
OS CULTOS DO TABERNÁCULO BRANHAM 

 

O objectivo principal do website da Sierra Vista Fellowship é de partilhar as 

línguas e os dialectos adicionais para as cartas e serviços do Tabernáculo 

Branham em Jeffersonville, Indiana, onde o irmão Joseph Branham é o pastor. 

Nós trabalhamos em colaboração com a direcção do diácono do Tabernáculo 

de Branham. Se tiveres quaisquer perguntas ou preocupações, então por favor 

contacte o diácono, Irmão Jeremy Evans através do correio electrónico: 

Jeremy@branham.org 

 

As traduções ao vivo podem não ser perfeitas e requerem esta isenção de 

responsabilidade. Todos os trabalhos são feitos voluntariamente. Ninguém é 

pago ou aufere um dinheiro para fazer estes trabalhos. Estes irmãos e irmãs 

trabalham incansavelmente, sem reconhecimento mas para ti, a Noiva de 

Cristo. Eles são servos que trabalham em união com a Palavra. Nós desejamos 

ardentemente as vossas orações por eles e por nós e, mais importante ainda, 

pelo nosso precioso irmão Joseph Branham e pela sua família. 

 

As pregações estão listadas abaixo por data, caso estiver traduzida na tua 

língua. Caso não houver um tradutor ao vivo, então utiliza-se a tradução 

produzida pela Gravações a Voz de Deus. 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE AS TRADUÇÕES FEITAS NO TABERNÁCULO 

BRANHAM 

 

As traduções dos serviços são feitas ao vivo e não devem ser utilizadas para 

duplicação de áudio, transcrição, ou reproduzidas de qualquer forma. Os 

intérpretes têm as melhores intenções de transmitir com precisão o que é dito 

durante cada serviço, mas faltarão palavras e erros que são humanamente 

inevitáveis durante as traduções ao vivo. As traduções do sermão NÃO 

pretendem ser traduções autônomas, e podem NÃO estar de acordo com os 

padrões normais das Gravações a Voz de Deus. 

 

O nosso motivo por detrás da tradução por transmissão em áudio é dar àqueles 

que não falam Inglês a oportunidade de adorarem connosco nos cultos. O 

Tabernáculo Branham é uma igreja de carácter missionário que tem um grande 

fardo para a Noiva de Cristo nos campos missionários no mundo inteiro. Nós 

estamos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de alcançar os 

mesmos através das nossas orações, ofertas de amor, e agora, uma comunhão 

em torno da Palavra por via da transmissão. Nós confiamos que estes serviços 

serão uma bênção para ti e para a tua família. 

 

Este anúncio foi criado em colaboração com o Tabernáculo Branham 
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O PODER DE DEUS PARA TRANSFORMAR 

 

1 [O Irmão Branham é apresentado pelo Irmão Carl Williams—N.D.E.] 

Obrigado, irmão. ["Certamente é um privilégio em ter o Irmão Branham vir 

tantas vezes em Phoenix. Eu acho que ele vem a Phoenix mais do que a 

qualquer outro lugar. E nós queremos que ele continue a vir, desde que eu 

esteja aqui, de qualquer forma. Que Deus te abençoe, Irmão Branham"]. Muito 

obrigado, Irmão Williams. 

Bom dia, amigos. Eu estou... este da família Shakarian, Irmão Williams e 

Irmã Williams e muitos deles aqui sabem a respeito disso. Eu vi isso numa visão, 

há quase 2 a 3 anos antes de ela adoecer, e isso aconteceu.  

2 E no ano passado, quando nós estivemos aqui, eu creio que foi em 

Janeiro, na convenção, foi no momento que aquele padre (qual é o nome 

dele? Eu me esqueci do nome dele, agora) esteve aqui. [Alguém diz: 

"Stanley"—N.D.E.] Stanley, o Bispo Stanley, da igreja Católica. Vocês se lembram 

quando ele me trouxe a Bíblia, e ele disse-me... 

Foram várias profecias: "Minha filha, tu estás curada."  

3 E ele sabia que a visão tinha dito que ela não ficaria boa. "Ela morreria 

entre 2 à 3 horas de madrugada." Será que vocês se lembram disso? [Alguém 

diz: "Sim"—N.D.E.] Portanto, às 2 ou 3 horas.  

4 E eu não podia dizer ao Demos. E apesar disso, eu disse à madrasta dela, 

lá mesmo na sala, do outro lado deste lugar aqui. Eu disse: "Ela não vai ficar 

boa." 

A Sra. Shakarian disse: "Bem, toda a gente está a profetizar."  

5 Eu disse: "Claro que eu podia estar enganado, eu próprio, mas eu 

dissesse isso. Ela não vai ficar boa."  

6 Eu disse a muitos deles, há quase 3 anos, "eu a vi lutar pela sua vida, e ela 

foi à uma cama. E ela levantou as mãos dela e gritou para mim, daquela 

maneira. E eu—eu  nem sequer consegui alcançá-la. E depois eu a vi morrer. E 

eu olhei, e havia algo, havia lá um relógio, e o mesmo mostrava ser algo entre 

2 e 3 horas."  

7 E então o bispo disse: "Bem, eu vou apenas observar e ver como isso 

acontece." Portanto, aquilo aconteceu.  

8 Nós lamentamos certamente. Eu sinto que a igreja perdeu uma grande 

pessoa, na Irmã Florence Shakarian. Mas, ela era uma grande cantora, ela era 

uma mulher cheia de Espírito.  

9 Eu estava com a sua mãe; a mãe dela foi um dos primeiros contactos 

que eu tive na Costa ocidental, quando a mãe dela foi curada. Quando os 

médicos... ela estava em coma, e toda inchada. E portanto, o médico que lá 

estava me disse: "Agora, quando tu orares, fica muito quieto. Não faças muito 

barulho. A mulher está a morrer."  

Eu disse: "Sim, senhor." 

10 E ele disse-me, depois, apenas continuou a dizer-me. E, bem, eu nem 

mesmo tive a oportunidade de abrir a minha boca.  
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11 Portanto, foi o Irmão Demos que me disse para avançar e subir e vê-la.  

12 Portanto, eu subi as escadas. E a Florence estava ajoelhada no chão, 

portanto, uma linda menina, e mais algumas mulheres. E eu fui lá orar por ela, e 

eu contei isso. E ela estava inconsciente. E eu disse à ela que ela se levantaria 

de novo. E ela se levantou. Alguns anos mais tarde, ela morreu. E agora Deus 

responde às nossas orações.  

13 E nós sabemos isso, nós cremos que todos nós viemos aqui pela vontade 

de Deus, e que nós partimos da mesma maneira. Um a um, cada um de nós 

atravessará aquele portão. E é por isso que nós estamos aqui esta manhã, 

reunidos nesta Irmandade de Homens de Negócios Cristãos, é para falarmos 

destas coisas, e nos prepararmos para elas, porque nós sabemos que elas 

certamente virão.  

14 Agora a Irmã Florence é uma jovem, 42 anos, o Irmão Williams acabou 

de me dizer, e muito jovem. Mas antes deles... ela sabia que ela teve aquela 

doença, saibam que, eu vi uma visão a respeito dela, e disse-me a respeito do 

que aconteceria. Então, isso seria... Deus sabe tudo a respeito disso, e ela viu 

Jesus no quarto antes de ela partir. Nós só não queremos orar por ela, porque 

nós já fizemos tanto isso. Nós queremos apenas agradecer a Deus por uma vida 

que estava no nosso meio, que nos inspirou a todos, como a Irmã Shakarian.  

15 E nós queremos orar pelo Irmão Demos, a Irmã Rose. E lembrem-se, eles 

tiveram um golpe duro na vida deles, no último... é o pai dele, e a irmã dele, 

agora nos seus... últimos anos. [Alguém fala com o Irmão Branham—N.D.E.] 

Mas, e, sim, há menos de... há menos de 10 meses; e Irmã—irmã Edna, 

também. 

16 Portanto, eu sei como me simpatizar com o Irmão Demos. Eu tive um pai, 

um irmão, uma esposa e uma bebé, que partiram em poucos dias de intervalo, 

portanto eu sei como ele se sente esta manhã. Vocês só sabem quando vocês 

se colocam no lugar deles, é daí que vocês sabem como se simpatizar. E...  

17 [O sistema amplificador chia—N.D.E.] Eu próprio fiz isso. Me desculpem. 

Eu panquei num pequeno dispositivo aqui em baixo, algures, com a minha 

mão. Por isso, eu peço desculpa por isso ter feito muito barulho, e não quis fazer 

isso.  

18 Portanto, fiquemos de pé agora enquanto nós... se isso for... inclinemos a 

nossa cabeça.  

19 Pai Celestial, nós nos reunimos aqui esta manhã para Te adorarmos, e 

para Te darmos graças e louvores, por enviares Jesus nosso Redentor, por nós 

termos uma esperança que depois desta vida ter terminada, visto que é tão 

incerto que nós vivamos aqui durante todo tempo. E, Pai, só de ver as 

condições miseráveis em que estes corpos podem se tornar, nós estamos 

contentes por nós não termos de ficar aqui durante todo tempo. Tu abriste um 

caminho de escape, através do vale da morte.  

20 E, Pai, nós Te somos gratos esta manhã, pela vida de alguém que esteve 

connosco, há menos de 1 ano, a cantar os Teus louvores; a Irmã Florence 

Shakarian, tal como nós a conhecíamos. E Tu nos disseste muito antes, há anos 
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até, de que isto ia acontecer, para que isso não fosse um choque bastante 

maior para nós. E nós sabemos que o que Tu dizes é verdade. E depois a Tua 

Palavra diz: "Um homem que nasce de uma mulher, está cheio de poucos dias 

e cheio de problemas." Nós sabemos que isso também é verdade, Senhor. Nós 

sabemos que todos nós devemos descer naquele vale. Por isso, nós Te 

agradecemos pela vida que ela teve aqui na terra. E crendo pela Fé, que 

agora, esta manhã, ela passou desta casa miserável de peste, para um corpo 

glorioso que nunca pode estar doente. E os talentos dela de cantar, e a voz 

que ela tinha, e o espírito dela tão enriquecida em graça com Cristo! A ponto 

que se ela pudesse voltar esta manhã, ela não faria isso do jeito nenhum; ela 

teria que passar por tudo isto novamente. Nas quais, agora já terminaram, ela 

está com a mãe dela e o pai dela. Eles chamaram a bebé deles para casa. 

Portanto, nós—nós Te agradecemos.  

21 Nós também queremos orar pelo consolo, pelo nosso Irmão Shakarian, 

nosso querido irmão amado, sabendo a—a vida que ele tem vivido, e os 

tormentos nos quais ele tem passado nestes últimos dias, e como ele está; vê-lo 

a envelhecer, e o cabelo dele a cair, e os ombros dele a se inclinarem, e 

apesar disso, a tentar permanecer no campo para Deus. Deus, dê-lhe forças 

hoje. Nós oramos, Deus, que Tu concedas isso. A todos aqueles que estão de 

luto por ela, nós orarmos por cada um deles.  

22 E nós, Senhor, enquanto nós pensarmos nisto, que nós nos lembremos que 

nós também devemos partir um dia. Enquanto nós estamos aqui sentados 

juntos na Presença do Senhor Jesus, nós Te rogamos que Tu nos tragas isso 

novamente em nossa memória. E que nós façamos exame, assim como foi, ou 

que façamos um inventário das nossas próprias vidas, para que nós estejamos 

debaixo do Sangue e na Fé. Concede isso, Senhor.  

23 Agora enquanto que eu tento, nestas circunstâncias, trazer uma 

pequena Mensagem para as pessoas, hoje, eu oro que Tu me ajudes, Senhor. 

Fortaleça-me, pois eu—eu preciso disso, Senhor. E eu rogo que Tu concedas 

isso. E que algo seja dito que somente Te honre. E se nesta manhã houver 

alguém debaixo do som da nossa voz, que não está pronto para enfrentar a 

hora que está diante deles, então que este seja a hora em que eles se 

renderão para aquele que disse: "Eu sou o Caminho, a Vida, a Verdade," para 

o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós pedimos isso em Seu Nome. Amém. (Vocês 

podem sentar).  

24 [Alguém na plataforma fala com o Irmão Branham—N.D.E.] O irmão aqui 

quer saber se todos coneguem ouvir bem. Ele tem dois microfones ligados. Será 

que está tudo bem? Será que vocês conseguem ouvir? Levantem as vossas 

mãos se vocês conseguem. Será que vocês conseguem ouvir? Levantem as 

vossas mãos. Muito bem.  

25 Eu lamento que nós não temos lugar na sala para todos nesta manhã. E 

nós confiamos que eu não ficarei aqui muito tempo, apenas o suficiente para 

talvez nos trazer talvez uma leitura da Palavra; que o Senhor Deus honrará a 
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Sua Palavra que está a ser lida, e nos dará Sua graça, para que nós Lhe 

servamos através disso. 

26 Agora Billy Paul disse-me, esta manhã, que seria possível que nós 

pregássemos no próximo Domingo na Assembleia de Deus de Grantway, em 

Tucson. Se houver aqui alguém de Tucson, talvez eu não consigo vos ver esta 

semana. Eu estarei na Assembleia de Deus de Grantway, no próximo Domingo.  

27 Portanto, agora nós acabamos de vir do leste, e eu meio que venho um 

pouco sozinho, por comer em excesso, pela a gentileza excessiva das pessoas 

lá nas montanhas. E—e eu fiquei doente, portanto, eu não me senti bem esta 

semana. Portanto, orem por mim. E...  

28 [Alguém diz: "Muitos gambas."—N.D.E.] O que tu dizes? O Irmão Carl 

Williams com o seu senso de humor, e eu penso que nós precisamos disso agora 

mesmo, ele disse: "Muitos gambas." Eu não sei a respeito disso, Irmão Carl, mas 

um monte de esquilos. [O Irmão Branham ri—N.D.E].  

29 Então vocês querem orar por alguém nesta manhã, saibam que, eu—eu 

certamente agradeço se isso fosse uma das vossas orações por mim, porque 

eu—eu preciso disso. 

Agora nós queremos entrar rapidamente para a Palavra.  

30 E eu não quero vos manter aqui durante muito tempo, porque eu 

acredito que há uma transmissão telefónica no país inteiro, nesta manhã, que 

vai desde a Costa Oeste até à Costa Leste, do Norte e do Sul. Muitas, muitas 

assembleias têm esta instalação tal como todos vocês tiveram aqui a partir do 

tabernáculo. Isso está também em transmissão em Phoenix, onde há cultos em 

todos os lugares, isso vem directamente para o... E eles se reúnem nas igrejas e 

nas casas, e tudo mais, através de uma onda muito boa. Eles dizem que isso é 

até mesmo melhor do que uma transmissão. Isto é o sistema de ligação 

telefónica, eles colocam um receptor ou microfone, ou seja lá o que for, na 

sala. E eles... A minha mulher disse, ao vir de Indiana na semana passada, para 

Tucson, que aquilo era exactamente como estar dentro de uma sala. Portanto, 

nós oramos que Deus abençoe todos aqueles que estão na ligação esta 

manhã, onde quer que eles estejam. Lá em Nova Iorque agora, isso chegará, 

oh, à tarde, e em horários diferentes à medida que isso atravessar o país.  

31 Agora, no Livro de Romanos, no capítulo 12, e nos versículos 1 e 2, nos 

desejamos—desejamos ler esta Escritura. 

Eu vos rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês 

apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 

aceitável a Deus, o qual é o vosso culto razoável. 

E não se conformem com este mundo: mas sejam transformados 

pela renovação da vossa mente, para que vocês consigam provar 

o que é bom, e perfeito... bom, aceitável e perfeita vontade de 

Deus. 

32 Agora, se o Senhor quiser, eu quero tomar o meu sujeito para esta 

manhã, a respeito de: O Poder De Deus Para Transformar. 
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Que vocês não estejam conformados com este mundo: mas 

sejam... transformados pela renovação da vossa mente, agora, e 

provar aquilo que é bom, perfeita e aceitável vontade de Deus. 

33 Esse é uma passagem antiga familiar que muitos dos vossos pastores 

usaram ao longo do vosso tempo. Isso tem sido usado desde que isso foi escrito. 

Mas apesar disso, uma coisa a respeito da Palavra de Deus, Ela nunca 

envelhece, porque Ela é Deus. Ela nunca envelhece. Ao longo de cada 

geração agora, durante quase 2.800 anos, ou melhor, esta Palavra de Deus 

tem sido lida por homens, sacerdotes, e etc., e Ela nunca envelhece. Eu próprio 

A tenho lido, há quase 35 anos. E cada vez que eu A leio, eu encontro algo 

novo que me passou por alto na primeira vez. Porque, Ela é inspirada, Ela é 

Deus em forma de carta. Entendem? Ela são os atributo de Deus expresso, e é 

colocado no papel.  

