu
cada vela da Palavra que estava na Bíblia, que foram profetizadas a
respeito Dele. “Uma virgem conceberá.” Ela concebeu. Certo. “Seu Nome
será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade.” Ele
foi. “E os olhos dos cegos verão.” Eles viram. Todas as coisas que foram
profetizadas a respeito Dele aconteceram quando Ele veio à Terra.
34
E porque as pessoas não podiam ver aquilo, que estava... Parece
estranho para nós agora, porque nós estamos olhando para trás através do
espelho retrovisor. Mas você sabia que se você ficar olhando para trás
daquela maneira, você vai se acidentar? Vamos olhara nossa frente. Isso
é o que eles estavam fazendo. A razão por que eles fizeram aquilo foi
porque eles estavam vivendo sob um clarão de outra luz. Eles estavam
vivendo sob o clarão da luz de outro dia. E é isso que eu creio que é o
problema do mundo hoje, amigos: é porque estamos tentando viver num
clarão de uma luz que brilhou em outro dia. Um clarão é uma luz falsa.

35
Exatamente como uma miragem na rodovia. Nós descemos uma
rodovia e vemos uma miragem. É uma concepção falsa do sol. E quando
você chega ali, ela não produziu aquela coisa, mas algo falso. Porque você
não pode caminhar no clarão do sol, porque é uma miragem, sempre te
mostrando algo que não existe. E quando as pessoas tentam te dizer que
Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, elas estão te
guiando a uma miragem. Isto é tudo. E quando você chega a uma igreja e
se une a ela, algum credo frio ou algo assim, não há nada lá; nada mais do
que o que você tinha no mundo. Deixe-me dizer. Não recuse a Luz do
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e irmãs. Nós estamos de volta àquela hora outra vez. Observe. Por quê?
Pela mesma razão.
86
Nós vimos que estas grandes luzes em que temos vivido, nestes
dias passados, elas estavam bem; não temos nada contra elas. Mas nesta
era da Igreja de Laodicéia, seja cuidadoso. Lembre-se, é uma que rejeitou
à Cristo, E isso é exatamente o que é agora.
87
Este grande concílio tem se movido, para unir todos os
protestantes, este movimento ecumênico. E o que ele está fazendo? Está
obscurecendo a mesma Palavra, e a Palavra é Cristo. Como eles podem
fazer? Quando a Ciência Cristã e os Irmãos Unidos e muitos deles de
outras grandes organizações; alguns creem no nascimento virginal, outros
não; alguns creem nisto e naquilo. Como vocês podem se unirem com a
incredulidade? “Como andarão dois juntos se não estiverem em pleno
acordo?” Saia do meio deles, se separem, e tomem a Santa Palavra de
Deus e fiquem do lado Dela! Jesus Cristo está obrigado a manifestar Sua
Palavra.
88
O que nós precisamos hoje é do levantar de Malaquias 4. Outro
profeta se levantará no Nome do Senhor Jesus Cristo e produzirá
exatamente o que Ele prometeu fazer. Então, os homens cegamente o
abandonarão e caminharão diretamente para as trevas, como eles sempre
fizeram.
89
Observe agora, nós descobrimos a mesma causa pela qual hoje
eles rejeitam, as igrejas rejeitam a Mensagem, crucificam a Palavra, tiram
a Palavra. Agora, se você não pertencer ao concílio, você não pode nem
mesmo ter sua igreja. Eles vão fechá-la. Você terá que entrar nisto. Se
você não entrar, eles fecharão. E então? Oh, firme-se por aquilo que é
correto! Lembre-se, o tempo da crucificação está se aproximando.
90
Luz falsa causou o maior roubo que o mundo já teve, na Inglaterra,
há não muito tempo atrás. O maior roubo que alguma vez aconteceu, foi
realizado por uma luz falsa. Um roubo de sete milhões de dólares foi
realizado por uma luz falsa que fez aquele trem parar. E as autoridades
policiais não puderam encontrar o homem. Eles se safaram tão sutilmente.
Aquilo ficou conhecido como o maior roubo já acontecido, no natural,
Eles roubaram o mundo, com seu maior roubo.
91
E o maior roubo já realizado na igreja de Jesus Cristo foi feito por
uma falsa luz, um clarão de alguma outra era, rejeitando a Luz que está

