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Amém. Que o Senhor vos abençoe. Podeis vos assentar. Pareceu
tão bom vir nesta noite e ouvi-los louvando ao Senhor, e estar de volta
em casa novamente e ver a todos. Eu tenho esperado por isto desde
o último dia de Ação de Graças quando estive aqui, e voltar ao meu
tabernáculo novamente. [A congregação diz: “Amém”. – Ed.] Eu não
sei onde ele foi. Ele está aqui.
q Eu apenas
p
desejei
j saber se ele ainda iria
dizer “amém” a isto, sabe. [O irmão Moore diz: “Amém.”] É sempre
bom estar aqui. E eu anelei, como eu disse, desde o último dia de Ação
de Graças.
2
Nós acabamos de sair da cidade de Nova Iorque, onde tivemos
uma campanha maravilhosa. O Senhor nos abençoou ali de uma forma
poderosa. E estivemos no auditório Morris, e a multidão se apertou
acima e abaixo nas ruas. E eles ficavam ali, esperando. Se um entra,
apenas um espectador, sabe, e, bem, pensa em algo; algumas pessoas,
vocês sabem, vão à igreja, e então a primeira coisa que alguém diz que
eles não gostam, eles se levantam e saem. E eles estavam ali disputando
quem conseguiria aquele assento quando eles saíssem. E eu passava a
cada noite, e cerca de um quarteirão de distância, e eles se amontoavam
para cima e para baixo nas ruas. E o Senhor nos abençoou e nos deu
almas, e muitas grandes curas aconteceram.
3
E então no café da manhã com os homens de negócio tivemos
um tempo maravilhoso, todas as entradas se esgotaram. E então eu acho
que eles tiveram que deixar entrar centenas que não tinham ingressos.
Então eles encheram os corredores, e ao longo do salão e portas, e
assim por diante. E simplesmente tivemos um tempo maravilhoso. Um
sacerdote episcopal e tudo ali, e o Senhor nos abençoou grandemente.
4
E então paramos em casa, minha outra casa em Jeﬀersonville.
Claro, eu estou morando agora em Tucson, Arizona, como vocês
sabem, pelos últimos dois anos. E agora, estarei na estrada de volta
a Tucson, para o café da manhã dos homens de negócio na próxima
semana em Phoenix. Onde, imediatamente depois do primeiro dia do
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ano, começaremos uma campanha ali, poucos dias antes da convenção
internacional dos homens de negócio, eu creio, ou convenção nacional,
no Ramada Inn. E é tão bom estar aqui nesta bonita cidade de Shreveport,
nesta noite.
5
Agora, normalmente eu falo por muito tempo. Mas eu vou
fazer o possível para falar menos, três ou quatro horas, de qualquer
forma, para isto e desta vez. E eu sei que eu os esgoto, mas vejam eu
não consigo vê-los tão frequentemente. E muitos vão para o Lar antes
que eu… Vão para o Lar da Glória antes que eu os veja novamente, e
eu penso: “Bem, esta será nossa última conversa terrena antes que você
tome seu voo”. E muitos têm se ido, sem dúvida, desde essa época
no ano passado. E, provavelmente, se o Senhor tardar, e conseguirmos
voltar novamente no ano que vem em algum tempo, serão mais, aqui
nesta noite, talvez eu mesmo. Nós não sabemos em que hora seremos
chamados. E vocês sabem, o Senhor Jesus pode vir antes mesmo deste
culto terminar nesta noite.
6
Agora, como vocês me conhecem, não sou um orador, não sou
um palestrante. Eu apenas amo o Senhor e faço o que posso para Sua
glória. E quando me ponho de pé aqui nesta plataforma, sabendo que
um homem como o irmão Moore e muitos grandes homens têm se
colocado nesta plataforma, isto me faz sentir como que... Não deslocado,
não quero dizer isto. Mas, quero dizer, minha gramática e coisas, sinto
que se as pessoas não me amassem bastante, elas se levantariam e
sairiam quando eu chegasse ao púlpito. Então elas me suportam, e eu
sou muito agradecido por isto agora.
7
Mas eu sempre venho com este objetivo. Eu não venho aqui
apenas para ser visto; se o fizesse, eu iria à sua casa para uma visita,
vê. Eu venho aqui para fazer o melhor que posso para o Senhor Jesus
Cristo, enquanto estou aqui. Eu não estou aqui para nenhum outro
propósito senão para servi-Lo, e o melhor que sei é trazê-los à Palavra
como Ela me é dada, orar pelos seus enfermos e aflitos. Agora, teremos
uma noite, ou duas, o irmão Moore e eu estaremos juntos, onde iremos
orar pelos enfermos.