34 Muitas vezes, o homem disse: "Bem, agora, o homem escreveu esta 

Bíblia." Não! A Bíblia diz, Ela mesma, que Deus escreveu a Bíblia". Ela é a Palavra 

de Deus.  

35 E ela nunca pode falhar. Jesus disse: "Os céus e terra falharão, passarão, 

mas as Minhas Palavras nunca falharão." E Ela não pode falhar, e sendo Deus, 

porque Ela é parte Dele.  

36 E, sendo tu filho e filha Dele, tu fazes parte Dele, e isso faz de ti parte Dele. 

Portanto, é por isso que nós viemos ter comunhão juntos a volta da Palavra de 

Deus.  

37 Agora esta palavra transformados, eu olhei no dicionário, ontem. 

Quando, eu quase perdi a noção do tempo em que eu deveria estar aqui, 

quando eu estava à procura de um texto, e eu encontrei esta palavra, ou aliás, 

este texto, as Escrituras. E no dicionário diz que isso é: "algo que se transformou." 

Isto é para ser "transformado." Transformado, "tornado diferente do que era, isso 

foi... o seu carácter e tudo foi mudado nisso," para transformar. 

38 E eu a pensar nesta manhã, em Génesis 1. Este mundo estava sem forma, 

e estava vazio, e havia trevas sobre a terra; nada mais que um caos completo. 

E quando este mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus moveu-se 

sobre a face da água, e todo o quadro mudou; de um caos total, para um 

jardim do Éden. Isso é poder transformador de Deus, que pode pegar em algo 

que não é nada e fazer algo maravilhoso disto. O poder transformador de 

Deus! 

39 E nós compreendemos que, ao ler as Escrituras, Deus esteve seis—seis mil 

anos a fazer esta preparação para este Éden. Agora, Ele talvez não teve tanto 

tempo assim; mas apenas para presumir, e para tirar da Escritura onde Ela disse: 

"Um dia com Deus, são mil anos na terra," ou seja, se Deus pudesse contar o 

tempo. E digamos que foram 6 mil anos que Ele teve para fazer a terra, e Ele 

tinha plantado sobre a terra toda a boa semente. Tudo que havia era 

simplesmente perfeito.  
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40 Eu penso, muitas vezes, quando até os críticos começam a ler o Livro de 

Génesis, eles começam a criticá-lo, porque parece que Ele se repete 

constantemente, ou atira isso aqui e ali.  

41 Mas se nós apenas reparássemos durante um instante, antes de nós 

entrarmos no nosso tema, que, Moisés viu a visão. E Deus falou com ele. Deus 

falou com Moisés cara a cara, de lábio ao ouvido. Agora, Ele nunca falou 

assim com nenhum outro homem, tal como Ele falou com Moisés. Agora, 

Moisés era um grande, um dos maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de 

Cristo. E agora Deus pode falar, Ele tem uma voz. Ela já foi ouvida. Deus pode 

falar.  

42 E Deus pode escrever. Deus escreveu os  10 Mandamentos com o Seu 

Próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da—da Babilónia uma vez, com o Seu 

Próprio dedo. Ele se inclinou e escreveu na areia uma certa vez, com o Seu 

Próprio dedo. Deus pode falar. Deus pode ler. Deus pode escrever.  

43 Deus é a Fonte de toda a Graça e Poder, e de toda a sabedoria Divina, 

está em Deus. Portanto, ao saber isso, Ele é o Único Criador que existe. Não há 

um outro criador a não ser Deus. Satanás não consegue criar, do jeito nenhum, 

ele só perverte o que foi criado. Mas Deus é o único Criador.  

44 Portanto, Ele criou pela Sua Palavra. Ele enviou a Sua Palavra. Portanto, 

todas as sementes que Ele colocou sobre a terra, Ele formou essas tais sementes 

pela Sua Própria Palavra, pois não havia mais nada para formar a semente. Ele 

colocou-as, e elas estavam debaixo da água. Ele apenas disse: "Que haja isto, 

e que haja aquilo."  

45 Agora nós vemos que, muitas vezes, parece que a Bíblia se repete ou diz 

algo que Ela não diz. Por exemplo, em Génesis 1, nós vemos que: "Deus criou o 

homem à Sua Própria imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou; E depois Ele continua, e muitas coisas aconteceram sobre a terra.  

46 Depois nós viemos descobrir que não havia homem para cultivar a terra. 

"Então Deus criou o homem a partir do pó da terra." Esse foi um homem 

diferente. "E Ele soprou nele o espírito de vida, e ele tornou-se uma alma viva." 

47 O primeiro homem estava à imagem de Deus, o qual é Espírito. João 4, 

diz: "Deus é um Espírito, e os que o adoram devem adorá-Lo em Espírito e em 

Verdade." Mas Deus é um Espírito. E o primeiro homem, que Ele criou, era um 

homem-espírito, e Ele estava à imagem e à semelhança de Deus.  

48 E depois Ele pôs este homem em carne e os homens caíram. Depois Deus 

desceu e se tornou à imagem do homem, para que Ele pudesse redimir aquele 

homem caído. Essa é a verdadeira história do Evangelho, para mim—para a 

minha opinião.  

49 Agora, Deus, em 6 mil anos, tinha plantado todas aquelas sementes 

maravilhosas, ou Ele pronunciou a Sua Palavra. "Isto será assim. Esta árvore 

será. Isso será." Tudo era perfeito. Aquilo era simplesmente bom. E Ele ordenou 

a cada uma daquelas sementes que elas existissem, que se transformassem em 

planta do tipo de vida que a Palavra de Deus tinha pronunciada nelas para 

ser. Se aquilo era uma árvore carvalho, então aquilo era para produzir uma 
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árvore carvalho. Se aquilo fosse uma palmeira, então aquilo era para produzir 

uma palmeira.  

50 Porque, o grande Criador tinha acabado de enviar a Sua Palavra, e a 

semente da Palavra estava lá antes da verdadeira semente alguma vez ter 

sido formada. E a Palavra formou a semente. Vejam: "Ele fez o mundo a partir 

de coisas que não aparecem." Vejam: "Ele—Ele fez o mundo pela Sua Palavra." 

Deus pronunciou tudo para existência.  

51 E sendo Deus, o Criador, ao pronunciar todas as coisas para a existência, 

então isso deve ter sido um mundo perfeito. Isto era um—um lugar bonito. Isto 

era um—um verdadeiro paraíso genuíno aqui na terra.   

52 Agora, assim como... todos os lugares têm de ter uma quartel-general 

algures. Esta convenção tem um quartel-general, e este capítulo tem um 

quartel general, e uma igreja tem um quartel-general. E Deus tem um quartel-

general. E portanto, este grande lugar, o país em que nós vivemos, tem um 

quartel-general. E portanto, aquele grande Éden tinha um quartel-general, e o 

seu quartel-general estava situado no jardim do Éden, ou no Éden, no leste do 

jardim.  

53 E Deus colocou sobre aquilo, a fim de governar toda a Sua grande 

criação aqui na terra, o Seu filho e a noiva do Seu filho, Adão e Eva.  

54 Deus era o Pai de Adão. "Adão era um... o filho de Deus," de acordo com 

as Escrituras. Ele era o filho de Deus.  

55 E Deus fez para ele uma ajudante, a partir do próprio corpo dele; talvez 

uma costela por cima do coração dele, para que ela estivesse perto dele, e 

fez para ele uma ajudante. Aquela ainda não era verdadeiramente a esposa 

dele, nem mesmo era o homem como tal; ele tinha acabado de pronunciar a 

Palavra. E é aí que vem o problema, Satanás chegou a ela antes de Adão. 

Portanto, aquilo era apenas a Sua Palavra que Ele tinha pronunciado.  

56 Eu digo que, eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas alguns de 

vocês podem ficar um pouco confusos, especialmente algumas pessoas no—lá 

no Sul, parecem achar isto um pouco confuso, a respeito da Mensagem que 

eu tenho de Deus hoje, para as pessoas, a respeito da semente da serpente. E 

eu irei para casa, se o Senhor quiser, um dia destes, para Jeffersonville. Eu quero 

uma mensagem de aproximadamente 6 horas, e posicionar tudo isso, 

entendem? Para que isso seja posto na forma que vocês saberão do que nós 

estamos a tratar. E isto é ASSIM DIZ O SENHOR. Isto é tão verdadeiro tal como 

quando eu vi a nossa Irmã Florence antes de ela partir, vários anos. Vejam, Isto 

é a Verdade. E agora, nós... talvez isso seja mal entendido. 

57 Se alguém viesse ter comigo, algo contrário, eu próprio quase que 

entenderia mal isso. Eu não gostaria de criticar o que alguém diz. Nós não 

devemos criticar um ao outro. Eu não sou culpado de fazer isso; eu agradeço 

ao Senhor. Eu critiquei o pecado e a incredulidade; mas não uma pessoa 

individualmente, entendem? Eu não faço isso. Nós somos—nós somos irmãos e 

irmãs, que se esforçam ao máximo, nós estamos a avançar onde a Irmã 

Florence veio ontem de manhã, entendem? Ela... nós—nós todos temos que 
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chegar naquele caminho. E não é meu propósito em—em tentar criticar um 

irmão ou irmã que não concordaria contigo. Não, longe de mim fazer isso! Eu 

acho que vocês nunca encontrarão uma fita em que eu alguma vez designei o 

nome de alguém. Sendo que, eu já senti que muitas vezes a pessoa estava 

errada, mas isso é entre ela e Deus. Mas o que está errado, no âmbito do 

pecado e... E os mal-entendidos às vezes nem mesmo são pecado, são apenas 

mal-entendidos das pessoas. E eu—eu penso que cada um de nós tem o direito 

de se expressar para com nossa compreensão.  

58 Agora este grande Criador colocou o Seu filho criado. Agora, Adão foi o 

Seu primeiro filho criado. Jesus foi Seu Filho Unigénito, entendem? Ele foi gerado 

por uma mulher. Mas Adão foi directamente a partir da mão de Deus, na 

criação.  

59 Agora o quartel-general, com o Seu—Seu filho e a noiva do Seu filho por 

cima de tudo, aquilo parecia tão perfeito. Havia um—um homem, o chefe de 

tudo aquilo, o Seu Próprio filho e a sua noiva.  

60 E cada semente era perfeita, as palmeiras, os carvalhos, a erva, os 

pássaros, e os animais. E tudo estava em perfeita ordem com o Mandamento 

de Deus: "Não mudem a vossa natureza. Produzam por sua espécie, cada 

semente! Carvalho, nunca sejas pervertido numa árvore de Papaw." 

Entendem? "Palmeira, não sejas pervertida numa outra coisa. Mas cada 

semente segundo a sua espécie!" E Ele tinha—Ele tinha vigiado isso ao longo 

dos tempos.  

61 E Ele tinha pronunciado a Palavra. E o Seu grande poder criador formou 

estas coisas que surgiram, e até mesmo o homem e a mulher. E eles eram os 

chefes porque eles eram os... eles eram super diante de todas as outras raças. E 

Ele também os colocou debaixo do mesmo cuidado que Ele colocou árvores, 

animais, e etc: A sua palavra. Eles não devem nunca, do jeito nenhum, quebrar 

essa Palavra. Eles deviam permanecer lá. "Nunca subtraiam nada Dela, ou 

acrescentem nada Nela! Vocês devem viver através desta Palavra." 

62 E enquanto essa criação existisse assim, a Irmã Shakarian não teria ido 

esta manhã, desde que isso ficasse assim, a grande economia de Deus! É nisso 

que nós cremos que nós estamos a voltar. Nós voltaremos para aquele sitio, 

aquele lugar.  

63 Onde naquela 7ª manhã, quando Deus olhou para tudo isto, e disse: "Isso 

está bom. Eu—Eu estou satisfeito com isso. Sim, Eu—Eu-Eu estou contente por Eu 

ter feito isso. E agora está tudo sob controlo. E Eu depositei confiança no Meu 

filho e na esposa dele, de que—que eles (se tornarão o chefe de tudo isso), de 

que eles cuidarão de tudo e verão que está tudo bem, que tudo dará frutos de 

sua espécie. Agora ele tem o poder para fazer isso." Deus depois disse: "Bem, se 

tudo isto é tão bom, e não pode existir uma outra coisa qualquer, porque isto é 

o Meu próprio desejo. É assim que Eu quero isso. E Eu pronunciei isso dessa 

maneira, e as Minhas Palavras materializaram isso exactamente tal como Eu o 

quis. E aí está a coisa. Tudo isso está bom!" Portanto a Bíblia disse: "Deus 

descansou no 7º dia, de todas as Suas obras."  
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64 E tudo sob controle, a fim de produzir a sua espécie. Agora lembrem-se: 

"para produzir." Quando Ele colocou a semente na terra, a semente só pode 

crescer com o poder da vida que está dentro dela, para transformá-la de uma 

semente para uma planta, ou o que quer que ela fosse. O seu poder de 

transformação! Agora, Deus colocou a semente lá dentro, com o potencial de 

que ela seria o que Ele disse que seria. E enquanto ela permanecesse na sua 

categoria correcta, ela seria exactamente o que Deus disse que ela seria. Ela 

tinha de ser assim, porque Ele a fez assim, e fez um canal. Para que, qualquer 

coisa que permaneça no Seu canal, na Sua linha de Palavra, manifeste 

exactamente tal como a Sua Palavra disse que ela faria. Ele não pode Se 

mover de lá. Isso está canalizado exactamente tal como isso deve ser. 

Portanto, tendo tudo entregue na confiança do Seu Próprio filho, de que isso 

seria assim, então Deus disse: "Isso está tudo bem, portanto Eu simplesmente 

vou descansar. E cada uma dessas sementes tem poder em si mesma, para se 

transformar na espécie que Eu desejo que ela seja. É isso que deve ser, porque 

Eu dei a cada semente o poder transformador, para se tornar de si mesma, no 

seu potencial, portanto para se tornar de si mesma exactamente aquilo que Eu 

quero que ela seja."  

65 Deus nunca mudou. Apenas O mesmo hoje assim como Ele era no 

passado! Deus está determinado a fazer algo. Ele o fará. Nada O impedirá. Ele 

o fará!  

66 Agora depois de tudo estar tão bem e em ordem, Deus sentiu naquele 

momento que tudo aquilo estava bem, e então, quando Ele fez isso, veio então 

no inimigo. Eu estou... Deus deu poder para transformar. E eu vou chamar este 

indivíduo, com poder não para—para criar novamente, mas eu estou... Ele 

tinha poder para deformar, não para transformar; mas para deformar. Agora, 

qualquer coisa deformada é tirada do seu estado original, há algo que correu 

mal com ela. 

67 Há alguns anos atrás, em patrulha, ao dirigir-me para os campos de 

milho, eu pensei que, havia um ramo que se soltou de uma árvore, e caiu por 

cima de uma espiga de milho. E a espiga estava a tentar o seu melhor para se 

levantar em posição assim como ela era suposta estar, mas ela estava 

deformada porque algo aconteceu. E o pau estava deitado por cima dela.  

68 Depois nós vemos uma planta trepadeira selvagem no campo. Que, 

muitos de vocês aqui, homens, e talvez algumas de vocês mulheres... caso 

vocês viessem do Kentucky. Lá as mulheres usam a enxada tal como um 

homem, entram no campo com uma—com uma enxada, nós chamamos 

aquilo de antiga enxada de tubo recurvado, e cortávamos as—as plantas 

trepadeiras. Pois, se vocês não tirassem aquelas plantas trepadeiras, onde o 

milho estivesse na fila, bem, então aquela planta trepadeira atingiria, agarraria 

aquele milho, e se envolveria gradualmente, tão fácil, tão astutamente, a 

ponto que vocês dificilmente dariam conta que ela estava a se envolver. E 

finalmente ela fica cada vez mais forte, e arranca aquele milho até ele ficar 

deformado. Arranca aquilo para si mesmo, envolve-o à volta da sua própria 
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videira; a deformá-lo do que ele era, para uma outra coisa qualquer. Apesar 

disso, aquilo é milho, mas é um milho deformado.  

69 E todos nós ainda estamos à imagem de Deus. Mas alguns estão tão 

deformados, como filhos de Deus, a ponto que caminham ao contrário da Sua 

Palavra e da maneira que—que Ele nos teve e providenciou para que nós 

andássemos. Ao estabelecer algo, o mundo nos afasta do caminho, nos puxa 

junto dele, e nos afasta daquele caminho recto e estreito em que Ele nos 

plantou, para sermos filhos e filhas de Deus. O pecado causou esta coisa má 

aos filhos e filhas de Deus.  

70 O deformador! Eu sei que isto parece ser bastante esquisito falar dele 

desta maneira. "para—para deformar," mas era isso que ele era; ele deformou, 

ou perverteu. Perverter significa "ser mudado, fazer algo diferente." E deformar 

é a mesma coisa, o que foi produzido e deformado, e "tornado de outra 

maneira." Apesar disso, isto ainda é a mesma semente, mas ela está 

deformada.  