20

CRENTES DA BÍBLIA

80
Lembrem-se, esta é a sétima era da Igreja, a era da Igreja de
Laodiceia. De acordo com Apocalipse 3, eles rejeitam a Cristo. De todas
as eras da igreja que foi mencionada na Bíblia, a era de Laodiceia é a pior
de todas elas. Ela não O quis, O rejeitou, O colocou do lado de fora.
81
Você viu o eclipse da lua outra noite, antes que o Papa fosse à
Roma, ou seja, de Roma para Jerusalém? Jerusalém, a igreja mais antiga.
A lua é um tipo da igreja, sempre refletindo a luz do sol, na ausência do
sol; e ela escureceu. Eu desenhei aquilo num quadro aqui, três ou quatro
anos atrás, e mostrei as igrejas; está em centenas de milhares de lares por
toda a nação. O que foi aquilo? Uma sombra. A primeira vez que um Papa
saiu para vir aqui, o qual veio com o nome de Paulo, e assim por diante,
foi por todos aqueles lugares; teve que abençoar o rio para poder
atravessá-lo, e tudo mais. Para que o rio necessita de bênção?

82
Qual é o problema com esta era em que estamos vivendo hoje?
Você não pode ver? Deus declarando coisas no céu, declarando em Sua
Palavra, declarando no jornal, declarando entre as pessoas? Você não
pode abrir os olhos e ver a hora? Estas são as coisas que testificam da
Verdade. Esta é a Luz da hora.

83
Observe o grande movimento ecuménico. Está indo para aquele
concílio agora, formando uma imagem da besta, de Apocalipse 17,
exatamente como diz que seria. Vocês pessoas Pentecostais vão ficar
quietas e entrar nisto? A hora da pressão tem chegado. Agora é hora de
levantar e preparar sua lamparina e brilhar com o Evangelho de Jesus
Cristo e poder.
84
Eu sei que isso é impopular, quando muitos de meus amigos
Pentecostais estiveram com o Papa e disseram: “Um sentimento muito
espiritual.” Para mim, está errado. Está contra a Bíblia. Que a Palavra de
Deus seja a verdade! Sim, senhor. É hora agora. Vemos estes grandes
movimentos acontecendo no... Oh, isso parece bom para os olhos naturais,
com certeza.

85
Caifás pareceu bom para o que ele estava revelando aos
sacerdotes, naquele dia, em todos aqueles dias. Mas Jesus era a Luz que
estava fazendo a Palavra viver. Mas seus concílios tinham cegado seus
olhos para Ele. Ele disse: “Deixe-os; um cego guiando outro cego, ambos
cairão no buraco.” Nós estamos de volta àquele tempo outra vez, irmãos
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Evangelho de Jesus Cristo que traz os raios quentes do Espírito Santo
sobre você, que te faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tente
caminhar em algum clarão de outra era. Agora, aquele clarão pode ter sido
bom naquela outra era; pode ter sido bom para eles.

36
Ficou provado que foi dessa maneira nos dias de nosso Senhor
Jesus. Ele foi a Luz Escriturística daquele dia. Ele era a Luz. Ele não era
a Luz até que Ele veio a Terra para confirmar a Palavra prometida. Vocês
sabem, Ele disse ali: “João era uma forte e brilhante Luz,” e você teria
amado andar em Sua Luz naquela época. Certamente! Porque João tinha
sido profetizado por Isaías, setecentos e doze anos antes de seu
nascimento, aquilo: “Voz do que clama no deserto.” E também Malaquias,
o último dos profetas, quatrocentos anos antes de sua vinda, no terceiro
capítulo de Malaquias, ele disse: “Eis que Eu envio Meu mensageiro
diante de Minha face, para preparar o caminho.”
37
Aqui estava João na Terra, fazendo aquela Palavra escrita viver.
Ele era a voz do que clamava no deserto, e ele sempre... Também estava
preparando o caminho diante do Messias. E Jesus disse: “Vocês teriam
gostado de caminhar em sua Luz, porque ele era aquela Luz, forte e
brilhante Luz.” E João, ele disse: “Agora eu devo diminuir, minha luz deve
apagar, porque (Por quê?) eu tenho cumprido o tempo que estava
profetizado a meu respeito. Ouçam-No! Ele é Aquele. Sigam-No.” A luz
dele vivendo naquele dia provou isto.