8
Então, cada noite, queremos que cada pessoa que não é cristã;
esperamos que algo seja dito ou feito para que você se torne um cristão.
E se você não for, se você já creu no Senhor Jesus Cristo e O aceitou, e
tem sido batizado, e não tem recebido o Espírito Santo ainda, não deixe
isto passar. Deixe que esta seja sua noite. Porque, lembre-se, haverá
tantos nomes naquele Livro. E quando o último nome for adicionado, é
tudo que há acerca disto. E o seu pode completá-Lo.
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eu seremos um, de agora em diante. Eu tomarei cada Palavra que me
disseste nesta noite”. Agora apenas fique aí, mantenha-se aí, se você vai
ficar nesta noite, amanhã, no dia seguinte, apenas fique até que esteja
tudo terminado, orando, crendo que Deus te encherá com o batismo do
Espírito Santo.
172
Venha aqui, Don, guie-os em oração. Deus te abençoe, Don.
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o que aconteceu. Eu disse: “Você pode precisar de mim qualquer hora,
veja”. Não foi senão apenas algumas semanas atrás que sua esposa
me chamou, o homem estava morrendo. Vê? E o homem aceitou, ele
soube então que era o diabo tentando levá-lo a crer que isto era alguma
espécie de fraude ou algo assim. “Mas como ele saberia disto?” Ele
pensou. Então ele... Pela oração, expulsamos o demônio dele.
168
E então há poucas semanas, veja, satanás sabia que aquele
tempo estava chegando, onde ele estaria ali com inchaço em seu lado.
Eu creio que sua esposa disse, ou alguém, com uma febre alta, cabeça
delirando, sem saber o que era; uma infecção em seu lado, inchava em
seu lado. E sua pequena esposa me ligou em Tucson. Eu disse: “Irmã,
você tem um lenço?” Eu creio que ela tinha uma outra coisa lá, um
pequeno cachecol ou algo assim. Eu disse: “Eu posso vê-lo. Pegue-o e
coloque-o sobre o irmão Blair, no Nome do Senhor Jesus”. E ele pediu a
ela para telefonar. E se satanás tivesse tido sucesso em fazê-lo descrer, e
sabendo o que havia ali? Ele não estaria aqui nesta noite com sua Bíblia
sobre o coração. Vê?
169
É satanás tentando fazê-lo descrer disto. Isto é certo. Não ouça
isso. Lembre-se: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Veja,
estas coisas são provadas assim. Agora, vamos todos, vocês aqui no
altar, vamos levantar as mãos, e dizer: “Senhor Jesus, ajude-me agora”.
Todos orando.
170
Nosso Pai Celestial, estamos reunidos aqui, ó Deus, como que
entre a morte e a vida, para estas pessoas de pé aqui. Que o Espírito
Santo venha em suas vidas agora mesmo. Que venha o Poder de Deus,
que os trouxe ao redor do altar, que Ele venha a eles na ressurreição de
Cristo, e lhes dê aquela grande Vida Eterna que eles estão buscando.
Senhor, igrejas em todos os lugares estão morrendo, a água espiritual
parece estar sendo tirada da terra. E enquanto há uma oportunidade
para estas pessoas virem sob a Fonte, conceda Senhor, que suas almas
ressecadas, nesta noite, que estão famintas e sedentas por Deus, sejam
cheias do Espírito Santo agora mesmo. Conceda isto, Senhor. Que Tuas
misericórdias e graça sejam sobre eles.
171
Agora apenas mantenha a cabeça... Continue orando, apenas
continue orando. Todos, vejam, apenas continuem orando. Eu oro por
vocês. Eu farei tudo o que puder, mas eu não posso lhes dar o Espírito
Santo. Deus tem que fazê-lo. Veja, forme Cristo diante de você, em sua
mente. Olhe ali e veja se você vê Cristo diante de você, enquanto fecha
os olhos. Então caminhe até Ele e diga: “Senhor Jesus, aqui estou. Tu e
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9
Quando o Cordeiro vem e pega o Livro da mão direita Daquele
que está assentado sobre o trono, aquele era o Livro da Redenção. E
aqueles nomes foram colocados ali antes da fundação do mundo. Quando
o último nome foi chamado, o Livro, o plano, tudo mais foi revelado
então, os Sete Selos foram abertos pelo Cordeiro. Os mistérios de toda a
Bíblia estavam escondidos Ali. Se tivéssemos tempo, eu gostaria de...