71 Agora nós vemos que este deformador também teve a mesma 

quantidade de tempo, para deformar, assim como Deus teve para transformar. 

Agora ele plantou a sua semente, ou aliás, nunca plantou a sua semente, ele... 

no jardim do Éden. Desde aquele tempo, ele teve 6 mil anos para deformar a 

Semente de Deus, a Palavra de Deus; para a deformar, fazer dela algo 

diferente; quando ele... a primeira vez que Eva o ouviu, e recebeu somente 

uma pequena frase.  

72 Lembrem-se, Satanás primeiro citou essa Escritura tão claramente quanto 

isso podia ser: "Deus disse que, 'Vocês não comerão de todas as árvores do 

jardim do Éden?'" Entendem? "Que vocês não comerão de todas as árvores?"  

73 E lembrem-se agora, Eva disse: "Sim, nós podemos comer de toda árvore; 

mas a árvore que está no meio do jardim, nós nem mesmo devemos tocá-la." 

Agora reparem nisso, na sua mensagem, a entortar um pouco essa Palavra. Ao 

dizer... Eva disse: "Porque Deus disse, que, se nós fizermos isto, então naquele 

dia nós 'morremos.'" 

74 Ele disse: "Oh, certamente que vocês não morrerão." Entendem? Ele era 

um—um homem, ele disse: "Que vocês—vocês—vocês façam isto agora. E, 

vocês—vocês são quase uma espécie de pessoas ignorantes. Vocês, 

realmente, não sabem todas as coisas. Mas se vocês apenas participassem 

nisto, então vocês teriam sabedoria, vocês teriam conhecimento. Vocês 

saberiam o bem e o mal e vocês seriam como os deuses, vocês, se vocês 

apenas participassem desta sabedoria que eu tenho. Eu sei disso, mas vocês 

não sabem."  

75 O que, está tudo bem em ter sabedoria. Mas se a sabedoria é contrária, 

se a sabedoria não é a sabedoria correcta de Deus, sabedoria Divina, e se 

torna sabedoria natural; então eu não me importo quanta ciência nós temos, e 

o quê mais, ou educação, isso é do diabo. Eu vou vos provar, se o Senhor 

quiser, dentro de alguns minutos. Isso é do diabo.  
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76 A civilização é do diabo. Eu acabei de abordar a respeito disso na 

pregação. Toda a cultura na terra, todos os poderes da ciência, e tudo, é do 

diabo. É o evangelho dele que ele pregou, do conhecimento, no jardim do 

Éden. E ele tomou esse conhecimento, perverteu conhecimento, ao contrário 

da Palavra e da vontade e do plano de Deus. E agora ele teve 6 mil anos para 

fazer exactamente o que Deus fez, somente de maneira pervertida, e levou o 

mesmo tempo para manifestar o seu próprio Éden. Agora ele tem um Éden 

aqui na terra, e ele está cheio de sabedoria e de conhecimento. Este foi o 

evangelho dele no princípio: o conhecimento, a sabedoria e a ciência. Deus 

jamais deu uma resposta destas. E eu—eu quero que vocês observem durante 

um minuto. Ele fez isto, e isso é porque ele era um homem de sabedoria 

mundana.  

77 Agora, é difícil de se dizer isto. Isso é—isso é muito difícil, porque pregar 

para pessoas que sentem a mesma coisa que eu, e da maneira que eu tenho 

sido durante muitos anos. Mas desde a abertura daqueles 7 Selos, daqueles 

Anjos lá mesmo distante da montanha, Isto tornou-se um Livro novo. São coisas 

que estavam escondidas, que estão a ser reveladas tal como Deus prometeu 

em Apocalipse 10, Ele faria isso. E nós somos as pessoas privilegiadas que Deus 

escolheu, da terra, para que nós consigamos ver e compreender estas coisas; o 

que não é uma mente mítica e carnal de uma pessoa que tenta inventar. Isto é 

a Palavra de Deus manifestada, provada, que Ela está certa. Provada, não 

pela ciência; mas por Deus, que Ela está certa. Deus, tal como eu disse antes 

numa mensagem, Deus não precisa de ninguém para interpretar a Sua 

Palavra. Ele é o Seu Próprio intérprete. Ele diz que isso acontecerá, e isso 

acontece. Isto é, Ele—Ele confirma isso, Ele interpreta isso.  

78 Há alguns anos atrás quando, nós os Pentecostais, quando as—as outras 

igrejas nos disseram que nós éramos "loucos," nós "não podíamos e que o 

Espírito Santo era uma coisa do passado." Mas nós vemos que a promessa de 

Deus era para quem quer que quisesse, e agora nós sabemos de forma 

diferente. Vejam, e isso está pouco a pouco, através desta coisa que se abriu. 

79 E agora Ele prometeu que os mistérios que estavam escondidos dentro 

daqueles, todas aquelas Eras da igreja, seriam revelados logo no tempo do fim. 

E Ele nos deixa saber agora. Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos aqui 

agora.  

80 Agora, Satanás é o autor da civilização. Ele é o autor da ciência. Ele é o 

autor da educação.  

Vocês dizem: "Será que isso é verdade?"  

81 Muito bem, leiamos na Palavra de Deus agora, Génesis 4, e recuemos e 

vejamos durante um minuto. Eu sei que eu posso... se eu demorar muito, então 

o Irmão Carl provavelmente me dirá. [Alguém diz: "Está tudo bem."—N.D.E.] 

Mas, Génesis, no capítulo 4, e no versículo 16, prossegue a dizer aqui, no 

princípio, o que Deus fez, a fim de colocar a maldição sobre o homem e a 

mulher, e tudo o que eles deviam fazer; e não a maldição sobre eles, mas dizer-

lhes o que aconteceria, e amaldiçoar o solo por causa de Adão. E nós vemos 
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aqui agora, que a Eva teve gémeos. E um deles era de Satanás, e um deles era 

de Deus. 

Agora vocês dizem: "Uh-oh! Não! Agora, Irmão Branham!"  

82 Só um minuto. Que vocês me encontrem uma Escritura, em qualquer 

lugar, que diz que Caim era filho de Adão. Eu vos mostrarei na Escritura onde 

diz: "Caim era do maligno," não o Adão.  

83 Agora reparem quando ela concebeu aqui. Nós começamos no 

capítulo 4, primeiramente. 

E Adão coabitou... a sua esposa; e ela concebeu, e deu à luz a 

Caim, e disse: Eu recebi... ela disse agora, eu recebi um filho do 

Senhor. 

84 Claro, aquilo tinha que ser. Não importa se aquela era prostituta ou 

qualquer coisa, aquilo tinha que vir de Deus, entendem? Porque essa é a Sua 

semente, é a lei da Sua semente, isso tem que produzir caso isso fosse uma 

semente corrompida, semente pervertida, ou o que quer que fosse. Isso tem de 

produzir de qualquer maneira. Isso é uma ordem Dele. 

E ela novamente deu à luz o seu irmão Abel. 

85 Ele já não conheceu mais. Adão conheceu a sua mulher, e ela deu à luz 

Caim e também deu à luz Abel, gémeos. Satanás estava com ela naquela 

manhã, Adão naquela tarde.  

86 Vocês vêem a grande discussão no jornal aqui, eu acredito que, em 

Tucson agora, a respeito daquela mulher que deu a luz uma criança de cor e 

uma criança branca, ao mesmo tempo. Ela se meteu com o marido dela 

naquela manhã, e com aquele homem naquela tarde. E o homem tomaria 

conta... o homem branco disse que ele tomaria conta do seu próprio filho, mas 

o homem de cor teria que tomar conta do seu próprio filho. Estão a ver? Eu sei 

que, na criação de cães e etc. certamente acontecerá isso, se isso for em 

poucas horas depois. Isto prova isso. 

87 Agora para mostrar de onde vem a civilização, agora leiamos em 

Génesis aqui, no capítulo 4 de Génesis novamente, e vermos onde. No 

versículo 16. 

E Caim retirou-se da Presença de Deus, e habitou na terra de 

Node, ao oriente do Éden.  

E Caim coabitou com a sua mulher; e ela concebeu, e deu à luz a 

Enoque; e ele edificou uma cidade, e chamou esta cidade, 

segundo... seu filho, Enoque. 

88 A civilização começou. O doutor Scofield, aqui na minha Bíblia Scofield, 

diz: "A primeira civilização." Reparem, depois ele gerou filhos, e eles fabricaram 

órgãos e música. O a seguir gerou filhos, e ele começa a fazer outras coisas, 

maravilhas, a edificar cidades, e—e fabricar instrumentos de bronze, e todo o 

tipo de coisas. Entendem? Foi o que ele fez, tornou-se a primeira civilização, 

que foi Caimnita. Ele tem feito a mesma coisa ao longo das Eras.  

89 Agora cheguemos lá no versículo 25, e vejamos qual foi o próximo. 
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E Adão voltou a coabitar com a sua esposa, agora, e ela deu à luz 

um filho, e chamou-lhe Seth: Poque Deus... ela disse, deu-me uma 

outra semente no lugar de Abel, que Caim matou. 

E Seth... E a Seth, a ele também nasceu um filho; e ele chamou o 

seu nome Enos; e daí os homens começaram a invocar o Nome do 

Senhor (do lado de Seth, não do lado dos Caimnitas). 

90 Estão a ver, aquele grande intelectualismo que todos nós nos apegamos! 

O que é o Comunismo hoje, qual é o deus deles? É o intelectualismo, a ciência. 

O que é que nós estamos a fazer, afinal de contas? Onde é que nós estamos a 

viver? Considerem estas palavras hoje.  

91 Agora ele tem o seu tipo de Éden, agora Satanás tem. Nestes 6 mil anos, 

ele formou (não criou), mas, deformou a terra inteira de Deus, as Suas criaturas, 

os animais, a reprodução cruzada, a hibridação; das árvores, das plantas e dos 

humanos; até mesmo na religião, na Bíblia na igreja; a ponto que ele próprio já 

conseguiu um jardim completo do Éden, da ciência, tudo está a se mover pela 

ciência. Os nossos automóveis, tudo o que nós temos, nos foram dados pela 

ciência, o que o homem fabricou. E ele tem aqui o seu grande Éden; para 

provar que a Mensagem está no momento exacto, para provar que esta não é 

uma outra Era, mas o Apocalipse 10! Olhem na hibridação de hoje, para fazer 

um melhor, ou, mais bonito, não um melhor. Olhem para as crianças de hoje. 

92 Eu levei a minha filha ontem num dentista, e ele disse que os dentes dela 

estavam a ficar tortos. Um irmão em Tucson, o Irmão Norman, levou a filhinha 

dele, e os dentes dela estavam a ficar tortos. E o dentista diz que em breve, ele 

acredita que talvez nos tempos vindouros, que as pessoas nascerão, os dentes 

crescerão de qualquer maneira. Essa é a comida que nós estamos a comer, 

comida híbrida.  

93 Será que vocês leram a revista Reader's Digest no mês passado a respeito 

de Billy Graham, o nobre Evangelista? Será que vocês tem estado a ouvi-lo? Eu 

oro por ele agora mais do que nunca. Quando ele conversou com aqueles 

com aqueles de colarinhos virados e etc, na outra noite, a demonstrar isso 

naquele clero. Algo aconteceu com ele. Um destes dias, eu espero que ele 

veja a sua posição onde ele está, reparem, agora ele está a chamar Sodoma, 

aquela cidade pervertida. E agora reparem nisto na revista Reader's Digest, Billy 

tornou-se tão fraco que nem sequer conseguiu realizar as suas reuniões. E foi-

lhe dito que ele tinha que correr, fazer exercício, e etc. Portanto ele corre 1,6 

km por dia, eu acho que é isso, ou algo assim, para se exercitar.  

94 O homem está podre. Toda a raça humana está corrompida. Tudo está 

como estava nos tempos antediluvianos. Isso está completamente perturbado, 

virado, diferente da linha recta em que Deus os plantou. O pecado, através da 

ciência e do engano, torcem toda a raça humana.  

95 Será que vocês leram também, logo abaixo daquele artigo, onde dizia: 

"Nestes dias, as moças e rapazes estão na sua meia-idade, de acordo com a 

estrutura física, entre os 20 e 25 anos de idade?" Pensem a respeito disso.  
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96 No discernimento na outra noite, eu vi uma moça de 22 anos, em 

menopausa, e a chamei. E foi isso que o médico dela disse à ela.  

97 Estão a ver? Esse é uma raça caída, degenerada e infernal de 

corrupção. Eu sei que isso não soa ético, mas isso é Bíblico, entendem? Isso é 

verdade; e esta raça em que nós estamos a viver, esta geração de pessoas.  

98 Agora reparem que hoje, a hibridação de gado, a hibridação de 

plantas; e a ciência se envolve exactamente nisso, a mesma ciência que faz 

isso, diz: "É isso que está a destruir toda a raça humana." Vocês lêem isso tal 

como eu leio. Bem, porque é que eles não param com isso? Isto é porque eles 

não conseguem parar isso. A Palavra de Deus disse que isto seria assim. Mas se 

eles pensassem durante um minuto, que eles são os instrumentos, assim como 

Judas Iscariotes, a estabelecer exactamente aquilo que Deus disse que iria 

acontecer. Está a fazer isso exactamente de acordo com a própria base deles 

da ciência.  

99 Pela pesquisa científica dele, no mesmo padrão que ele enganou a Eva, 

ele também enganou a igreja, onde ali a Eva era um tipo. Agora, agora lá o 

Adão um tipo novamente, ou aliás, a Eva, a igreja, reparem no que ela fez. Ao 

vaguear através do conhecimento, ela escorregou na linha entre o bem e o 

mal, ao ouvir a perversão de Satanás, ou a deformidade da Palavra original de 

Deus.  

100 E agora as igrejas de hoje estão deformadas. Agora eu não estou a falar 

das pessoas, dos indivíduos. Eu estou a falar do mundo da igreja. Uma é 

deformada de uma forma, e outra deformada de uma outra, e, pela ciência. 

O mesmo padrão que ele fez. Ele desenvolveu a ameaça dele, Satanás fez, a 

partir de Isaías 14:12.  

101 Leiamos isso só um instante. No Livro de Isaías, comecemos no capítulo 

14, no versículo 12. 

 

Como caíste do Céu, ó Lúcifer, filho da aurora! Como tu foste 

lançado na terra, aquele que enfraqueceu as nações! 

 

Este é Isaías a vê-lo numa visão, entendem? Na Era vindoura.  

 

Porque tu disseste no teu coração: Eu subirei ao Céu, eu exaltarei o 

meu trono por cima das estrelas de Deus: eu me assentarei 

também sobre o monte da congregação,... nas extremidades do 

norte: 

 

102 O propósito de Satanás, a partir do Éden, era para fazer para si mesmo 

um Éden; e se exaltar, para que as estrelas de Deus o adorassem, para que os 

filhos o adorassem. E agora ele realizou isso absolutamente, e quando ele fez 

isso e trouxe isso para a igreja. Sendo que, eu não entrarei em detalhes. 

Qualquer um de vocês que esteja a ouvir as fitas sabe a respeito disso. Isso—

esse é exactamente o tempo em que nós vivemos, e foi Satanás que fez isso 
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através do programa educacional, um melhor ajuste, um melhor isto e melhor 

aquilo. E sem saber disso, durante todo o tempo, eles estão a caminhar 

directamente para a morte. Cegos, a conduzirem os cegos, líderes cegos das 

nações, líderes cegos da ciência, líderes cegos da igreja, cegos a conduzirem 

os cegos. Jesus disse: "Deixem-lhes em paz, eles dois cairão na vala."  

103 Aqui reparem no tipo dos dois Edens tão tipificados juntos, a ponto que 

enganaria os próprios Eleitos. Mateus 24:24 disse que isso seria assim. Mas eu 

quero que nós paremos durante alguns momentos e que consideremos estes 2 

Edens, e uma coisa em particular, tal como a Bíblia nos diz que a Palavra de 

Deus produziu este Éden, e como a Palavra de Deus nos adverte que o outro 

Éden viria. 

104 Agora, nós também sabemos que tem de haver um outro Éden, se nós 

quisermos ouvir também o profeta, Paulo, em 2ª Tessalonicenses no capítulo 2. 

Eu poderia ler Isto, se vocês quiserem. 

 

Aquele que se exalta a si mesmo; esse dia não virá, do Senhor, até 

que aquele homem de pecado seja revelado,... 

...aquele que se assenta no templo de Deus, que se exalta a si 

mesmo acima de tudo o que se chama Deus, para que ele, como 

Deus, seja adorado como Deus. 

 

105 Pensem nisso! Agora Isaías 14, o profeta disse que ele viu "Lúcifer, dentro 

do coração dele," através de uma visão debaixo da inspiração de Deus: "A 

dizer que ele faria isso." Em Isaías, 800 anos antes de Paulo, ou 

aproximadamente isso. 