38
Agora, os judeus pensavam que estavam adorando na verdadeira
Luz. Eles pensavam que estavam adorando aquele mesmo Deus a quem
eles estavam rejeitando. A própria Pessoa que eles pensavam estar
adorando, eles estavam crucificando. Eles estavam zombando do próprio
Deus, e fazendo Dele um motivo de zombaria para o povo; o próprio Deus
que eles pensavam estar adorando.
39
Eu quero dizer isto com reverência e respeito, mas para trazer luz,
porque, como nosso irmão disse há pouco, nós estamos vivendo num
momento mais tarde do que nós pensamos. Num destes dias algo vai
acontecer; será tarde demais. As pessoas vão tomar a marca da besta, sem
mesmo se dar conta do que estão fazendo. “Um cego guiando outro,
ambos cairão no buraco”, Jesus disse. E nós estamos vivendo num tempo
mais tarde do que nós pensamos. Muitas pessoas honestas seguem aquilo,
sem mesmo saber o que estão fazendo.
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40
Mas a hora tem chegado agora quando a Luz está brilhando, a Luz
do Evangelho, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele proveu isto para
este dia. As coisas que Ele prometeu para este dia têm que acontecer neste
dia. Se a igreja não aceitar esta promessa, Deus é capaz de destas pedras
levantar filhos a Abraão. Ele levará Sua mensagem adiante, porque Ele
sempre fez isso. Ele sempre fará assim. Pessoas pensando que estão
caminhando na Luz, as tradições de seus pais, e a primeira coisa que se
sabe é que eles estão caminhando num clarão de uma luz; não na mesma
Luz. Eles rejeitam a própria Luz que eles afirmam estar adorando.

41
Suas obras confirmaram completamente quem Ele era. O próprio
Jesus disse: “Examinais as Escrituras, pois vós pensais ter Nelas vida
eterna, e são Elas que de Mim testificam. Quem pode Me acusar de
pecado?” Ele disse: “Quem pode provar que Eu tenha dito qualquer
coisa, ou qualquer afirmação que Eu tenha feito, que o Pai Celestial não
tenha confirmado aquilo através de Mim?” Ele tem provado para você
que Ele era a Luz da hora, porque estava tudo profetizado que este
Messias deveria ser desta maneira. E Ele floresceu para a vida. Mas suas
tradições os separaram da verdadeira Luz da Palavra.

42
Fariseus, Saduceus, Herodianos e o que quer que fosse, estavam
tão enlameados com o mundo, como fizeram em todas as eras, que eles
não puderam ver a verdadeira Luz. Desviou o olhar deles. Eles estavam
acostumados a caminhar no clarão. “No próximo dia eu vou ser isso.
Amanhã eu vou ser assim. Vamos nos unir a isso, e isso será aquilo.
Vamos nos unir àquilo.” Nós descobrimos que é uma falsa miragem.

43
Jesus Cristo é tão real hoje para o coração humano como Ele
sempre foi. Seu poder e Sua presença viva é tão real hoje como sempre
foi. “Ainda um pouquinho de tempo e o mundo não Me verá mais. O
cosmos, a ordem do mundo,” não Me verá mais. Mas vós Me vereis;
porque Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. As obras
que Eu faço, fareis vós também; até maiores do que estas, porque Eu vou
para o Meu Pai.” Essa grande promessa vale hoje. O mundo está tão cego
o quanto pode estar, mas há um: “Vós Me vereis” e isto é o que estamos
tentando obter hoje. O que o Evangelho completo pretende é expressar
Jesus Cristo no poder de Sua ressurreição, e todo o cumprimento de Suas
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presbiterianos e assim por diante, e Ele está passando estes trapos por um
processo. Que tipo de processo? Um processo do Espírito Santo; o que
eles tinham e mais alguma coisa. Fazendo isto até que ele imprima Sua
própria imagem, quando a Igreja e Cristo se tornarem um em união. Deus,
conceda isto! Eu espero que vocês vejam isto. Se vocês realmente verem
isto...

76
Isto me faz lembrar uma estória, de quando o grande reavivamento
de Gales estava acontecendo. Alguns grandes homens da nação aqui
pensaram em ir ali e verem o reavivamento de Gales, para ver o que estava
acontecendo. E quando eles foram, tentaram descobrir o prédio em que
estava sendo realizado. Quando chegaram a Gales, andaram por lá e
começaram a perguntar onde era o edifício. Eles viram um feliz
soldadinho em pé numa esquina, usando seu chapeuzinho, e estava
girando seu cassetete desta maneira. E então, estes homens chegaram até
ele e disseram: “Senhor, poderia nos dizer em qual edifício o
reavivamento de Gales está se realizando?”
77
Ele disse: “Sim, senhor, eu sou ele! Eu sou ele!” Por quê? Ele
estava irradiando a alegria e a Luz de Gales – do reavivamento de Gales
que estava dentro dele.