10
Há pouco passamos por aqueles Sete Selos, bem recentemente.
Eu gostaria de repassá-los novamente. E como o Senhor nos abençoou!
Muitos de vocês ouviram isso, e leram na revista Life, e coisas, e coisas
que aconteceram durante aquele tempo. Quando eles até mesmo
captaram a foto dos sete Anjos, como foi predito enquanto íamos ao
Oeste. E Ele me disse, três meses antes, onde isto seria e como eu estaria
ali de pé, e ali estava! E as câmeras, oh, por centenas de quilômetros,
captaram a foto Disto bem ali, exatamente. Foi dito de antemão
exatamente! E se em minha vida eu já preguei algo que foi inspirado,
foram Os Sete Selos. E então eu sei que estamos no tempo do fim.
11
E o último nome está naquele Livro, ou, o último nome que foi
redimido, que foi colocado naquele Livro, conclui o assunto. Ele vem
para reivindicar o que Ele redimiu. E deve ser um tempo estranho. Você
já pensou: as pessoas continuarão pregando, a igreja irá adiante até
mesmo pensando que está salvando as pessoas. Será tarde demais então,
estará tudo acabado, veja, e a Mensagem irá ao totalmente perdido; como
foi nos dias de Noé, sete dias na arca. Foi assim nos dias de Sodoma. O
Próprio Jesus, no terceiro estágio de Seu ministério, Ele foi e pregou às
almas que estavam eternamente perdidas, que estavam em prisão, que
não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. E não sabemos
em que tempo estas coisas podem acontecer. E que sejamos advertidos.
Não fique simplesmente por aí, vamos fazer algo acerca disto. Se não
estamos certos com Deus, vamos nos acertar com Deus.
12
Certa vez, eu acho, no capítulo
p
11 de Mateus, eu creio q
que é, lá
pelo versículo 6, ou algo, não estou certo. É no capítulo 11, tenho certeza.
Os discípulos de João foram enviados, certa vez, para ver o Senhor
Jesus, para Lhe perguntar se Ele realmente era Aquele, ou eles deveriam
esperar por um outro. Ele disse: “Vão e digam a João as coisas que acontecem.
Diga-lhe: ‘Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em Mim.’”
13
E então quando eles atravessaram a colina, e Jesus talvez os
tenha observado, Ele disse: “Que saístes a ver?” E eles... Disse: “Fostes
ver algum tipo de homem vestido em finas roupas?” Ele disse: “Eles estão nos
palácios dos reis. E uma cana agitada pelo vento?” Ele disse: “Fostes ver um
profeta?” Disse: “Eu vos digo, e mais do que um profeta. Se podem receber
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isto, este é aquele de quem o profeta falou, Malaquias 3: ‘E Eu enviarei Meu
Mensageiro diante de mim’”.
14
Os discípulos perguntaram sobre esta questão certa vez. Eles
disseram: “Por que os escribas dizem, os mestres da Escritura, que
‘Elias deve vir antes disto, dessas coisas acontecerem’?” Agora lembrese, Ele estava falando aos discípulos, não aos fariseus. Os discípulos
disseram: “Por que os escribas dizem que ‘Elias deve vir primeiro?’”
Ele disse: “Elias já veio, e eles fizeram com ele tudo o que quiseram, e vocês
não perceberam.” E se algum dia você descobrisse que nós alcançamos
o período da tribulação ou algo, você dissesse: “Bem, eu pensei que
o arrebatamento deveria vir primeiro.” Vê? E a voz falaria atrás e lhe
diria: “O arrebatamento já passou e você não percebeu”. “Como foi
nos dias de Noé, onde oito almas foram salvas pela água, assim será
na Vinda do Filho do Homem.” As pessoas irão adiante, simplesmente
pensando q
p
que elas estão fazendo a coisa certa, e estará tudo terminado.
Ó Deus, tenha misericórdia de nós! Vamos fazer um check-up agora
mesmo nestas próximas noites, para ver onde estamos.