106 Agora aqui, 800 anos depois, Paulo vê isso, chega na posição dele. 

Reparem, ele dirige, o seu Éden; o seu Éden científico, com o seu mundo 

científico, com uma igreja noiva científica, tudo debaixo da—da palavra 

"conhecimento," grandes seminários, grandes graus académicos, programas 

educacionais.  

107 Escutem, irmão, irmã, cada um de nós percorrerá aquele caminho que a 

Florence percorreu. Eu vos rogo, no Nome de Jesus, que vocês considerem isto. 

Não me considerem a mim. Eu sou vosso irmão. Isso—isso não se trata disso. 

Considerem a Palavra que eu estou a pregar, a partir da Bíblia de Deus. E 

olhem, tão perfeitamente vindicada na Própria Palavra de Deus, na Era em 

que nós vivemos, onde nós estamos.  

108 Estes programas são absolutamente anticristo, em si mesmos. Agora, ele 

tem que ter um Éden, ele disse que ele faria isso. Aqui está a simples Palavra de 

Deus a dizer que ele faria isso, e aqui nós olhamos directamente e nós lhe 

vemos fazer isso. Ele fez isso com a sua noiva intelectual, científica e 

denominacional. Ele tomará a chefia, um destes dias, num Conselho Mundial 

de Igrejas que será criado. Tudo estará com ele.  

109 A tentar as pessoas, não porque elas são más pessoas; elas foram 

plantadas naquela fila recta, tal como milho, mas Satanás semeou as plantas 
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trepadeiras, chamadas de ciência, pesquisa, educação, graus de 

doutoramento. Às vezes eles nem mesmo vos deixam ir no púlpito, a menos que 

vocês obtenham um diploma de doutoramento de algum seminário algures. 

Isso está tudo errado! Não são as pessoas; é o programa que está errado. E 

agora o que é que isso provoca? Tudo isso está a dirigir-se de novo, e levou o 

mundo inteiro (através de um monte de hibridação, perversão da semente 

original de Deus) para um outro caos de trevas.  

110 Mas eu estou tão contente por Deus estar de novo atento a nós, que Ele 

ainda pode Se mover sobre a superfície da condição. Ele prometeu que Ele 

faria isso, e que chamaria um pequeno rebanho que seria a Sua Noiva.  

111 Reparem aqui novamente agora, em quão perfeitas estas igrejas 

tipificam, ou aliás, estes Edens.  

112 Deus, através de uma Semente da Sua Palavra! E existe unicamente uma 

coisa que pode vivificar a Palavra, e este é o Espírito, porque Ele é o Doador da 

Vida para a Palavra. E quando a Vida na Palavra encontra a Vida do Espírito, 

daí Ela produz o que quer que a Semente seja.  

113 Agora reparem no que aconteceu. No jardim do Éden estava a 

economia da inocência de Deus, e aquela foi uma das—das dispensações. A 

primeira dispensação foi inocente, as pessoas não conheciam o pecado. Eles 

não sabiam nada a respeito do pecado. Ambos, o Adão e a Eva estavam nus, 

mas eles estavam velados da nudez deles, através de um véu espiritual por 

cima do rosto deles. Eles nunca souberam absolutamente que eles estavam 

nus, porque eles estavam velado. Porque, o véu de Deus dentro das próprias 

mentes deles, eles não sabiam o que era o bem e o mal. E ambos lá, nus, 

mostrou que o conhecimento ainda não tinha chegado até eles, entendem? 

De que eles estavam nus. O casal estava nú e não sabiam disso.  

114 Agora, se vocês abrirem, se vocês desejarem, ou escreverem isso, em 

Apocalipse, no capítulo 3. O Espírito Santo a prevêr esta última Era, a Era da 

Igreja Pentecostal de Laodicéia nos últimos dias, Ele disse: "Tu estás nua, e 

cega, e tu não sabes disso."  

115 Há a Semente de Deus, debaixo da inocência, sem saber absolutamente 

que eles estavam nus, debaixo de um véu do Espírito Santo, a velar-lhes do 

pecado.  

116 E agora, na última Era da Igreja, nós vemos aqui que eles estão 

novamente nus, e não sabem disso. Mas isso não é o véu do Espírito Santo. Isto 

é o véu que Satanás cobriu por cima da Eva lá no passado, um véu da cobiça, 

o véu da cobiça. Eles estão tão impuros a ponto que eles não sabem que eles 

estão nus, as nossas mulheres na rua, com calções e vestidas de vestido sexy.  

117 Alguém me enviou uma metade de jornal no outro dia, daquele novo 

vestido que elas vão usar, eu penso que, de 36 cm a partir da cintura, ou algo 

assim. E eu me interrogo se as nossas—se as nossas mulheres percebem que 

aquilo é um véu de cobiça?  

118 Agora vocês—vocês diriam: "Eu posso provar, diante de Deus, que eu sou 

inocente de qualquer adultério contra o meu marido, ou eu—eu... tudo isto." 
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119 Mas ainda assim, no julgamento, tu serás chamada de "adúltera!" A Bíblia 

assim o disse. Jesus disse: "Todo aquele que olhar para uma mulher para a 

cobiçar, já cometeu adultério com ela dentro do coração dele."  

120 "Cega, nua, e não sabe disso!" Não são aquelas pobres jovens mulheres 

ali; não há nada que eu tenha contra elas. Trata-se daquele demónio! E o 

sistema da igreja parece não reconhecer isso ou fica contra isso; as deixam 

cortar o cabelo delas, usar maquilhagem, calções e etc, debaixo do nome do 

Cristianismo. Que coisa horrível que isso é! Entendem? Eles estão novamente 

nus, dentro do Éden de Satanás, e não sabem disso. Eles não sabem disso.  

121 Eu acredito que eu vejo, talvez, ao olhar nesta direcção, na piscina, as 

mulheres ali agora. Se aquela mulher apenas percebesse o que ela está a 

fazer, mas ela não sabe disso. Ela está nua. O corpo dela é sagrado. Ela tira as 

roupas que Deus a vestiu, com pele, por causa desta geração. Ela corta isso 

constantemente. Ela está nua, debaixo da palavra "civilização, ensino superior, 

melhor civilização, ética superior," Permitem-me ter a certeza que isto se 

penetre. Tudo isso é do diabo, e será destruído na Vinda do Senhor Jesus. Isso 

será destruído, cada parte disso. Não sobrará nada.  

122 E, oh, amigo, ao longo do país, enquanto tu estás a ouvir-me aqui em 

Phoenix, pensa nessas coisas! Tu estás aqui sujeito a elas. Agora, Jesus disse 

que: "Eles enganariam os Eleitos, se possível." 

123 O primeiro espírito foi um... o primeiro véu foi um santo véu, o Espírito 

Santo, e ela não era suposta olha fora daquilo. Mas quando—quando Satanás 

começou a falar com ela a respeito do conhecimento, ela apenas teve que 

dar uma pequena olhadela no mundo.  

124 E foi exactamente isso que a filha dela, a igreja, fez. Que vocês têm de 

ver, que vocês têm de se vestir como uma estrela de cinema, ou que os jovens 

têm de se comportar como Elvis Presley ou—ou Pat Boone, ou—ou—ou 

algumas daquelas pessoas, debaixo do nome de religião.  

125 O Pat Boone é de uma Igreja de Cristo. O Elvis Presley é um Pentecostal. 

Dois personagens endemoniados que lançaram o mundo num caos pior do 

que Judas Iscariotes fez na traição de Jesus Cristo. Eles não sabem disso. Os 

rapazes não sabem disso. Eu não tenho nada contra aqueles—aqueles 

rapazes, senhores, é o espírito que está a motivá-los.  

126 Apenas se afastem só um pouco daquele lado, deixarem aquela planta 

trepadeira se apoderar só um pouco à volta daquele milho, uma vez, 

observem o que acontece; o milho desapareceria. Oh, sim, está feito, ela o 

apanhou. E é assim que ele fará isso. Ele fará isso todas as vezes. Eva teve que 

dar apenas uma espreitadela ao mundo.  

127 E permitem-me vos dizer uma coisa, irmão e irmã. Em 1ª João, no capítulo 

2 e no versículo 15, nós podemos ler isso, se vocês quiserem, a Bíblia diz: 

 

...Se nós amamos o mundo, ou as coisas do mundo, isso é porque o 

Amor de Deus não está nem mesmo em nós. 
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128 Agora, na palavra ali não é a terra; trata-se de uma palavra Grega, a 

qual é kosmos, que significa: "A ordem mundial." Se nós amamos a moda da 

terra, o mundo, se nós amamos a tendência do dia, se nós pensamos que "Este 

é um tempo maravilhoso, oh, nós temos todas estas coisas," se vocês pensam 

nisso, então isso é porque o teu pensamento está errado. O mesmo está 

pervertido pelo diabo. "Porque se vocês amam a ordem mundial, e as coisas 

deste mundo actual, isso é porque o Amor de Deus não está nem mesmo em 

vocês." Lembrem-se disso. Ó Deus! Olhem no que nós estamos a olhar!  

129 Aqui eu quero parar só um minuto e vos contar uma pequena história. Eu 

ouvi um capelão da 1ª Guerra Mundial. Eles lançaram...  

130 Assim como Satanás no princípio, quando ele entrou no jardim do Éden. 

Ele não conseguiu desenterrar aquelas sementes. Ele não conseguiria destruí-

las. Mas ele borrifou-as com veneno, e deformou a Semente, elas não 

produziram o tipo certo delas. Ele deformou a Semente original.   

131 E é assim com todos estes programas de religião. Eles ainda são filhos e 

filhas de Deus, mas eles estão a ser deformados. Eles vão à igreja, querendo 

fazer o que é certo. Uma freira nunca entra num convento de freiras para ser 

uma má mulher. Um ministro nunca vai à escola só para ser um—um—um 

homem mau. Vocês nunca aderiram à igreja, e a fim de saudar com aperto de 

mão, para pôr o vosso nome no livro, ou tudo quanto vocês fazem na vossa 

igreja, para ser uma má pessoa. Vocês fazem isso para ser uma boa pessoa. 

Mas é o engano, é a deformidade que causa isso. Satanás pulverizou isso. 

Entendem? Deus nunca teve uma organização. Não existe uma coisa dessa 

em nenhum lugar encontrada nas Palavras de Deus.  

132 Deus é a nossa organização, nós estamos organizados dentro Dele, um 

Corpo, dentro de Deus, no Céu. É verdade. Os nossos nomes estão no Livro da 

Vida do Cordeiro. Reparem.  

133 Mas, entendem? Eu sei que isso é muito duro, mas eu quero que vocês 

suportem só mais um pouco, se vocês quiserem. No tempo da guerra mundial... 

Desculpe-me por me afastar do meu tema.  

134 Mas, para clarear isto, eu quis vos dar a minha análise a respeito do que 

Satanás fez no Éden: ele pulverizou um pulverizador horrível de veneno. Será 

que vocês gostaria de saber o que era esse pulverizador? Eu posso vos dizer. Eu 

tenho a fórmula disso, duas palavras: incredulidade, o que é contrária à Fé, 

pulverizou a incredulidade, a dúvida. E a ciência preencheu o lugar disso. 

Onde se encontra a cavidade, que entrou na Semente, Satanás encheu essa 

tal cavidade com conhecimento e ciência e civilização, e deformou toda, a 

criação inteira de Deus.  

135 Eu sei que vocês pensam que eu estou a vos escalar, mas eu estou a 

escalar convosco. E nós estamos todos aqui para tentar discobrir o que nós 

podemos fazer. Nós não dizemos essas coisas para sermos diferentes. Nós temos 

de ser honestos.  

136 Nós, cada um de nós, chegaremos no fim do caminho, onde nós 

prestaremos conta de cada palavra. Neste momento, nós sabemos que as 
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nossas vozes... Quando nós nascemos, o nosso primeiro pequeno grito vai tudo 

numa cassete. Isso será reproduzido de novo no Dia do Julgamento. Até 

mesmo a roupa que vocês vestem será mostrada diante de vocês, no Dia do 

Julgamento. Até a ciência descobriu isso, através da televisão. Entendem? A 

televisão não fabrica uma imagem, ela apenas a canaliza. A cor da roupa, 

cada vez que tu te moves, cada pensamento que está dentro da tua mente, 

está absolutamente mantido no registo de Deus. E aquela grande coisa será 

colocada exactamente diante de ti, cada um daqueles vestidos mundanos 

que tu usaste; todas as vezes que tu foste à um salão de beleza, para cortar o 

cabelo que Deus te deu. Isso será assim. Tu responderás por isso. Tu não 

conseguirás fazer um movimento lá mesmo, mostrará apenas os pensamentos 

do teu coração enquanto tu estavas a praticar isso, que serão projectados 

diante de ti. Como é que vocês se escaparão? "Como é que nós nos 

escaparemos se nós negligenciarmos uma salvação tão grande?" Entendem? 

Nós não nos escaparemos. Todos os movimentos, e os pensamentos do 

coração, estão gravados na outra dimensão, até mesmo a cor da roupa que 

vocês vestem. A televisão, o televisor colorido prova isso, capta isso e 

apresenta isso, entendem? E isso está apenas numa dimensão das 3 em que 

nós vivemos. Entendem?  

137 Agora como é que o veneno atingiu a igreja, atingiu a terra! O veneno 

de Satanás por cima as Sementes, cavou burracos nelas e provocou a 

deformação delas. Mais e mais, ele se afunda cada vez mais dentro do 

coração das igrejas, e dentro do coração das pessoas e de tudo... ciência e 

ciência. Até se tornar um lugar onde a raça humana, ao ser hibridada... eu 

creio que cada semente deve produzir a sua espécie. E a raça humana, e a 

planta, e todas as plantas, ao serem hibridadas, nos levaram à um lugar; ao 

comer a nossa comida da terra, na qual, o nosso corpo, se tornou híbrido, pôs 

toda a nossa mente... Agora, se os nossos corpos estão a decair, de 20 para 25 

anos de idade, por causa das células degeneradas, por alimentos híbridos, 

então será que as nossas células cerebrais não degeneram? Será que isso não 

são células também? É por isso que Ricky corre na rua aqui, com aquela vara 

quente; enquanto a Ricketta, a Elvitta, e muitos delas, tal como nós 

designaríamos, ali meio despidos diante das pessoas, mentalmente arruinadas, 

sem mais consciências de decência ou de moral.   

138 Para a minha pequena história. Aquele capelão disse que ele estava no 

hospital, e disse que muitos rapazes estavam deitados na tenda, alguns... Ele 

tinha acabado de vir do exterior. Ele disse que foi para lá, e um oficial disse-lhe: 

"Capelão, nós queremos sair a cavalo, para fazer um passeio lá nos campos." 

Eles tiraram aquela mostarda e o gás clorado, tal como eles faziam nos 

naqueles dias.  

139 E ele disse: "Eu fui lá, Irmão Branham," ele diss: "Não havia uma casca 

numa árvore, não havia um ramo de erva. Isso foi numa manhã de Páscoa." Ele 

disse: "Havia lá em baixo alguns antigos tanques destruídos, o oficial tinha de 

fazer registo dos mesmos, e ver se havia alguma coisa que pudesse ser feita 
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pelos mesmos, perto da grande floresta de Argonne." Ele disse: "Quando eu 

estava lá sozinho," ele disse: "Eu olhei para cima, eu disse: 'Ó Deus, é assim que 

tudo está a acontecer.'" É isso mesmo, isso tudo está a chegar. Aquilo estava 

tudo queimado, sem vida em lado nenhum, a erva queimada; a árvore, por 

aqueles gases, árvores mortas, tudo foi morto, entortado, suspenso, onde as 

balas e as coisas crivarem aquilo.  

140 Se este não é um quadro do mundo de hoje, onde Satanás está a 

pulverizar a sua incredulidade, a sua hibridação, a sua ciência, o seu 

conhecimento! A ponto que, o que era no princípio, quando Deus colocou 

Adão e Eva no jardim, naquele paraíso bonito sem morte, sem doença, sem 

tristeza, tudo perfeito e em ordem, olhem o que o DDT de Satanás provocou! 

Ela é um caos. Não há mais nada que resta nisso.  

141 Ele disse: "Eu comecei a chorar. Eu recuei, eu me senti atraído por uma 

rocha." Ele disse: "Eu fui até lá e eu olhei para a rocha, eu a empurrei para lá. 

Por baixo da rocha crescia uma pequena flor branca, o único ser vivo que 

restou, porque ela estava abrigada por uma rocha."  

142 Deus, minha Rocha, protege-nos hoje, ó Deus, quando estes venenos 

estiverem a voar em todos lado em nome da ciência e da educação. Abrigue-

nos. Guarda-me até naquele dia, ó Deus, essa é a minha oração. [Alguém na 

plataforma diz: "Não ponhe nenhum limite de tempo, Irmão Branham."—N.D.E.] 

Agora eu espero que nós, cada um de nós, estejamos debaixo daquela Rocha, 

Cristo. 