78
Assim também deveria estar perguntando a igreja do Pentecostes
hoje: “Quem é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente?” A Luz
de Seu Evangelho deveria estar brilhando com a Palavra desta era,
revelando Jesus Cristo para a nação, da mesma maneira que aconteceu lá.
Ele ficou tão cheio do reavivamento de Gales, até que se tornou o
reavivamento de Gales.

79
Nós deveríamos de estar tão cheios de Cristo ao ponto de
refletirmos a Ele no poder de Sua Palavra, que tem sido encaminhada para
nós neste dia. Irmãos, não se rebaixem com as coisas do mundo. Não!
Estes cuidados que te afastam. Fique com o Evangelho. Observe toda a
Palavra! Não volte ao que algum pai disse. Vamo-nos agora direto para o
que Jesus disse que iria acontecer nestes dias. Sim, senhor. Nós devemos
ser a Luz desta era, manifestando o Evangelho. Lutero foi Luz em seu dia.
Wesley foi Luz no seu dia, Pentecostes foi Luz em seu dia. Mas estamos
mais adiante na estrada agora, estamos chegando a ser a Noiva, chamados
para fora, os Eleitos. Lembrem-se, se vocês forem como aquele policial,
ele tinha a Luz nele.
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71
Oh, se Lutero, Wesley e todos eles pudessem ter visto isto. Que
coisas do passado só podem ser usadas se passarem por um processo!
Sendo que o Espírito Santo revela a Luz da justificação para a
santificação, para o batismo do Espírito Santo, e agora é a última hora: da
Vinda de Cristo. Ela tem nela não o perfil da rainha, mas do Rei dos céus,
que representa a si mesmo, à medida que a igreja se torna uma minoria;
como... O ministério tem que ser o mesmo tipo de ministério que Ele teve.
72
Aqueles que morreram na era de Lutero, lá na base da pirâmide,
como... Não vou fazer um ensinamento sobre pirâmide, mas só para
exemplificar. Aquela pirâmide é tão perfeita, se qualquer de vocês esteve
lá... Você dificilmente pode enfiar uma lâmina de gilete. Eles não tinham
nenhuma argamassa nela, tanto quanto sabemos. A arquitetura dela foi tão
grandiosa! Agora, eles perderam a pedra de coroa. Eles não sabem onde
ela está. Agora, quando aquela pedra de coroa retornar, ela será
exatamente com o resto delas; ela vai se ajustar com as outras pedras que
ficaram. Se você pudesse colocar a pedra angular na pirâmide, teria que
ser a mesma.

73
E quando Jesus voltar, Ele encontrará uma Igreja que tem sido
lavada, sem mancha nem ruga, e Ela terá o mesmo ministério que Ele
teve. Isto trará novamente a Pedra de Esquina. Como minha mão aqui, em
forma de sombra. É uma sombra, só que obscurece a medida que minha
mão se aproxima mais... É o negativo ali, e o positivo aqui. Como um
negativo e positivo se torna mais denso; mais escuro, e mais escuro, e
mais escuro ainda, e finalmente se juntam, e o negativo e o positivo se
tornam um. Isso será quando a Igreja e Cristo se unirem, como uma noiva,
quando o mesmo Espírito que estava Nele estiver sobre Ela. Quando
aquela Igreja vier de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo,
nestes últimos dias, e moldando-A agora para a Vinda de Cristo.

74
Oh, não seja a parte áspera Dela, irmão pentecostal! Brilhe com a
Palavra e creia em cada pedacinho Dela. Não entre para estes ismos e
coisas, como nós vemos isso acontecendo hoje. Não fique assombrado
com isso, porque a Pedra Angular está vindo, clamando “Abba Pai,”
muito breve. “Deus meu! Deus meu!” Sim, eu creio nisto com todo o meu
coração.
75
Vocês veem isto? Vocês entendem o que eu quero dizer? Cristo
está agora pegando os trapos de ontem, os luteranos, metodistas,
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promessas; que o Espírito Santo manifesta estas coisas e as faz corretas;
que Deus prometeu e Ele vai cumprir aquilo. Sim, senhor.