15
Vamos inclinar as cabeças novamente. Senhor Jesus, com estas
coisas em mente, e apresentadas a esta igreja, apresentadas a este povo;
Deus, eu oro para que Tu salves cada alma em Shreveport, desta vez,
que está escrita no Livro. Se há alguém aqui que não é salvo, Pai, que
esta seja a hora que eles sejam salvos. Se há alguém nesta congregação,
nesta noite, que esta seja a noite deles. Abençoe o irmão Moore, a irmã
Moore, e a família deles, seus filhos, os filhos de seus filhos. Deus,
nós Te agradecemos por eles. E o irmão Lyle, irmão Brown e todos os
irmãos aqui na igreja, irmão Don, e este bom grupo de pessoas, todos
os membros aqui, os leigos, nós Te agradecemos por eles.
16
E oramos, Pai Celestial, que nosso ajuntamento aqui neste
dia de Ação de Graças... Pode ser a última Ação de Graças na qual
nos reuniremos aqui na terra, então, Deus, permita-nos aproveitar e
conservar o momento. E percebemos que está ficando tarde, e queremos
tudo o que podemos fazer, que está ao nosso alcance, para fazer a obra
para o Senhor Jesus antes que Ele venha. De alguma forma, eu sinto
que Ele está esperando por nós para terminar o trabalho. Então, ajudenos, Senhor, nesta noite, como um indivíduo, cada um de nós, que
estejamos tão preocupados com os outros, que saiamos às ruas, ou às
vizinhanças, para trazer os perdidos, que eles possam ser salvos.
17
Abençoe Tua Palavra. Tua Palavra é a Verdade, Senhor,
toda a Verdade. Então nós oramos para que enquanto tentamos nos
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o que posso fazer é apenas lhe dizer a Verdade, vê, e então é com
você. Como Noé, ele entrou, a arca se fechou após ele, nada aconteceu
por algum tempo; mas o mundo pereceu do lado de fora, e o mundo
prosseguiu vivendo do mesmo modo. Vê? Pilatos prosseguiu, depois
de ele ter crucificado Jesus. Eu vou pregar sobre isso, daqui a algumas
noites: “Sangue em suas mãos,” se o Senhor permitir. Notem agora, há
alguém mais, antes de encerrarmos?
164
Agora eu vou pedir às mulheres e aos homens verdadeiramente
consagrados, que conhecem a Deus, para descerem e se colocarem aqui
e imporem as mãos sobre essas pessoas. Esta pode ser a última vez que
eles terão esta oportunidade. Algumas de vocês, pessoas consagradas,
que conhecem a Deus, venham e estejam com estas pessoas. Elas têm
cartões rosa, quase todas elas, isto significa que elas são estranhas
entre vocês. Eu penso que está tudo bem. Venham, imponham as mãos
sobre elas. Alguns dos membros do Tabernáculo da Vida venham aqui.
Alguns de vocês, irmãos aqui, querem vir? Venham, esta é a hora.
Vocês não amam isto, pessoal? Que coisa! Onde está nosso zelo? Onde
está algo que nos faz mover adiante? Qual é o problema? Agora, se a
audiência esperar apenas um momento, para esta oração.
165
Vocês de pé aqui, agora olhem, não se apoiem em uma emoção,
embora haja emoção nisto. Não descanse em que você vá falar em línguas
ou não. Não pense nada disso. Deus tomará conta disso, veja. Peça a
Jesus Cristo para vir em sua vida e para Ele mesmo viver em você. Não
queira mais pensamentos próprios. Queira os pensamentos Dele. “Deixe
que a mente que estava em Cristo esteja em você.” Oh, este é...
166
Isto, bem, uma hora você vai ouvir estas coisas pela última vez.
Agora olhe, eu quero que toda a audiência se coloque de pé, aí. Agora,
vocês pessoas queridas que vieram aqui para o batismo do Espírito
Santo. Amanhã é dia de Ação de Graças, não se trabalha amanhã. Esta
é sua alma, irmão, irmã. Este é seu destino eterno. Isto... É agora ou
nunca. E enquanto você sente aquele pequeno toque! E apenas pense
nestas verdades, elas são colocadas bem diante de nós. Não estejam
mortos naquelas coisas, gente. Isto é real. Isto foi provado, real, perfeito
todas às vezes. E isto é a Palavra, confirmada!
167
Eu estou olhando a um homem de pé bem aqui. Não consigo
pensar em seu nome. Eu creio que é Blair, reverendo Blair. Quando
eu estive ali em Hot Springs, aqui há não muito tempo, e captei ali
na audiência, aquele homem assentado, e um espírito maligno estava
tentando pegar aquele homem, fazê-lo duvidar de mim. Agora observe
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for que você estiver queimando. Veja, você não pode aniquilá-lo. Deus
fez isso desta forma. Oh, você não pode aniquilar a criação de Deus,
isto é exatamente correto, então quanto mais pode Ele levantar aquilo
que Ele prometeu?