143 Eu acabei de pregar no outro dia, muitos de vocês ouviram isto. Eu 

estava a caminhar na floresta, para caçar, e eu fui atraído para dar a volta. E 

eu olhei, e lá estava uma caixa ou um maço de cigarros vazio, ou como vocês 

chamam isso. E é a empresa, eu não acho que eu devo mencionar o nome 

deles, mas a tal empresa de tabaco tinha... eles têm um slogan: "O filtro de um 

homem que pensa, o gosto de um homem que fuma." 

144 Eu comecei a descer um—um pouco mais longe na floresta, e Algo 

atraiu-me: “Recua naquele maço de cigarros!” 

145 Eu pensei: “Pai Celestial, eu estou a descer aqui, naquela árvore onde 

aqueles esquilos foram pronunciados à existência por Ti, numa manhã. Porquê 

é que Tu me chamarias de volta?" 

146 E Algo disse: “Tu tens um sermão a vir no Domingo. Teu texto está escrito a 

respeito disso.” 

Eu pensei: “A respeito de um maço de cigarros?” Eu recuei. 

147 E eu comecei a pensar: "O filtro do homem que pensa.” Que engano isso 

é! Se um homem fosse um homem que pensa, então ele não fumaria do jeito 

nenhum. Mas, estão a ver? As pessoas engolem aquilo. 
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148 Eu creio que foi há 2 anos atrás, quando eu estava numa das 

convenções, eu fui à feira mundial, quando a mesma se realizava na Costa 

Oeste. E eles tinham a foto do Yul Brynner e muitos deles lá. E os cientistas, 

muitos deles, estavam na mesma sala, a respeito do perigo de fumar. Da forma 

como eles puxaram aquela fumaça para um mármore, e pegaram um 

pequeno cotonete, e retiraram a nicotina de lá, e colocaram aquilo por cima 

das costas de um rato, e o colocaram numa gaiola, em 7 dias ele estava tão 

cheio de cancro a ponto que ele nem mesmo conseguia caminhar. 

Entendem? Ele disse... Puxaram aquilo através da água. 

Ele disse: “Filtro!” 

149 Ele disse: “Filtro? Não existe uma coisa dessa.” Ele disse: “Tu...” Agora, 

essa é a ciência deles próprios. Eles disseram: “Tu não podes fumar, a menos 

que tu recebas o alcatrão. O alcatrão produz a fumaça.” 

150 E a única coisa é que isso, é um truque para se vender mais cigarros, 

quando isso... Se... Eu espero que vocês não pensem que sou um sacrílego ou 

um fanático. Aquele demónio dentro de um homem, o qual lhe faz fumar, a fim 

de se matar. Quando ele—ele quer a nicotina de um cigarro, que suprirá o 

desejo dele. Agora a empresa chega com esse truque enganador e diz: "O 

filtro de um homem que pensa." Ele terá que fumar 4 ou 5 cigarros, a fim de 

produzir muito alcatrão dentro dele (para lhe satisfazer) tal como vocês fizeram 

com aquele. Americanos a venderem a morte aos seus irmãos e irmãs! Eu não 

entendo isso. 

151 Mas apesar disso, lá, eu pensei: "Há um Filtro de um homem que pensa 

que isto está correcto." 

152 Agora, se um homem estivesse a fumar, então lembrem-se que, aquilo 

produz o gosto de um homem que fuma. Portanto, se vocês não conseguem 

ter um de-... satisfazer o desejo de fumar a ponto que vocês recebem a 

fumaça aí, então vocês recebem... tem que produzir o gosto, depois, vocês 

fumam 4 cigarros, ou 5, e pagam mais por isso do que vocês pagariam, vocês 

apenas fumam um cigarro normal. Entendem? Isso é um truque, um truque de 

vendas, para enganar as pessoas, os Americanos. Quando eu penso no Valley 

Forge, George Washington, com 2 terços de seus soldados, e sem sapatos nos 

pés, naquele dia de frio, para nos fazer a economia que nós temos! E depois os 

Americanos vendem ao Americano, seu irmão e irmã, a morte, debaixo de um 

truque falso, por causa de dinheiro sujo, a raiz de todo o mal. A cobiça por 

dinheiro, o amor. A coisa toda se enlouqueceu, sem saberem que tudo aquilo 

perecerá! Mas se vocês não fumam, então vocês não podem ter o gosto. 
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153 Portanto, eu pensei: "Há um Filtro do homem que pensa." O Filtro de um 

homem que pensa! E eu tomei o meu texto de: "O Filtro de um homem que 

pensa, produz o gosto de um homem santo." 

154 Portanto, eu pensei que nossas denominações têm feito muita coisa 

assim, receber as pessoas, e elas próprias se chamarem de Cristãs de qualquer 

maneira. Porquê? Elas recebem mais nas suas denominações ou organizações. 

Nós recebemos mais lá dentro, porque nós os deixamos entrar por baixo disso, 

daquilo e do outro, e qualquer coisa. “Isso não faz nenhuma diferença, isso é 

só para que eles colocam o nome deles no livro, e dizer que elas são Cristãos. 

Isso é tudo. Oh, ‘pela Fé tu és salvo.’ Tu tens que crer.” O diabo faz a mesma 

coisa. Sim. 

155 Vocês têm que nascer de novo, e isso vem através do Filtro de Deus! 

Agora existe o Filtro de um homem que pensa. Eu estou a conter Isto na minha 

mão. Isso não produzirá um sabor denominacional, mas Isto certamente 

satisfará o gosto de um homem santo, vocês sabem. 

156 Como é que uma mulher de cabelos cortados poderia alguma vez 

passar dentro deste Filtro? Como é que uma mulher com calções pode passar 

Nisto, ou com calças, quando a Bíblia diz: “É uma abominação para Deus, que 

uma mulher vista uma roupa que pertence a um homem?” E como é que um 

homem que pensa algo de si mesmo poderia sair aqui e se vestir igual às 

mulheres, deixar o cabelo dele crescer igual à uma mulher, a descer até nos 

olhos dele, com tipos de cortes, e enrolado daquele forma? Ele está a vestir as 

roupas íntimas da esposa dele. Ela está a vestir as roupas externas dele. O filtro 

de um homem que pensa? Um homem que pensa não fará isso, ou uma 

mulher que pensa não fará isso. A Palavra de Deus não deixará isso passar. 

157 Não há nada que consiga passar nesta Palavra. Esse é o Espírito Santo, e 

Ele traz a Palavra dentro de ti, e produz o gosto de um homem santo. 

158 Olhem hoje, a Ricketta na rua, adorável, uma anatomia bonita que Deus 

deu a ela, e Satanás está a usá-la. E ela se vestirá de forma tão imoral, sem 

saber que daqui a uma semana ela pode estar a apodrecer dentro de um 

túmulo. 

159 Enquanto eu caminha na rua aqui não faz muito tempo. Eu estava a 

pregar numa convenção, nas Assembléias de Deus, na Costa Oeste, numa 

reunião na Escola Bíblica do Sudoeste. Uma jovem senhora estava a caminhar 

na estrada, um pouco... com aquelas roupas curtas, biquínis, tudo quanto 

vocês chamam isso, e com cortes de cabelo suspenso, com um chapéu de 

vaqueiro e botas. Eu estava a caminhar na estrada. Eu, eu pensei: "Que pobre 

companheira, filha de uma mãe e um pai, que foi colocada aqui para ser uma 
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filha de Deus, e se tornou uma isca do diabo." Eu pensei: “Eu creio que eu darei 

a volta, e voltarei, e direi para aquela moça.” Ela parecia ter a idade da minha 

Sarah ali, 17 anos, 16 anos de idade, ou algo parecido. Eu pensei: “Não! É 

melhor não! Eu caminharei aqui na estrada, e eu orarei por ela. Se alguém me 

visse parado e a conversar com ela, é melhor eu não fazer isso.” 

160 Agora, e escutem, filhos de Deus, vocês chegam naquele mesmo lugar, 

aquelas Jezabéis de hoje brincam com vocês, mas um homem que pensa, 

pensará primeiro. Ela pode ser tão bonita, pode ser: “Eu poderia fazer sucesso 

com ela,” mas isso custará a tua alma, rapaz! Algumas de vocês, moças, 

naqueles Rickys! O Filtro de um homem que pensa produz o gosto de um 

homem santo. 

161 Vocês, homens casados, quando vocês vêem aquelas mulheres na rua 

daquele forma, vocês filhos de Deus, será que vocês não percebem o que 

aconteceu no princípio? Quando a ciência tornou as mulheres tão bonitas no 

mundo antediluviano, a ponto que os filhos de Deus tomaram as filhas dos 

homens (não as filhas de Deus), e Deus nunca esqueceu aquilo. Eles destruíram 

tudo; a ciência, a mais bonita. Antigamente era... que vocês reparem na 

beleza das mulheres que se aumenta nos últimos dias, isto é um sinal do fim, 

Deus provou isso. Portanto, usem o Filtro de um homem que pensa, vocês terão 

o gosto de um homem santo. Isso vos custará o vosso lar. Isso vos custará a 

vossa posição. Isso custará tudo o que vocês têm, além disso, a vossa alma! Isso 

destruirá o vosso lar. Poderá levar que um outro homem crie os vossos filhos, ou 

que uma outra mulher crie os vossos filhos. 

162 Tomem o Filtro de um homem que pensa, aquilo produzirá o gosto de 

uma mulher santa. Quando tu vás ao salão de beleza, ou numa outra coisa 

qualquer, e eles dizem: "Tu terás uma dor de cabeça, tu sabes.” Tomem o Filtro 

de uma mulher que pensa, aquilo que a Bíblia disse, entendem? Depois 

afastem-se daquilo! Entendem? Não façam isso. 

163 Eu sou vosso irmão, e eu vos amo. Eu não tenho nada contra vocês. Deus 

sabe. E é isso que me faz dizer as coisas que eu digo, isto é por causa do—do 

Amor de Deus por vocês. Se um homem fosse lá, e que eles não vos dissessem, 

que vosso pastor vos permitisse sentar e agir assim, então ele não vos ama. Ele 

não pode vos amar. Eu não gostaria desse tipo de amor pelas mulheres. Eu 

quero ter um gosto santo por minha irmã. Eu quero que ela realmente seja 

minha irmã. Não alguém que pode dizer, alguém que fala dela ser tão bonita, 

e como ela é, e aquelas rainhas do sexo: “Ela vai para o meu...” Huh-uh. Não. 

Eu quero que ela seja uma senhora! 
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164 Ó Senhor, mantenha-me debaixo da Rocha. Sim. No Efésios 5:26, a única 

maneira pela qual vocês podem passar naquela Rocha, é: "Lavados pelas 

águas da separação pela Palavra." Isso é verdade. 

165 Agora, não permitem que este diabo vos pulverize com a formação 

académica dele. Não, não. Isso matará a vossa influência. Não permitem o 

diabo tirar isso: "Bem, eu pertenço à igreja que a minha mãe pertencia, que 

meu pai, que minha avó." Não permitam que o diabo vos pulverize com isso. A 

Bíblia já disse, nas Sete Eras da Igreja, e outras coisas ali, tudo isso foi semeado! 

É verdade. A coisa toda está corrompida. A coisa toda é uma ferida podre. 

Não lhe permitem vos pulverizar isso e dizer: "Bem, isso é uma ética mais 

elevada. Nós somos mais educados do que nós éramos antigamente.” Não 

permitem o diabo colocar isso em vocês. Eu vos mostrei todo o programa dele 

de civilização, a educação e a ciência. Ele entrou directamente na igreja, e, 

não dêem ouvidos a isso. Mantenham a vossa cabeça longe dessas televisões 

caducadas e mundanas, e coisas do género! 

166 E o nosso texto diz: “Não sejam conformados, mas sejam transformados.” 

Não entrem e dizer: “Eu fui confirmado no Domingo.” Não. Entrem e sejam 

transformados agora mesmo, transformados no que vocês são, para o que 

Deus quer que vocês sejam. 

167 Agora, isso depende de quê tipo de semente há dentro de vocês. Se 

uma semente intelectual e educacional foi colocada dentro de vocês, então 

só há uma coisa que ela pode fazer, isto é vos deformar, isso é tudo, de um filho 

ou filha de Deus. É a única coisa que isso pode fazer. As pessoas hoje, pelo que 

eu olho, elas agem tal como se elas nem mesmo cressem que existe um Deus. 

168 Perdoem esta expressão! Se o sentimento de alguém ficar ferido com 

isso, então eu não quis exprimir isso. Há alguns Domingos atrás, eu fui 

convidado, por minha própria filha, para irmos à uma ecrã televisivo e assistir a 

uma canção religiosa. Isso foi no Domingo de manhã. Eu quis ouvir o Oral 

Roberts no seu programa, eu lhes disse para me avisarem. Ela disse: “Que tu 

ouças isso! Isso é uma grande canção de hino.” Meu filho que está ali, me 

contou a respeito disso também. E eu virei aquele aparelho... 

169 Nós alugamos de uma mulher que tem televisor em casa. Eu nunca 

pretendo ter um dentro da minha casa. Não senhor. Eu não quero essa coisa 

dentro da minha casa. Eu explodiria aquilo com a minha espingarda. Eu não 

quero ter nada a ver com essa coisa maligna. Não senhor! Mas tomou um... 

170 Permitam-me vos falar vocês do Arizona aqui. Vocês viram aquela 

análise do outro dia, das escolas, pois não? 80% das crianças nas escolas do 
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Arizona sofrem de deficiência mental, 67% delas por causa de assistir a 

televisão. Que tal disso? 

171 É melhor vocês usarem a vossa espingarda! Entendem? Agora, não 

permitam que o diabo vos pulverize com isso. Não senhor. Agora, as pessoas, 

tal como eu disse, as pessoas agem como se elas não viriam ao Julgamento. 

172 Estes rapazes e moças, eles tiveram uma família Indiana, e um monte de 

coisas. Eu acho que um indivíduo chamado Sr. Pool é o chefe daquilo. E se 

alguma vez eu já vi uma zombaria moderna de hinos, foi a maneira como eles 

lidavam com isso; um bando de Rickys que estava lá, a agitarem as mãos deles 

para cima e para baixo. 

173 Eu certamente apreciei aquele jovem aqui esta manhã, que cantou, 

parecia decente, como um homem de verdade. Eu—eu gosto disso. Quando 

vocês—vocês, homens de negócios, um dia receberem aqui um bando 

daqueles Rickys que estão lá, e fazem barulho e gritam, e se comportam mal, e 

prendem a respiração deles a ponto que ficam azul na cara; e aquilo não é 

cantar, aquilo é simplesmente fazer muito barulho científico. Cantar é “melodia 

que vem do coração.” 

174 E eu pensei: “Que pena! Que vergonha é essa! Portanto, debaixo do 

nome de religião, eles agem como se não existisse Deus!”Alguém disse, no 

outro dia, à um rapaz que sai com a minha filha. Um rapaz Cristão, disse, fez 

uma observação inteligente a respeito de Adão e Eva, ele disse: “A Eva a 

passar no jardim. Ele disse: 'Filhos, será que vocês vêem aquela árvore ali?' Ele 

disse: 'É onde tua mãe nos alimenta de casa em casa.'” Será que vocês 

conseguiriam imaginar, suposto ser um Cristão convicto, que tomaria uma 

promessa e uma Palavra de Deus e A lançaria fora num chiqueiro? Eles agem 

como se eles não viriam ao julgamento. Mas Deus trará todos os segredos no 

julgamento. Eles agem como se não existisse Deus. 

175 Eu não quero chamá-los de tolos, porque a Bíblia diz que tolos... não é 

correcto. Jesus disse que não. "Não chamem nenhum homem de tolo." Mas em 

Salmos 14-1: “O tolo disse dentro do seu coração: 'Deus não existe.'” 

Percebem? Eles—eles não são... Eu não quero chamá-los de tolos, mas eles 

agem como se eles fossem. Eles agem como tal. 

176 Portanto, vejam onde nós estamos hoje, como se: “Deus não existe.” “Eu 

pertenço à igreja!” E todos eles, a coisa toda, a Bíblia, aquilo é uma grande 

piada. “Nossa igreja sabe para onde eles estão a ir!” Sim... [Espaço em branco 

na fita—N.D.E.]... directamente para o inferno, exactamente. Bem no caminho 

deles, directamente através da ciência e da educação, de seminários 

teológicos e tudo mais, simplesmente a agitá-los exactamente no caminho. O 
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Espírito Santo não tem a oportunidade de dar uma revelação a respeito de 

nada, o seminário já cortou isso. 

177 O Espírito Santo deve nos guiar, não um seminário, não os bispos e os 

supervisores, e etc. O Espírito Santo é o nosso Líder. 

178 O Caim era uma pessoa assim. Ele era muito religioso. Agora, se religião é 

tudo o que vocês precisam ter, então Deus foi injusto ao condenar Caim. 

Porque ele era religioso, ele era tão religioso e sincero tal como Abel. Agora 

lembrem-se, ele pensou em Deus, ele adorou a Deus, ele tinha uma igreja, ele 

construiu um altar, ele fez um sacrifício, ele orou, ele adorou, mas ele foi 

rejeitado. Não importa quão... O Esaú também foi. Entendem? 