44
Ele tinha sido completamente confirmado pela Palavra e pelas
obras que Ele estava fazendo, mas nenhum deles quis crer Nela. Ele
provou que Sua Luz era a Palavra! A Palavra disse isto: “Examinai as
Escrituras.” Mas suas tradições, nas quais eles estavam vivendo, eram um
clarão de uma outra era! Eles disseram: “Nós cremos em Moisés; é em
Moisés que cremos. Nós não sabemos de onde Você veio. Onde Você
adquiriu Sua educação? Como podes provar que Você é Este?” As obras
Dele testificaram quem Ele era, se eles apenas tivessem lido a Bíblia. Eles
estavam lendo-A, mas não puderam vê-Lo. “Minhas obras Me
identificam.” Um homem é conhecido por suas credenciais. As
credenciais da Palavra de Deus, se ele for enviado pela Palavra de Deus e
com a Palavra de Deus. A mesma coisa acontece em toda era! Sempre
tem sido assim.
45
Não podemos viver com luz de ontem. A luz de ontem é história.
Não sabemos nada a respeito daquilo. Você não pode se aquecer hoje com
o sol que brilhou ontem. Este é o problema com as igrejas hoje. Este é o
problema com as pessoas. Elas estão tentando viver com o que aconteceu
ontem. Você não pode se aquecer com um fogo pintado. Certamente que
não. Não há nenhum calor nele. O fogo de ontem não tem nenhum calor
nele.

46
A luz do sol é enviada para a Terra, no natural, para amadurecer
o grão para a subsequente colheita. Cada dia traz um novo sol. O sol que
está brilhando hoje, fazendo o trigo crescer, no Canadá, esse mesmo sol,
bem, se ele não tivesse... Se não tivesse mais sol do que aquilo, neste
próximo julho ou agosto, não poderia amadurecer o grão. Tem que estar
mais forte e poderoso; a cada dia cresce e amadurece, para produzir o
grão. Agora se o grão começa a amadurecer, o grão sai, se ele fica naquele
estágio, somente forma o grão. Cada dia, a casca que o cobre, a parte de
cálcio ou o que for que vai ali, é formado dentro do grão, à medida que o
sol fica mais forte.
47
Mas tomem o sol que brilha em agosto, e ponha-o sobre o trigo
hoje, ele mataria o grão. Certamente! Você não pode fazer isso. O sol deve
vir em sua estação. Assim devem o trigo e o grão de Deus amadurecer
exatamente na estação; a estação em que o grão está. Mas como poderia
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o sol... Bem, o trigo morreria, as frutas morreriam pelo sol que vive hoje,
que brilha hoje, melhor dizendo. Sua próxima colheita está
amadurecendo, O grão deveria amadurecer com a luz. Mas a coisa hoje é
que a igreja grão não quer amadurecer. Ela quer ficar como era lá atrás no
tempo de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino. Eles estavam bem; eles
eram a Luz da hora
48
Mas esta é uma outra hora. Este é um outro dia. Este é o avanço
do Evangelho; ele está chegando ao seu amadurecimento! Então não
podemos viver de acordo com o que Lutero disse, o que Wesley disse, ou
algum do resto deles. Nós estamos vivendo na Luz que foi predita para
este dia. Nós estamos na sétima era da igreja; não na terceira ou quarta
era. O grão deveria ser capaz de receber a Luz. Se ele não recebe, ele cai
e a Luz não significa nada para o grão. O grão é amadurecido com a Luz,
se ele estiver diante da Luz. Assim deveria a igreja trazer o pão de cada
era, que Jesus ordenou, dizendo: “O homem viverá por cada Palavra que
procede da boca de Deus.”

49
O Pão que nós precisamos está na Bíblia. Ela é a completa
revelação do plano de Deus. Ela é a completa revelação de Jesus Cristo.
Nós não adicionamos nada a Ela, e não tiramos nada Dela. Aquele que
fizer isso, seu nome será tirado do Livro da Vida. Nós não precisamos de
nenhum credo para adicionar a Ela. Ela está escrita exatamente da maneira
que deveria estar. Nós não acrescentamos nada a Ela ou tiramos nada
Dela. Pregamos a Bíblia exatamente da maneira que Ela é, e Deus irá
manifestá-La. Cada promessa que Ele fez, Ele manifestará da mesma
maneira. Nós não estamos supostos a tirar Dela ou a acrescentara Ela.
Deixe-A da maneira que Ela é.

50
Mas, você sabe, hoje nós encontramos pessoas como aquelas
daqueles dias ali, tentando viver num clarão passado. A igreja deveria
amadurecer como o trigo amadurece. “Nem só de pão viverá o homem,
mas de cada Palavra de Deus, o Pão de vida.” Não somente parte da
Palavra; cada Palavra de Deus, em toda era! Não fique comendo feijão e
batata o tempo todo. Há mais coisas que vão com isto, enquanto
prosseguimos em direção ao completo menu da grande Ceia de Deus que
está posta diante do Seu povo, o poder do Espírito Santo, o regozijo Dele,
o poder e o Espírito que têm sido dado. “As obras que Eu faço, vos às
fareis também. Porque Eu vivo, vocês vivereis também.” As promessas
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67
Mas Deus vai ter uma Árvore Noiva! “Tudo que o pulgão comeu
e o que a lagarta comeu, Eu restaurarei,” diz o Senhor. Malaquias 4 nos
diz que seremos trazidos à fé original como foi no dia de Pentecostes, “á
fé dos pais.” Nós cremos que isto virá. Eu creio que é tempo para isto
agora. Os galhos estão murchos e secos, e eles serão tirados da Árvore
para que o fruto possa brotar no topo da Árvore. Oh, que coisa!
68
Todas estas luzes estiveram bem. A Igreja de hoje é aquela Luz e
mais o que ela tem recebido hoje. Está para terminar a colheita. Como nós
vimos que a própria Árvore, ou... O trigo tem que amadurecer com a luz,
crescendo de um talo para um grão, e de um grão segue adiante. Ele
amadurece com a Luz A Luz de outras eras somente dá testemunho desta
era. A Luz de Lutero deu um testemunho da Luz de Wesley. Wesley deu
testemunho da Luz de Pentecostes. É a mesma Luz, só que amadurecida
pela Luz. Se as pessoas pudessem ver isto!

69
Há algum tempo atrás, eu estava lendo um pequeno artigo onde a
rainha da Inglaterra, (não esta rainha, a outra rainha) foi ver uma
companhia de papel que estava fazendo papéis muito bons. E depois que
ela foi entrevistada pelo presidente da companhia, ele a levou pelos
lugares da fábrica. Ela queria saber como era feito aquele bonito papel.
Ele a levou e mostrou todas as grandes prensas e coisas. E naqueles dias
eles faziam papel de trapos. Nós lembramos bem disso. Então ele foi a um
cômodo e abriu a porta, e não havia nada a não ser um monte de trapos.
A rainha, assombrada, disse: “O que significam todas essas coisas sujas?
”
O homem, aquele presidente da companhia disse: “Aquilo eram
roupas, no passado. Veja, elas ficaram sujas. Nós não jogamos fora,
porque será o papel de amanhã.”
Ela disse: “Eu não entendo isso.”
Ele disse: “A senhora vai entender amanhã.”
70
Então quando eles jogaram aqueles trapos na prensa, através de
certo processo de limpeza, e uma certa “coisa” que tem que passar, um
processo. Quando saiu, eram lindas folhas de papel. O presidente pensou
que ele mostraria para a rainha uma coisa que ela nunca tinha visto. Ele
colocou o perfil dela e imprimiu naquele lindo papel. Quando a rainha
recebeu a folha, ela viu seu próprio perfil no que eram trapos sujos, ontem;
porque aquilo passou por certo processo.
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já está contaminado. Exatamente como o talo do trigo; se ele não se torna
em trigo, ele ficará fora do trigo. E quando a Luz é rejeitada, não há outra
coisa que acontece a não ser se tornar escuridão. Qualquer porção da noite
que recusar ver a luz, volta para a escuridão. Assim foi com o Evangelho.
Em cada era foi provado ser assim. Nós estamos vivendo neste tempo.

63
O maná de ontem está contaminado. Eu ouço pessoas dizerem:
"Há quarenta anos atrás, eu fiz isto e aquilo." Tudo bem, mas e quanto a
hoje? E sobre a igreja em fogo? Nós falamos de ontem, mas e a igreja
hoje? O que falar sobre você como um indivíduo hoje? Porque o dia de
ontem não vale para hoje. Foi bom o que aconteceu ontem. A mensagem
de Lutero foi a Luz para àquela hora, assim como foi a de João. Mas logo
se levantou uma Luz maior. Da mesma maneira Lutero foi uma grande
Luz, e nós desfrutamos Dela naquela época; mas logo veio outra Luz que
apagou sua luz. O que ele deveria ter feito era ter se misturado com a nova
Luz. E a nova Luz seguiu para se tornar o perfeito Pão, seguiu para se
tornar o perfeito Maná de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles se
organizaram. O homem entrou nisto. Ao invés de Deus os estar guiando,
o homem e seus sistemas se organizaram, e se tornaram cegos.