179 A religião, estão a ver? Isso é o negócio de Satanás; não para matar a 

coisa toda, mas apenas para contaminá-la. Isso é tudo. Ele não matará a coisa 

inteira. Oh, não os Comunistas; não, não, o anticristo não é Comunismo. A Bíblia 

diz: “Enganaria os Eleitos se isso fosse possível.” Não dêem atenção à cortina de 

ferro, mas sim na cor violeta. Uh-huh. 

180 Mas, reparem, o Caim veio adorar, mas ele tinha a semente errada 

dentro dele, a semente da serpente. O assobio da serpente assobiou nele, 

porque ele era a semente da mulher. Ele conhecia a vontade perfeita de Deus, 

mas ele se recusou a fazer aquilo. Será que vocês sabiam disso? Satanás 

conhece a vontade de Deus, mas ele apenas se recusa em fazê-la. 

181 Reparem, ele viu Deus vindicar a mensagem do Abel. Agora eu quero 

que vocês pensem, usem o Filtro de um homem que pensa agora, durante um 

instante. A mensagem correcta do Abel, que Deus vindicou ser a Verdade! 

Será que vocês estão a anotar agora? Uh-huh. A mensagem do Abel foi 

recebida, e o Caim viu e sabia que Deus vindicou aquela mensagem 

correctamente. Mas ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. O orgulho 

dele, manteve-lhe longe daquilo. Isso mesmo, o orgulho dele impediu-lhe de 

fazer aquilo. Ele viu Deus vindicar a mensagem. 

182 Isto também parece ser agora, muito difícil para as pessoas se 

humilharem elas mesmas na Palavra de Deus. Elas—elas—elas simplesmente 

não querem fazer isso. Elas se humilharão ao credo da igreja, com certeza, mas 

não para a Palavra de Deus. 

183 Se vocês quiserem encontrar isto, vão para... Eu tenho uma Escritura aqui, 

é nisso que eu estou a me referir aqui. Gênesis 4: 6 e 7, Deus disse ao Caim, 

disse: “Porquê é que o tua calma desapareceu? Porquê é que tu estás todo 

irritado, a vaguear? Tu acabaste de ouvir uma mensagem que te aborreceu.” 

Ele disse: “Bem, porquê é que tu estás a fazer isso? Porquê é que o tua calma 
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desapareceu, será porque Eu não vim à tua igreja? Então, porquê é que tu 

fizeste isso?” 

Será que vocês estão a usar o filtro de um homem que pensa? 

Entendem? 

184 Ou então: "Porquê é que não... Porquê é que tu te pareces assim?" Ele 

disse: “Se tu fizeres o bem... vá fazer tal como o teu irmão está a fazer lá, daí Eu 

te receberei e te abençoarei. Eu farei a mesma coisa por ti." Mas ele 

simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele disse: "Agora, se tu não fizeres 

isso, então o pecado da incredulidade está na porta." 

185 Agora, quando eles nos dizem: “Os dias dos milagres já passaram,” eles 

vêem isso perfeitamente vindicado e provado, entendem? Todas essas coisas 

que Deus prometeu que faria nos últimos dias, de Apocalipse 10 e de 

Malaquias 4, todas aquelas coisas tão perfeitamente vindicadas, qual é o 

problema, irmãos? O que há de errado? Estão a ver? 

186 Se eles não fizerem; incredulidade o qual é pecado. Existe um único 

pecado, isto é, a incredulidade. Isso mesmo. Tu não és condenado porque tu 

bebes, fumas, mascas, usas calções, fazes tudo o que tu fazes. Não, isso não te 

condena. É porque tu não crês. Se tu cresses, então tu não farias isso. 

Entendes? Um crente não faz isso. Ele toma o Filtro de um homem que pensa, 

entendem? Entendem? Ou então o Filtro de uma mulher que pensa, qualquer 

um. Muito bem. Mas, saibam que o pecado está na porta. 

187 Agora, reparem o que aquilo causou ao Caim, e isso será a mesma coisa 

hoje. Isso fez com que Caim se afastasse, um pecador teimoso. Ele foi 

desobediente voluntariamente. Cada pessoa será da mesma maneira. 

Desobediente voluntariamente depois de ter visto a mensagem do Abel tão 

vindicada por Deus, de que aquela era a verdade, e ele se recusou a fazer 

aquilo. Ele fez a mesma coisa. De seguida ele cruzou a linha divisória. 

188 Há uma linha que vocês podem cruzar. Vocês sabem disso, pois não? [A 

congregação diz: “Amém.”—NDE] Agora, ministros, tanto aqui como lá nas—

nas regiões da ligação telefónica, onde esta transmissão está a chegar no país 

inteiro, será que vocês percebem isso? Quando vocês vêem que isso é 

Escriturístico e vocês não practiquem isso, daí Deus nem sempre... Ele irá... Oh, 

vocês avançarão e serão abençoados. Assim também foram cada um de 

Israel, eles viveram exactamente no deserto, e criaram filhos, colheitas, e 

abençoados, e tudo mais, mas “Todos eles estão Eternamente separados de 

Deus.” Jesus disse isso. Oh, sim, Deus vos abençoará imediatamente, mas vocês 

estarão arruinados. Certamente. Isso é o que a Bíblia diz agora, isso é o que Ele 
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disse. Reparem, vocês podem cruzar a linha de separação. Será que vocês 

crêem nisso? [“Amém.”] O Caim cruzou. 

189 Vamos—abramos só aqui um instante, eu tenho Hebreus 10:26. Vejamos 

se eu consigo encontrar isso rapidamente. O Livro dos Hebreus, no capítulo 10 e 

no... eu creio, no versículo 26. Eu tenho isso escrito aqui. Só um minuto, se vocês 

me suportarem, e, leiamos só um minuto. Muito bem, aqui estamos nós. 

Porque se nós pecarmos voluntariamente depois de nós... termos 

recebido o conhecimento da Verdade, então não resta mais 

nenhum sacrifício pelo pecado, 

Mas uma terrível expectativa de julgamento e de indignação 

ardente, que devorará o adversário. 

190 Isto é ASSIM DIZ A PALAVRA DE DEUS. Se nós descrermos voluntariamente 

depois de nós A vermos e A ouvirmos, então nós estamos do outro lado da 

linha. Nunca mais haverá perdão por isso, vocês cruzaram a linha. 

“Oh,” vocês dizem: “Deus ainda me abençoa.” Oh sim! 

191 Lembrem-se de Israel, nas fronteiras, quando Deus lhes deu uma 

promessa, lá na Terra Santa, a... na terra, aquilo era boa, de leite e mel, e 

quando Moisés enviou Calebe e Josué, e os espias, para avançarem, espiarem 

a terra, e eles trouxeram de volta a evidência vindicada, os 10 deles disseram: 

“Nós não conseguiremos fazer isso, nós não conseguimos! Olhem para a 

dificuldade lá, nós seremos fanáticos, nós temos essas pequenas coisas com as 

quais lutar, vejam o que eles têm, nós—nós não conseguiremos fazer isso, nós 

não somos capazes de fazer isso!” 

192 O Josué e o Calebe disseram: “Nós somos mais do que capazes de fazer 

isso, Deus fez a promessa.” 

193 E, lembrem-se, eles voltaram. Isso foi em Cades-Barnéia. E eles voltaram e 

tornaram-se errantes no deserto. E cada um deles morreu, e está perdido 

eternamente. Jesus disse isso. 

194 Não cruzem essa linha de separação! Entendem? "Quando vocês sabem 

fazer o bem e vocês não o fazem, isso é pecado." 

195 Israel fez a mesma coisa. Depois que eles viram o Moisés vindicado, e 

depois  eles permitiram o Balaão pulverizá-los, aquela preciosa Semente 

vindicada. Pastor, (nunca) diga nada contra esta Palavra! Olhem o Balaão, ele 

era um profeta, e ele viu a Semente de Deus vindicada. Mas debaixo da sua 

própria grande denominação onde ele vivia, Moabe viu aquele bando de 

errantes a caminhar na terra, ele pulverizou aquilo e disse: “Bem, esperem um 
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minuto. Nós somos todos Cristãos. Todos nós somos crentes. Saibam que nossos 

pais e vossos pais são iguais. Será que nós não somos filhos do Lot? Será que Lot 

não era o sobrinho do Abraham? Será que nós não somos todos iguais? 

Casemo-nos." 

196 E Israel, assim como a Eva no jardim do Éden, permitiu Satanás pulverizá-

lo, ele também pulverizou Israel pelo canal de um falso profeta. Enquanto que 

o verdadeiro profeta estava com eles, com a Palavra vindicada. Mas por 

causa de uma concepção de conhecimento intelectual, ele lhes pulverizou. 

Pensem nisso! Agora, aquilo nunca foi perdoado, aquele pecado nunca foi 

perdoado. 

197 As sementes apodreceram justamente no caminho do dever, no 

caminho para a terra prometida. Cada um deles pereceu e apodreceu, 

exactamente dentro da igreja, no cumprimento do dever, a seguir a Deus. E 

eles permitem Satanás pulverizar aquele pulverizador intelectual neles, a 

concepção educacional, o intelectualismo e dizer: "Saibam que nós somos 

todos iguais! Nós somos todos filhos de Deus." Vocês não são! Mas ele permitiu 

aquele falso mestre, lhes pulverizasse com aquela concepção intelectual que 

ele tinha a respeito Disto. 

198 E assim como o Concílio Ecumênico está a fazer agora, estão a ver? A 

mesma coisa: "Saibam que nós todos nos uniremos numa grande organização." 

Todo o sistema organizacional deles é do diabo. Aquilo é a marca da besta, na 

Bíblia. Eu terei o livro a respeito disso, em breve, se o Senhor quiser. 

199 Reparem, no tempo de Noé, ao ver a Palavra a ser edificada, para 

flutuar. Agora, permitam-me fazer uma pequena observação aqui: a Palavra a 

ser reunida, para ser transformada da Terra para os Céus. A contemplarem a 

estrutura da coisa; mas com concepções intelectuais deles, riram diante do 

profeta, o Noé, quando ele estava a profetizar a respeito do tempo do fim. Mas 

o que... Aquela estrutura foi feita a partir da Palavra de Deus, estabelecida 

dentro e fora, com oração e Fé. Quando as chuvas vieram, todas as 

concepções intelectuais das religiões morreram e apodreceram exactamente 

nas... exactamente dentro das igrejas deles, exactamente sobre a terra. E a 

arca flutuou por cima de tudo. A semente científica pulverizada apodreceu no 

julgamento. 

200 O que é que nós estamos a tentar fazer, a final de contas? Será que nós 

estamos a tentar estabelecer nossa igreja, ou nós estamos a tentar estabelecer 

a Palavra de Deus? O que é que nós estamos a tentar fazer? Em que é que nós 

estamos a trabalhar? Será que nós estamos a tentar colocar as pessoas de 
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volta nisso? O que é que esta Eva importante está a tentar fazer aqui nestes 

últimos dias, esta Eva da igreja? 

201 Eu terei que parar imediatamente, irmão, porque está—está a ficar tarde 

demais. [Um irmão diz: “Continue!”—N.D.E.] Dêem-me só mais 

aproximadamente 15 minutos, e eu pararei nas minhas—minhas Escrituras aqui. 

[“Certamente, vá em frente.”] Sim. Muito bem. Eu sei. Bem, as pessoas 

provavelmente querem entrar aqui e fazer limpeza disto. Mas parece que é 

difícil que eu desista. ["Simplesmente vá em frente." “Bem, não há pressa.”] Eu 

me apressarei. Muito bem. 

202 Olhem, a grande Eva científica, educacional e híbrida hoje, chamada 

de igreja, o que ela está a tentar fazer? Será que ela está a tentar exaltar a 

Palavra de Deus, e a permitir as pessoas fazerem o que elas estão a fazer? Eles 

não estão a usar o Filtro de um homem que pensa, ou o Filtro de Deus. Olhem o 

que eles estão a produzir. Eles estão a se exaltar. A igreja, no seu programa 

deformado de semente do conhecimento, fez com que toda a raça se 

tornasse cientificamente ignorante a respeito da Palavra de Deus. Agora, eu 

pegarei essas observações, eu não vos reterei durante muito tempo, até 

terminar. Cientificamente ignorante! Quando Deus, exactamente aqui na Terra, 

a fazer as coisas que Ele está a fazer, através de Sua Palavra prometida, e eles 

A ignoram e vão-se embora, porque eles são cientificamente ignorantes. 

Cientificamente ignorantes! 

203 Eu estava a sorrir antes, por causa do Irmão Williams aqui, escreveu aqui 

numa metade de papel: “Tu podes permanecer nisso durante toda tarde,” algo 

assim. Mas, eu agradeço, isso é realmente bom. Percebem? 

204 Mas as pessoas estão—estão a pecar voluntariamente. Isso trouxe todo o 

sistema da igreja mundial hoje a um pecado voluntário contra Deus. Saibam 

que a decência comum vos provará que ela está certa. Muito bem. Um véu de 

cobiça cegou os olhos deles para com a Palavra de Deus, e ela viu-se nua 

novamente. Vocês sabem, Deus, no Apocalipse 3, disse: “Venha, compre um 

pouco de colírio de Mim, para que os teus olhos sejam abertos.” Entendem? O 

colírio é a Sua Palavra. 

205 Vocês sabem, eles dizem: “Bem, este homem estudou 40 anos, para 

adquirir os diplomas dele. Ele tem um Bacharel em leis e Direito, e 

Doutoramente em Direito e tudo aquilo.” 

206 Vocês sabem o que Jesus disse a respeito disso? Ele disse: "Que o homem 

se negue a si mesmo." Paulo fez isso. 

Vocês dizem: "Isso não significa isso." 
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207 Bem, porque é que o Paulo seguiu isso, naquele tempo? Ele disse: "Eu 

nunca vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque 

vocês edificariam vossas esperanças nisso. Mas eu venho a vocês com o poder 

e as manifestações do Espírito Santo, para que a vossa palavra seja... a vossa fé 

seja edificada na Palavra de Deus, não nas manifestações de uma sabedoria.” 

208 Parece que as pessoas perderam a decência e o pudor comum delas. 

Elas não são mais como elas eram. Antigamente era, quando o profeta 

dissesse: “ASSIM DIZ O SENHOR,” as pessoas estremeciam. Sim, elas certamente 

estremeciam. As pessoas mudavam, pois elas tinham temor. Mas agora elas 

perderam todo o temor Disto. Eles não temem a Deus. 

209 O Salomão disse: “O—o temor a Deus é o princípio da sabedoria,” 

apenas o princípio dela. 

210 Mas o profeta pode falar ASSIM DIZ O SENHOR, as pessoas dizem 

"besteira!" Vejam, não há esperança para eles. É, eles dizem: “Saibam que nós 

somos inteligentes. Nós somos intelectuais, não precisamos aceitar esse tipo de 

coisa! Nós sabemos do que estamos a falar!” 

211 Há também um antigo provérbio que diz: "Os tolos caminharão com 

sapatos de tachas, onde os anjos temem pisar." Certamente. 

212 Agora, qual é a transformação? (Rapidamente.) Como é que nós a 

conseguimos? O que significa a transformação? Deus faz isso pelo Espírito da 

Sua Palavra. Ele se transforma. Ele planta Sua Semente, lança o Seu Espírito 

sobre Ela, e Ela produz o produto. Seu Espírito Santo transforma a Semente 

Palavra, para que ela seja vindicada da Sua espécie. 

213 Que tipo de semente vocês são, isso mostra exactamente o que está em 

vocês. Vocês não podem esconder isso. O que quer que vocês sejam por 

dentro, isso mostra por fora. Vocês simplesmente não podem evitar isso. Vocês 

não podem fazer dessa árvore nada além do que ela é. Vejam, ela—ela será 

assim. O Espírito Santo transforma as sementes que estão dentro dela. Não 

importa que tipo de semente seja, Ele a transformará. Se ela for maligna, ela 

produzirá o mal. Se for um hipócrita, isso produzirá um hipócrita. Se for uma 

Palavra de Deus genuína, Ela produzirá um filho ou filha genuíno de Deus, 

através do Filtro de um homem que pensa. Quando a Semente surge, Ela vem 

por Aquilo, Ela produz um filho e uma filha de Deus. 

214 Um dia, quando o mundo estava na escuridão do caos, Deus... Agora 

ouçam com atenção, porque nós não falaremos... só mais um pouco. Olhem. 

Um dia, quando o mundo estava novamente em todos os tipos de religiões, a 

lavar mãos, potes, a usar diferentes mantos e gorros, e etc, ele estava no meio 
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de um caos absoluto. O genuíno Israel de Deus foi tão pervertido das leis e 

estatutos de Deus, Jesus disse: “Vocês, com as vossas tradições, tornam a 

Palavra de Deus sem efeito para o povo, por meio das vossas tradições.” E 

olhem para aqueles santos sacerdotes, eles os chamam; e Jesus disse: “Vocês 

são do vosso pai, o diabo, e vocês fazem as suas obras.” Vejam, isso é 

exactamente o que Ele disse. 