64
Oh, esta Árvore Noiva hoje foi podada. Qualquer galho que não
dá seu fruto é cortado. Jesus disse assim em São João 15. O que aconteceu
agora é que nós vemos que eles foram cortados, podados. Lembre-se, o
coração da árvore está bem no meio dela. O fruto que vai sempre
amadurecer - o último lugar na árvore onde tem fruto é bem no topo dela,
porque é a novidade que vem do centro da vida que está na semente.
65
É uma Árvore Noiva. Jesus era a Noiva, Ele era uma Árvore. Eles
O cortaram. Ele era a Árvore da Vida que estava no jardim do Éden. Eles
O cortaram e O penduraram em uma árvore romana para zombarem Dele.
O que Ele fez? Deus O levantou da morte no terceiro dia. E hoje existe
uma Árvore Noiva. Ela começou lá atrás no princípio, lá atrás no dia de
Pentecoste.
66
Escutem, vocês pessoas que pertencem a igrejas! A Igreja nunca
começou em Nicéia, Roma. Ela começou em Jerusalém; no dia de
Pentecoste a Igreja começou. Então o que eles fizeram? Continuaram se
organizando. E Deus continua cortando os galhos. Então eles organizaram
os Luteranos; os galhos foram cortados. Wesley, os galhos foram
cortados. Pentecostais, os galhos foram cortados. Até que chegou...
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que Jesus fez para Sua igreja, e, sem dúvida, ainda hoje encontramos
pessoas tentando voltar para alguma outra era que passou.
51
A era de Lutero foi uma grande era. Ele viu os defeitos da igreja
Católica; ele viu a comunhão. Aquele jovem sacerdote viu que aquilo
estava errado, “não era o corpo literal de Cristo”, era um pedaço de pão
que eles tinham abençoado. E ele viu que “o vinho não era o Sangue
literal”, mas representava o Sangue. Então ele protestou contra aquela
coisa, porque a hora daquele tempo tinha chegado. E não importava
quantos padres tinham, e quantos mais teriam; Deus tomou um homem
que podia fazer a Luz brilhar. Amém! Ele aceitou “justificação pela fé”,
e ele fez a Luz da era luterana brilhar. Depois que aquilo veio, seu tempo
passou.
52
Veio outro tempo em que a igreja deveria se separar de seus
pecados e ser santificada. Apareceu João Wesley, um homenzinho
anglicano lá da Inglaterra; que pertencia à igreja Anglicana, mas ele viu a
Luz no Evangelho. Era a hora da era de Filadélfia vir. E quando ele viu,
ele pregou a segunda obra da graça, a santificação pelo Sangue de Jesus
Cristo. Não houve nada que pôde parar na frente daquela Luz. Ele foi
considerado um fanático da mesma maneira que Lutero foi, mas ele
protestou contra todo o resto deles, e fez a Luz brilhar, porque era a Luz
da hora. Deus encontrou um homem, João Wesley, que pôde acender a
Luz. Ele encontrou também um Lutero que acendeu a Luz para aquela
era.

53
Então vieram os irmãos Pentecostais. Eles voltaram em sua era,
da restauração dos dons, trouxeram de volta os dons, o falar em línguas,
os dons de cura e coisas para a igreja. Agora, eles fizeram exatamente o
que as Escrituras disseram que eles fariam, e quando eles fizeram, eles
manifestaram aquelas Escrituras. Isto está corretíssimo. Mas vocês
perceberam que nós nos movemos daquilo? Nós estamos no tempo da
Noiva, o tempo de eleição, o tempo (da Noiva) que eles disseram que
teríamos. “Tudo que o gafanhoto comeu”, disse Joel 2:28, “Tudo que o
gafanhoto deixou, a lagarta comeu; e tudo que a lagarta deixou, a locusta
comeu.”
54
Cada uma daquelas organizações, se você leu Os Sete Selos da
Bíblia, cada um daqueles reformadores saiu e pregou a Palavra, mas eles
deixaram alguma coisa para trás. Então, o que eles fizeram depois que
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aqueles reformadores passaram e a Luz começou a apagar-se? Ao invés
de continuarem caminhando em direção à Luz que estava pela frente, eles
se organizaram. E quando eles se organizaram, “Nós cremos nesta Luz.
Esta é a Luz! É Ela.” O que eles fizeram? Wesley veio e avançou sem
eles.
55
O que Wesley fez? Organizaram-se depois dele, e seu irmão João,
ou Carlos, melhor falando; em seguida apareceu Asbury e todos aqueles.
E depois de seus dias, eles organizaram-se no que se chamou a igreja
Metodista. O que eles fizeram? Eles rejeitaram a Luz seguinte. E
disseram: “Esta é a Luz. Esta é Ela,” Então vieram os Pentecostais e
mostraram para eles que Deus ainda envia o batismo do Espírito Santo.
Que Ele ainda enviava Seu poder de cura que eles negaram. O que eles
fizeram? Se afastaram deles, porque era uma outra Luz.

56
O que acontece agora? Tem-se passado por volta de sessenta anos,
os Pentecostais se organizaram: “Nós somos isto, nós somos aquilo”, e
Deus se afastou daquilo, para bem longe e trouxe uma Noiva, uma Eleita,
tirada daquele grupo. Sabemos que não haverá outra era da igreja. A era
da igreja de Filadélfia foi Wesley. A era da igreja de Laodecéia é a
organização Pentecostal, os quais vão todos diretamente para a marca da
besta. Esta é a Bíblia, como este irmão estava dizendo há alguns
momentos atrás. Esta é a verdade. Correto. Eles irão. Todas aquelas
organizações, porque elas recusaram caminhar na Luz que veio depois.
Elas se organizaram e disseram: “Nós cremos nisto.” Quando Deus faz
algo, cheque isso com a Escritura.

57
Os Fariseus disseram: “Nós temos a Luz.” Os Saduceus disseram:
“Nós temos a Luz.” Mas Deus é quem tinha a Luz! Deus tinha girado a
chave e mostrado a Luz. Mas foi rejeitada como sempre tem sido. A igreja
Católica rejeitou Lutero. Wesley rejeitou Lutero. E também os
Pentecostais rejeitaram Wesley. E o Espírito Santo hoje está rejeitando os
Pentecostais. Vocês estão se tornando tão formais e frios como o resto
deles. Todas as pessoas podem ver isto. Eu amo vocês. Vocês são os que
mais se aproximam da Bíblia, que eu saiba. É por isto que estou com
vocês. Mas escutem, abram os olhos e vejam o dia em que estamos
vivendo! É hora da chave girar novamente, e a Luz acender para produzir
outra Árvore. A Bíblia diz em Malaquias 4, “Ele restauraria novamente
a Fé original que esteve com o povo.” Ele prometeu isto. Ele sempre tem
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prometido. Ele enviou Sua Palavra, e os profetas vieram porque a Palavra
veio aos profetas; e eles tinham a Palavra e a fizeram viver.

58
As organizações e os sistemas desse tempo os rejeitaram em cada
era; da mesma maneira eles farão hoje. Deus é tão capaz de levantar um
homem agora, como Ele fez no passado. Ele nunca levantou organizações.
Pergunte a qualquer historiador, olhe através da história; quando uma
organização se estabeleceu, ela morreu ali mesmo e nunca mais levantouse novamente. Deus fala a indivíduos! Correto.
59
E Deus prometeu fazer isso novamente nos últimos dias e Ele fará
isso. O que Deus prometeu que faria é que Ele acenderia a Luz que
pudesse confirmar as Escrituras prometidas para hoje. Jesus disse: “Como
foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem.”
Você mostra – você vê o que eles estão fazendo. Olhe para Jeová, o que
Ele tem feito. Nosso Pai tem colocado tudo em posição. Tem Ló ali
embaixo no mundo, ali embaixo em Sodoma, com todos os pecados,
mornos. Tem também um mensageiro ali embaixo pregando para eles.

60
Há um grupo de Abraão, o eleito, chamado para fora, aquele que
recebeu a promessa, esperando com toda certeza pelo Filho. Ló estava
procurando por um filho também, mas não da forma que Abraão estava
procurando por Ele. O que aconteceu? Mas antes que aquilo acontecesse,
Deus desceu, e Se manifestou em carne, e declarou que Ele era a Palavra,
porque “A Palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois
gumes, e discerne os pensamentos do coração.” Jesus disse: “Assim será
outra vez na vinda do Filho do homem.” Estas promessas são divinas. Elas
foram proferidas pelos lábios de Jesus Cristo. Os céus e a terra passarão,
mas Elas nunca hão de passar. Deus ainda é capaz de levantar das pedras
filhos a Abraão. Oh, sim!
61
Nós estamos em nossa jornada, como Israel estava. Israel, em sua
jornada, tinha que apanhar maná novo cada dia, porque o maná novo caía.
Nós não estamos supostos a viver na Luz de Lutero, na Luz de Wesley,
ou na Luz dos Pentecostais. Estamos numa outra era, temos um novo
Maná.

62
O que aconteceria se eles tentassem guardar aquele maná? Ele se
contaminaria. Aquilo os mataria. Esta é a razão porque nós temos tanta
morte espiritual entre os assim chamados cristãos. Eles estão se
alimentando de um clarão de um outro dia. Eles estão comendo maná que