215 Agora, quando o mundo estava naquele tipo de dificuldade, o Espírito 

de Deus moveu-Se novamente sobre uma Semente que foi predestinada. Ele 

transladou e transformou Isaías 9: 6 da Sua promessa; Ele, Deus, Se fez carne 

humana, para salvar aquele tempo de caos. Quando o homem foi feito à 

imagem de Deus, aqui vem Deus, pelo profeta, a prever isso... Agora lembrem-

se da Palavra, o profeta previu, exactamente o mesmo profeta que viu Satanás 

nestes últimos dias, vejam, deste programa educacional e coisas que ele tem, 

programa religioso. O mesmo profeta, Isaías 9: 6, disse: “Um menino nos nasceu, 

um filho se nos deu; e Seu nome será chamado de ‘Conselheiro, Príncipe da 

Paz, Deus Poderoso, Pai da Eternidade.’ E do Seu reinado não haverá fim.” E 

essa Palavra é a Palavra de Deus. E o Espírito moveu-Se sobre aquela Palavra, e 

Isto formou-Se no ventre de uma virgem. Amém. “Um filho nasce,” não é 

criado, “nasce.” 

216 Satanás tentou e tentou novamente, pulverizarIsto. Ele O pegou e disse: 

“Se Tu és o que dizes ser, então, faça um pouco desta cura aqui para mim. 

Mostra-me como é que Tu podes fazer isso. Transforme isto: pão, e estas pedras 

em pão. Vejamos Tu dares um mergulho, porque as Escrituras dizem que Tu 

farás isso.” 

217 Será que vocês percebem aqueles demónios religiosos hoje, ainda a 

dizer a mesma coisa? “Se existe algo como cura Divina, aqui está o irmão 

Fulano de Tal, vejamos-te curá-lo." 

218 Aquele mesmo diabo estava na cruz de Jesus, disse: "Se Tu és o Filho de 

Deus, desce da cruz." 

219 A Palavra disse que Ele era o Filho de Deus. O Espírito provou que Ele era 

o Filho de Deus. Isaías 9: 6 cumpriu-se. E outra noite, muitos de vocês na 

transmissão ouviram como nós demos aproximadamente 60 e algumas 

Escrituras, quase, eu creio, a respeito de provar que a Escritura dizia que era Ele. 

220 Oh, Satanás tentou e tentou novamente, fez tudo. Uma noite, deitado na 

parte detrás de um navio, ele O viu adormecido. E ele disse: "Eu O destruirei 

agora mesmo." Mas ele não conseguiu. 

221 Ele tentou tentá-Lo a fazer a coisa errada, mas não conseguiu. Porque? 

Ele foi pulverizado com o repelente da predestinação. Eles não podem ser 
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enganados. Não, não. A Palavra disse que Ele estaria aqui. Amém. Não há 

nenhum diabo a ir para incomodá-Lo, e nenhum outro filho de Deus, que está 

predestinado para tomar o Seu lugar. Ele é pulverizado com um repelente. O 

veneno de Satanás, os médicos denominacionais nem sequer tocam Nele. Ele 

segue em frente, nada O incomodará. Entendem? Aquilo não teve nenhum 

efeito sobre Ele. 

222 "Bem, eu farei de Si o bispo de toda a Terra. Eu tenho domínio sobre ela. 

Se Tu apenas me adorares! Venha juntar-Te ao meu grupo, eu irei—eu irei 

tornar-Te o governante. Eu descerei, Te deixarei subir." 

223 Ele disse: “Para trás de mim, Satanás. Está escrito: ‘Adorarás a Deus, a 

Palavra, e somente a Ele servirás.’” Então, um dia... 

A respeito desta grande Pessoa, eu gostaria de permanecer lá um 

pouco. 

224 Mas um dia, o Espírito moveu-Se sobre Ele novamente, porque havia 

alguma palavra que foi escrita a respeito d’Ele, vinda de Deus, por meio do 

profeta: "E Ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro." E o Espírito moveu-

Se sobre Ele, e o guiou, e o enviou para a cruz do Calvário. Lá Ele morreu. E 

tudo o que foi falado Dele na Sua morte, se cumpriu, para trazer Luz e Vida a 

toda a Semente predestinada de Deus que estava sobre a Terra. Ele trouxe a 

maneira de fazer isso. Aqui está a Semente, o Espírito traz a Vida, a transformar 

filhos e filhas de Deus, do mundo neste caos escuro, em filhos e filhas de Deus. 

225 Não tropecem na palavra "predestinação.” Eu sei que vocês tropeçam. 

Mas, ouçam, não é minha palavra. É uma das palavras de Deus. Vocês querem 

ler, leiam Efésios 1: 5, que diz: “Ele nos predestinou para a adopção de filhos por 

meio de Jesus Cristo.” Entendem? 

226 Permitam-me só desvendar isto só um instante, só um minuto, a fim de 

arrancar isto da vossa mente. Olhem. Assim como vocês estavam dentro do 

vosso pai, no princípio, uma semente de germe. Será que vocês sabiam disso, 

cada um de vocês? Vocês estavam dentro do vosso trisavô também, será que 

vocês sabiam disso? [A congregação diz: “Amém.”—NDE] 

227 Leiam o Livro dos Hebreus, onde nós vemos que o Levi pagou dízimos 

quando ele estava nos lombos do Abraham, 4 gerações atrás dele. Quando o 

Abraham pagou dízimos ao Melquisedeque, isso foi contabilizado para o seu 

trisneto ao longo dele, e ele, naquele tempo, estava nos lombos do Abraham. 

Aí está. Entendem? 
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228 Vocês estavam nos lombos do vosso pai, mas o vosso pai não poderia ter 

qualquer comunhão convosco, até que vocês se transformassem num corpo 

de carne. 

229 Meu filho já estava em mim. Eu... eu... eu queria um filho, mas ele já 

estava em mim naquela época. Percebem? Ele estava em mim antes. Mas, por 

meio do casamento, ele transformou-se num homem como eu, e depois ele 

tornou-se como eu. 

230 E vocês tornam-se como os vossos pais, vejam, porquê isso estava em 

vocês, para começar. Agora, se nós somos os filhos de Deus, Seus atributos... Os 

quais, vocês são um atributo do vosso pai, não da vossa mãe, vosso pai. O 

germe está no pai. Entendem? E agora, a vossa mãe era uma incubadora que  

vos carregou, carregou a semente do vosso pai. Entendem? 

231 E a terra, em carne, é também a incubadora que carrega a semente de 

Deus. Vejam, exactamente. Não o mundo, quão grande é o mundo; é quão 

grande foi o Deus que o formou. Entendem? Entendem? 

232 Agora, se tu és um filho e filha de Deus, então tu estavas em Deus no 

princípio. Tu és o atributo Dele. Se tu não estavas lá antes, tu nunca estiveste ou 

nunca estarás. 

233 Porque, eu não posso carregar, a partir dos meus lombos, o filho deste 

homem aqui ou daquele homem ali, eu só posso gerar meus próprios filhos, e 

eles carregariam a minha semelhança. Aleluia. Entendem isso? 

234 Filhos e filhas estavam em Deus no princípio. Agora olhem. Vocês tem 

Vida Eterna, vocês dizem. Nós cremos que nós temos Vida Eterna. Bem, só 

existe uma forma de Vida Eterna, que é Deus. Essa é a única coisa que é 

eterna, é Deus. Portanto, se vocês tem Vida Eterna, aquela Vida que está em 

vocês sempre existiu, e vocês estiveram nos lombos de Deus antes mesmo de 

existir um mundo. E quando a Própria Palavra... O próprio Jesus é chamado a 

Palavra, e em São João 1, disse: “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava 

com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra Se fez carne, e habitou entre nós.” 

Então vocês estavam nos lombos de Jesus, e foram para o Calvário com Ele. 

Vocês morreram com Ele, e ressuscitaram com Ele. E hoje nós estamos sentados 

nos lugares Celestiais Nele, cheios do Seu Espírito, filhos e filhas de Deus. 

Morreram com Ele, ressuscitaram com Ele. Certamente. 

235 Agora portanto, agora, agora vocês podem ter companheirismo com 

Ele. Vocês não poderiam voltar lá, porque vocês eram apenas uma Palavra 

Nele, uma semente. Mas agora Ele manifestou-vos, e agora Ele quer que vocês 

tenham comunhão com Ele. Então Ele desceu, Se fez carne para que pudesse 

ter comunhão perfeita convosco. Será que vocês entendem a comunhão 
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perfeita? Oh, meu Deus! Aqueles profundos mistérios de Deus! Que maravilha! 

Vejam, Deus não podia ter comunhão no Espírito, por isso Deus tornou-Se 

homem connosco. 

236 Jesus Cristo era o próprio Deus, manifestado, pois Ele era um Filho porquê 

Ele foi gerado, mas aquele era apenas um tabernáculo para Ele viver. 

“Ninguém jamais viu a Deus, senão o Unigênito do Pai que O declarou.” Deus 

construiu para Ele próprio uma casa, um corpo para morar, desceu para que 

vocês pudessem tocá-Lo. I Timóteo 3:16: “Sem controvérsia, grande é o mistério 

da piedade, pois Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, crido e 

recebido no Céu.” Entendem? Agora ele… 

237 Vocês sendo carne, e Ele sendo carne, portanto, vocês podem ter 

comunhão agora, porque Ele era o atributo do amor de Deus. Deus é amor. 

Será que isso está certo? E Jesus era o atributo do amor de Deus. E quando o 

atributo do amor foi mostrado, o qual era o próprio Deus, todos os atributos que 

pendem sobre Ele, vêm a Ele: "Todo o que o Pai deu-Me, virá a Mim." Claro, eles 

tinham que ser predestinados. Se não fosse, vocês não estariam lá. Isso é tudo. 

Certamente. 

238 Agora nós podemos ter companheirismo, foi através das—das riquezas 

da Sua Palavra, e das quais vocês fazem parte. Vocês são parte da Palavra, 

porquê Ele era a Palavra no princípio, vocês são a Palavra agora. 

Compreendem? Eu estou a pregar hoje à noite, ou Domingo, ou um dos dias 

quando eu chegar, a respeito do que a Palavra é, vejam. E agora vocês são 

parte da Palavra. 

239 Ouçam. Há uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso gabar-me 

dos meus ancestrais. Não, eu passei por uma confusão terrível. Meu pai era 

irlandês. Minha mãe era uma índia, meio índia; a mãe dela era índia, ganhava 

uma pensão. Agora, todos eles, bêbados, quase todos eles morreram com seus 

sapatos, a lutar, pistoleiros e etc. Eu não posso gabar-me de nada disso, porquê 

meus ancestrais e minha árvore genealógica são terríveis. 

240 Mas, irmão, há uma coisa da qual eu posso gabar-me, eu posso gabar-

me do meu Senhor Jesus, que me redimiu. E com Seu poder transformador 

plantou uma semente, por predestinação, e eu vi Isto. De quem eu sou filho 

agora? Sim. Eu posso gabar-me Dele. E eu passei 33 anos da minha vida a 

gabar-me Dele. Se Ele poupar-me mais 33 anos, eu tentarei gabar-me mais 

Dele. Entendem? Eu posso gabar-me do meu Ancestral, aleluia! Aquele que me 

redimiu e plantou a semente da Vida aqui, e me permite olhar para esta 

Palavra, enviou Seu Espírito e disse: “Aqui está! Fale isso, e isso acontecerá. 

Faça isso." E oh, meu Deus! Eu posso gabar-me Dele! Como é que Ele fez isso? 
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Através da lavagem da água pela Palavra, as águas da separação. Eu 

gostaria que nós pudéssemos explicar isso. 

241 Os verdadeiros crentes predestinados permanecerão com a Palavra, 

porquê eles são parte daquela Palavra. 

242 Oh, estrelas errantes, por quanto tempo vocês vagarão? Vocês, 

metodistas, baptistas, presbiterianos, estrangeiros, o que quer que vocês sejam, 

estrelas errantes, de igreja em igreja, de lugar em lugar, e televisão em 

televisão, mundo em mundo, porque é que vocês não vêm? Ele deseja ter 

comunhão convosco. Ele está ansioso por vocês. Ele quer transformar-vos pela 

renovação da vossa mente, não para a igreja ou para a denominação, mas 

para a Sua Palavra, da qual vocês são uma parte, se esse desejo estiver em 

vocês. 

Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles 

serão saciados. (Entendem? Uh-huh.) 

243 E Ele enviou o Seu poder transformador para retirar-vos desta 

deformidade de religião em que vocês estão. Neste caos de deformidade em 

que nós estamos, Deus enviou o Seu poder transformador, a Sua Palavra 

vindicada, provada, para trazer-vos fora dessa deformidade religiosa da 

ignorância em que vocês está a entrar, "nua, cega, miserável, e não sabe 

disso." Pense nisso, amigos. 

244 Vocês sabem, Deus enviou o Seu poder transformador para cumprir a 

Sua Palavra, e mudou todo o corpo da Sarah e do Abraham. Transformou um 

velho e uma velha, porquê Ele prometeu que faria aquilo. 

245 E o que Deus promete fazer, isso Ele fará. Não há nada, nada... Qualquer 

coisa pervertida, Deus não pode fazer nada com ela. Mas Ele manterá Sua 

Palavra e enviará Seu Espírito! “Eu, O Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite, 

para que alguns não a arranquem das Minhas mãos.” A Bíblia diz isso. 

246 Oh, estrelas errantes, vocês com o desejo no vosso coração! Vocês tem 

que ter, ou vocês não estariam sentados aqui esta manhã. E vocês não 

estariam nessas igrejas e auditórios, e coisas em que vocês estão, fora e do 

outro lado da região, se algo não vos levasse para lá. Alguma pessoa falou 

convosco. Não vão mais longe. Há uma lavagem da água pela Palavra que 

vos deixará brancos como a neve. Oh filhos de Deus, ouçam! Não fiquem 

nessa deformidade. Saiam disso! O Abraham creu em Deus e chamou qualquer 

coisa contrária... 

247 Tu dizes: “Como é que eu ganharia a vida? Como eu faria isso?" Isso é 

assunto de Deus. “Como é que eu faria? Meus associados recusariam-me.” 
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248 Deus disse: “Aquele que abandonar seu próprio pai, mãe, esposa, 

marido, lares, casas, Eu os darei lares e casas, Eu os darei pais e mães, e irmãos 

e irmãs, neste mundo, e Vida Eterna no mundo vindouro.” É uma promessa, 

amigo. Isso, oh, isso tem que ser regado! Cada promessa que Deus faz Se 

cumpre. Cada Semente de Deus é uma promessa. 

249 E, irmã, pare de cortar esse cabelo, porquê isso é algo incomum diante 

de Deus. Pare de usar essas roupas, é uma abominação para Ele! 

250 Vocês irmãos, vocês homens, parem de atender à estas denominações, 

em fazer as coisas, e deixar vossas esposas fazerem tais coisas. É impróprio para 

os cristãos. 

251 Voltem para a Palavra! Tomem essa Palavra, Ela crescerá. Ela tem que 

crescer. O poder transformador de Deus que A manifestou em primeiro lugar, 

Ela está simplesmente a voltar, a tomá-La de volta agora. Ela está a voltar onde 

Ela estava. 

252 O Enoque foi transladado da morte, pelo poder transformador de Deus. 

Porque é que Deus fez aquilo? Para um tipo do arrebatamento da Igreja que 

está a chegar. Sim. O Elias foi o mesmo. 

253 O corpo de Jesus foi vivificado depois de morto. E na sepultura, o corpo 

de Jesus foi vivificado pela Palavra de Deus, e transformado, de uma imagem 

fria e morta, a um Filho de Deus glorificado e ressuscitado. Porque o profeta, 

Salmos 16:10, se vocês quiserem anotar, 16:10, disse: “Eu não deixarei a Sua 

alma no inferno, nem permitirei que o Meu Santo veja a corrupção.” Ó Deus! 

254 Aquela Palavra tem que acontecer, é a Palavra de Deus! Plantem-Na no 

vosso coração, se vocês querem ir num Arrebatamento. Se vocês quiserem ser 

cristãos genuínos, coloquem esta Palavra. Como eu creio que foi o Ezequiel, 

Deus disse: “Pegue este rolo e coma-o,” que o profeta e a Palavra se tornariam 

o mesmo. E cada promessa ali tem que manifestar-Se, porquê é a Semente 

original de Deus. Não permitam algum teólogo culto aqui, tentar tirá-La de 

vocês. Não permitam que ele vos pulverize com aquela ciência, conhecimento 

e educação carnais. Creiam em Deus! 

255 O Abraham não tomou a pesquisa científica da sua época, a dizer: "Eu 

estou muito velho para ter um filho, eu já fui longe demais. Eu fiz isso, aquilo ou 

aquilo outro." Mas ele chamou tudo o que era contrário à Palavra de Deus, 

como se não fosse. E ele não vacilou na promessa de Deus, por incredulidade, 

mas foi forte, a dar louvores a Deus. Ele sabia que Deus era capaz de cumprir o 

que Ele prometeu. 
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256 Oh, filhos errantes, deformados pelo repteis desta Terra! Irmãs errantes, 

que os lugares e modas deste mundo atraíram-vos! E, querida irmã, tu podes 

considerar-me um velho excêntrico, mas um dia desses, quando tu souberes o 

que a Florence Shakarian conheceu outra noite; ela sentou-se nesta sala 

também, neste lugar, como vocês sabem. Quando tu descobrires isso, tu 

descobrirás, não eu, mas que esta Palavra está correcta! Fiquem longe desses 

salões de beleza, dessas lojas de moda. Fiquem longe dessas coisas. 

257 Dizem: "Porque é que tu não as ensinas grandes coisas, como ser isso?" 

Basta começarem com os vossos ABC’s, e depois nós chegaremos à álgebra. 

Entendem? Basta começarem a aprender “qual é o vosso culto racional.” 

Eu vos rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês 

apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável 

a Deus, o qual é o vosso culto racional. 

258 Simplesmente façam o “vosso culto racional.” Deus cuidará do resto; 

vejam, simplesmente raciocinarem as coisas que vocês próprias podem 

raciocinar e fazer. Não é... Será que não é irracional para uma mulher despir-se 

e sair aqui, e agir assim, quando a Bíblia condena isso? Será que não é 

irracional para um homem lançar-se num dogma como o que nós temos hoje, 

e todas essas coisas aqui, e todas essas coisas de seminário, e coisas do 

género, quando é absolutamente contrário à Palavra de Deus? Entendem? 

259 Os lábios do Isaías, ele era apenas um homem comum de lábios impuros. 

Ele disse: "Senhor, eu estou entre pessoas impuras, e eu tenho lábios impuros. Ai 

de mim, porquê eu vi a Deus." E um Anjo desceu, apanhou o Fogo, o Fogo 

Sagrado do altar de Deus, e transformou seus lábios, dos lábios de um homem 

errante, aos lábios de um profeta com o ASSIM DIZ O SENHOR. O poder 

transformador de Deus! 

260 Cento e vinte pescadores, e—e pequenos vendedores de púrpura, de 

mulheres, e eles reuniram-se num cenáculo, e fecharam as portas, alguns deles 

sem educação suficiente para assinar seus próprios nomes. Deus os transformou 

de pescadores, a pescadores de homens; de homens e mulheres das ruas, a 

santos de Deus, imortais. O poder transformador de Deus! 

261 O Paulo, um membro da igreja local, presbiteriano, metodista, baptista, 

pentecostal, ou algo; desceu a rua, com seu grande espírito desafiador, que 

sabia mais do que qualquer um deles. Ele foi criado por Gamaliel, um dos 

melhores professores que havia na Terra. O que é que aconteceu no seu 

caminho para Damasco? Será que ele encontrou um monte de pessoas que 

estavam a crer na Palavra de Deus? No seu caminho lá embaixo, ele foi 

derrubado, e ele ouviu uma Mensagem. E Ela o transformou de um membro de 
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igreja e frequentador de igreja, a um profeta de Deus, que escreveu a Palavra 

de Deus, no Novo Testamento. De membro de igreja a santo! 

262 Oh, estrela errante, paremos! Filho errante, Semente errante que vai de 

um lugar para outro, nesta deformidade; voltem esta manhã, filhos! Por favor, 

ouçam-me como um—como um homem que está a tentar ficar entre os vivos 

e os mortos. 

263  Fora da região, onde a transmissão está a chegar, se vocês ainda 

estiverem conectados, vocês que estão a tansitar pelo lugar, por favor, sentem-

se apenas mais um minuto. Eu sei que é tarde aqui em Tucson ou, desculpem-

me, Phoenix, faltam 20 minutos para o meio-dia. E eu tive essas pessoas aqui a 

manhã toda. Eu tive vocês longe do vosso trabalho e coisas. Mas olhe, querido 

amigo, tu podes ficar longe de Deus para sempre. Por favor, volte esta manhã. 

Pois não? Há espaço na fonte. 

Uma vez na manjedoura,  

Eu sei qu’isto é real; 

Nasceu um bebé para salvar,  

Lá na margem, João Lhe viu, 

"O Cordeiro Salvador,"  

Foi Cristo que morreu lá na cruz. 

 

Como eu amo este Homem Galileu!  

Porque muito por mim Ele fez,  

Meus pecados perdoou,  

E me deu o Santo Espírito;  

Como eu amo este Homem Galileu! 

 

Um dia o publicano foi ao templo, 

Orou e clamou:  

"Senhor, tenha piedade de mim." 

Com profunda Paz saiu,  

Perdoado ele foi,  

Clamou: "vinde ver este Homem Galileu,"Verdade! 

 

Ele fez andar os coxos,  

Fez falar os mudos,  

Proclamou Sua mensagem com amor;  

Os cegos podiam ver,  

Tão possível isto foi, 

Pelo Poder deste Homem Galileu. 

264 Tipifiquem isso com o ministério hoje. 

Junto ao poço discerniu,  
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A vida da mulher, 

Que viveu com cinco maridos;  

Com profunda Paz saiu,  

Perdoada ela foi,  

Clamou: "vinde ver este Homem Galileu." 

265 Mulher, Ele pode fazer o mesmo. Ele leu o teu coração esta manhã. 

Homem, Ele leu o teu coração. Oh, publicano, oremos! 

Como eu amo este Homem Galileu!  

Porque muito por mim Ele fez,  

Meus pecados perdoou,  

E me deu o Santo Espírito;  

Como eu amo este Homem Galileu! 

266 Será que vocês não O amam, comigo, esta manhã? Oh, pecador 

rebelde e errante, aqui ou onde tu possas estar, será que tu aceitarás o meu 

Senhor esta manhã? Ele é a Palavra, e a Palavra foi trazida a si. Será que tu não 

O aceitarás esta manhã? Tu poderias apenas levantar tuas mãos ou ficar de 

pé, ou algo, e orar, dizer: “Eu quero aceitá-Lo agora. Irmão, eu estou disposto. 

Eu quero aceitá-Lo agora mesmo.” Tu podes ficar de pé, qualquer pessoa que 

queira receber oração, e dizer: “Eu sou...” orar por, em vez de: “Eu sou um 

pecador. Eu quero...” Deus te abençoe, senhor. Alguém mais? Todos orem 

agora, só um minuto. 

Uma vez na manjedoura,  

Eu sei qu’isto é real; (estava um caos, vocês sabem, o mundo 

estava), 

Nasceu um bebé para salvar,  

Lá na margem, João Lhe viu, 

"O Cordeiro Salvador," (O mesmo hoje) 

Foi Cristo que morreu lá na cruz. 

267 Vocês não O amam hoje, com todo o vosso coração, para que vocês 

possam sair desta condição mundana na qual vocês estão? Vocês, mulheres, 

vocês, homens, oh, porque é que vocês ficaram sentados aqui todo esse 

tempo? Isso mostra que há algo dentro de vocês, há algo faminto e sedento. 

Vocês não ficariam sentados aqui por duas ou três horas, sentados neste prédio 

assim; há algo. Será que vocês não darão atenção a isso hoje? Permitam a 

moda e a ciência, e todas as coisas do mundo, saírem da vossa mente agora 

mesmo, querido irmão ou irmã querida. 

As igrejas se reunem,  

As nações se deslocam, Israel se deperta. 

Os sinais que os Profetas predisseram; 

Os dias dos Gentios contados, sobrecarregados de horror. 

Regresse ó tu disperso. 
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O Dia da Redenção está perto, 

Corações dos homens_tremem por medo; 

Estejam cheios do Seu Espírito, com candeeiros aparados e claros, 

Para acima, perto está a Redenção. 

 

Falsos profetas mentem, recusam a Verdade de Deus, 

Que Jesus Cristo é o nosso Deus. 

268 Agora, isso é verdade. Vocês sabem disso, todos nós, o dia que nós 

estamos a viver. 

Mas Ele disse que haverá luz no entardecer, 

O caminho para a Glória tu certamente encontrarás. 

269 Esse é o dia em que nós estamos a viver agora. A luz brilhará somente no 

entardecer, quando a escuridão estará a se instalar, na hora da claridade 

fusca, a estrela do entardecer. 

A claridade fusca e a estrela do entardecer, 

E depois disso, a escuridão! 

Que não haja tristeza de despedida, 

Quando eu finalmente embarcar; 

Porque em tudo não haverá limites de tempo e de espaço, 

E as inundações poderão me transportar longe, 

Mas eu quero ver meu Piloto cara a cara 

Quando eu atravessar aquela barra. 

Não me recitem versos fúnebres, 

Aquela vida é apenas um sonho vazio! 

E a alma morta está a sonecar, 

E as coisas não são o que elas parecem. 

Sim, a vida é real! E a vida é séria! 

E o túmulo não é o objectivo dela; 

Porque tu és pó, ao pó regressarás, 

Não foi falado da alma. 



O PODER DE DEUS PARA TRANSFORMAR                                                     43 

Todas as vidas de grandes homens nos fazem lembrar, 

E nós podemos tornar nossas vidas sublimes, 

E ao partirmos, nós deixamos atrás de nós, 

Pegadas nas areias do tempo; 

Pegadas que talvez um outro, 

Enquanto estar a navegar no solene mar da vida, 

Um irmão desamparado e em naufragado, 

Ao ver, receberá o ânimo novamente. 

Que nos levantemos, depois e que façamos, 

Com um coração afastado de qualquer conflito; 

Não seja como o mudo conduzido por uma vitela! 

Seja um herói numa luta! 

270 Querido Deus, eles são Teus. Eu vi 2 homens se levantarem, Pai. Eu oro, 

Deus, que Tu os leves agora. Eles querem ser Teus filhos. Eles acordaram da 

ignorância da vida em que eles viviam, e agora eles querem ser renovados, 

renovados, com o baptismo do Espírito Santo sobre aquela Semente que foi 

plantada dentro dos corações deles neste dia. Eterno Deus, o Criador de todas 

as coisas, que fez a Tua Palavra, e eu creio que Tu sabias que estes homens 

fariam isto esta manhã. Eu oro, Senhor, que Tu regues essa Palavra, dia e noite, 

e que nunca permitas Satanás arrancá-la das Tuas mãos. Que essa seja uma 

árvore que, às vezes, no Paraíso de Deus, quando tudo for trazido de volta, 

porque a Tua Palavra não pode falhar, Ela será novamente. Para este mundo ... 

271 E não haverá este tipo de civilização no mundo vindouro. Não haverá 

automóveis ou nada que a ciência já inventou. Não haverá tais coisas no 

mundo vindouro. Mas aquela será o próprio tipo de civilização de Deus que Ele 

estabelecerá no Reino glorioso. Porque, nesta civilização há doença, morte, 

tristeza, sepulturas e carências. Mas naquele Reino vindouro, não há morte, 

nem tristeza, nem doença, nem velhice. Ó Deus, tudo será novo lá, na Tua 

civilização. 

272 Deus, transforma-nos hoje, pelo Teu Poder, pela renovação da nossa 

mente, para que nós nos desviemos dos elementos escassos deste mundo 

agora, para a Palavra de Deus. E que nós sejamos renovados pelo Poder 

transformador de Deus por cima da Semente que está dentro de nosso 
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coração, que nós cremos, criaturas chamadas filhos e filhas de Deus. Esta é 

minha oração a Ti, Pai, pelas pessoas, no Nome de Jesus. Amém! 

273 Agora, para vocês que estão na transmissão, onde quer que vocês 

estejam, eu quero que vocês recebam Cristo aí, como o vosso Salvador 

pessoal, e que vocês estejam cheios do Seu Espírito. As palavras que foram 

pronunciadas esta manhã, que elas desçam dentro do vosso coração. E que 

vocês recebam Jesus. E vigiem a vossa vida, e vejam o que vocês viverão 

depois. E tomem o Filtro de um homem que pensa, aqui. Se vocês se verem a 

fazer algo que é contrário a esta Palavra, então abandonem isso, 

rapidamente. Entendem? Porque há um Filtro que mantém a morte longe de 

vocês, isto é, a Palavra de Deus. As Palavras Dele são Vida, e elas vos 

protegerão da morte. 

274 Vocês aqui agora, que estão no auditório, eu vos tenho aqui há muito 

tempo. Eu agradeço a vossa presença. Eu oro para que Deus nunca permita 

esta Semente morrer. Eu espero que vocês não pensem que, eu estou aqui 

simplesmente a dizer essas coisas, para ser diferente. Eu digo isso por causa do 

amor; e por saber que, é enquanto eu sou mortal, como eu sou agora, é a 

única vez que eu poderei pregar para as pessoas. E eu amo a Jesus Cristo. Ele é 

meu Salvador. E lembrem-se, eu estaria lá fora na rua se não fosse por Ele. Eu 

estaria lá, todos os meus parentes, todo o meu povo eram pecadores. Mas 

Deus, com Seu poder transformador, eu sei que Ele fez de mim uma criatura 

diferente. E eu posso—posso recomendar-vos isso, para ser bom. E isso 

continuará nas horas de problemas. Mesmo na morte, na porta, tu não tens 

medo. “Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus que está em 

Cristo.” Que Deus abençoe cada um de vocês, e vos dê Vida Eterna. 

275 Quantos aqui que não têm a Semente de Deus, o baptismo do Espírito 

Santo? Será que vocês poderiam apenas levantar vossa mão e dizer: “Lembra-

te de mim, irmão Branham, para que eu receba este Espírito Santo?” Agora, 

tomem a Palavra no vosso—no vosso coração, e creiam Nela. Agora se 

vocês... Vocês podem olhar para vocês. Subam, e olhem no espelho, e vocês 

verão onde é que vocês estão. Vejam, vocês podem saber. 

276 Vocês dizem: "Bem, eu não levantei minha mão, porque eu creio que eu 

tenho." 

277 Olhem para vocês próprios, no espelho, depois, vejam quê tipo de 

espírito está a vos enganar. Um pensamento enganoso! “Há um caminho que 

se parece certo ao homem, mas o fim do mesmo são os caminhos da morte.” 

Será que isso é verdade? 

Na cruz a buscar meu Salvador,  
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Triste, a implorar por Seu favor.  

Ele atendeu todo o meu clamor,  

Glória ao... 

278 Simplesmente fechem vossos olhos, um minuto agora, e cantem isso para 

Ele. Levantemos nossas mãos. 

Glória ao Salvador. (2x) 

Sei que Jesus é meu Redentor,  

Glória ao Salvador. 

279 Eu quero que vocês cristãos apertem a mão uns dos outros, que é salvo. 

Que maravilha Jesus me amou,  

Tudo de graça me perdoou.  

Quebrou meus laços,  

Me libertou.  

Glória ao Salvador. 

 

Glória ao Salvador. (2x) 

Sei que Jesus é meu Redentor,  

Glória ao Salvador. 

280 O Sangue tem o germe da Vida Nele, vocês sabem. Isso é para aqueles 

que não O conhecem. 

Oh, venha na rica e doce Fonte; 

Entrega tua alma aos pés do Salvador; 

Mergulhe hoje e esteja preparado; 

Glória ao Salvador! 

 

Oh, glória ao... 

Inclinemos nossas cabeças agora, enquanto nós cantamos. 

Glória ao Salvador. 

Sei que Jesus é meu Redentor,  

Glória ao Salvador. 

281 Vocês O amam? [A congregação diz: “Amém.”—NDE] O Paulo disse: “Eu 

cantarei no Espírito. Eu adorarei no Espírito.” Cantemos bem baixinho de novo, 

com nossas mãos levantadas. 

282 Vocês sabem, o problema disso, nós, povo pentecostal, nós perdemos 

nossa alegria, perdemos nossas emoções. Como o Billy Graham disse outra 

noite: "Aqueles pregadores, colarinhos virados, a ir para o sul, a bater palmas, e 

a bater os pés para cima e para baixo no chão, e a pisar forte, eles tinham algo 

que os deixava felizes." Bem, sim, eu tenho algo que deixa-me feliz. Percebem? 

Percebem? Sim. Sim, nós perdemos a nossa emoção. 
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283 Agora, levantemos nossas mãos. Não se preocupem com as lágrimas, 

elas não doerão nada, vejam. Isso não dói. “Aquele que sai a semear em 

lágrimas, sem dúvida voltará a trazer feixes preciosos.” Muito bem. 

Glória ao Salvador. (2x) 

Sei que Jesus é meu Redentor,  

Glória ao Salvador. 

 

Glória ao... (Ó Deus! Louvado seja Deus!) 

Glória ao Salvador.  

Mergulhe a semente, Senhor, no coração! 

Glória ao Salvador. 