157
Você não virá? Haverá alguém mais agora? Há um pequeno
grupo aqui, nem metade dos que levantaram as mãos. Eu pensei que
vocês realmente quisessem dizer isto quando vocês levantaram as
mãos, especialmente depois de uma Mensagem como esta.
158
Quantos de vocês aqui, agora com as cabeças inclinadas,
sabem disto, que você tem visto Deus cumprir Sua promessa, bem
aqui nesta plataforma, e conhecido os segredos do coração? Uma...
nem uma vez Ele disse algo que não tenha acontecido. Vocês sabem
que isto é verdade. Nas reuniões, em todos os lugares, exatamente
o que Jesus Cristo fez quando Ele esteve aqui na terra, Ele tem feito
isto novamente. Vocês sabem disto. Você está ciente disto. Eu estava
pensando em Sua cura.
159
Há duas semanas, antes que eu fosse à Nova Iorque, houve
uma senhora que entrou com um câncer na garganta. O Espírito Santo
lhe falou, na reunião. Aqui estava ela, ali, no domingo, com o câncer
em um pedaço de pano, ela o tossiu para fora. Os médicos olharam
aquilo e disseram: “A vida saiu do câncer e ele se soltou”. E ela o
tossiu para fora.
160
Uma outra tinha câncer nas glândulas femininas. E ela o expôs
bem ali, com uma foto ampliada, com uma declaração do médico. Ela
passou isso, dois dias depois.
161
Um garotinho de pé ali, que tinha perdido a memória, há meses
e meses e meses. Ele tinha caído e machucado a nuca. Ele nem mesmo
sabia quem era ou onde estava. Com apenas uma palavra de oração, e
imposição de mãos sobre ele, eu disse: “Qual é o seu nome?”
Ele respondeu: “Billy Dukes”.
Eu perguntei: “Quantos anos você tem?”
Ele disse: “Nove anos de idade”. Disse: “Onde estou?”
O Poder de Deus! Gostaria que vocês estivessem comigo no
162
Colorado, há poucas semanas, quando algo aconteceu que iria mexer
com vocês, para saber o que era. Estamos no tempo do fim, amigo. Não,
não protele mais. Venha. Se há alguém mais aqui, venha. Você virá?
Você virá?
163
Agora, se você não está vindo, veja, eu não posso, eu... Tudo
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esforçar para partir este Pão da Vida, a Verdade, para as pessoas, que
o Espírito Santo venha, por causa daquele Corpo partido no Calvário
onde o pecado teve que parti-Lo, e reparta-Se entre nós outra vez, em
companheirismo em torno da Palavra. Pois te pedimos isto em Nome
de Jesus. Amém.
18
Agora, se desejarem, quero que abram comigo. Muitos de vocês
gostam de anotar as Escrituras onde um ministro lê, ou um evangelista.
E eu quero ler algo, nesta noite, em Deuteronômio, capítulo 4,
começando com o versículo 7 ao 14. E o Livro de Hebreus, capítulo 14
[capítulo 12 – Ed.], versículos 25 ao 29, inclusive. Deuteronômio 4:
Porque, que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados
como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos?
E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão
justos como toda esta lei que hoje dou perante vós?
Tão-somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma,
que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto,
e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida; e as
farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos.
O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei
ouvir as minhas Palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem
todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos;
E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte; e o monte
ardia em fogo até ao meio dos céus e havia trevas, e nuvens e
escuridão.
Então o Senhor vos falou do meio do fogo; a voz das palavras
ouvistes; porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma.
Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os
dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra.
Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos
ensinasse estatutos e juízos, para que os fizésseis na terra a
qual passais a possuir.
19
E agora no Livro de Hebreus, capítulo 14 [capítulo 12 – Ed.],
começando com o versículo 25:
Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam
aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos
nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus:
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou,
dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão
também o céu.
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E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas
móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam.
Pelo que, tendo recebido um Reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente
com reverência e piedade;
Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Agora, eu tenho algumas notas aqui, e algumas Escrituras
20
anotadas, às quais gostaria de me referir por alguns minutos, de
forma que eu daria a isto um título um tanto estranho. E estas fitas
estão prontas em qualquer tempo a quem desejar tê-las. O Sr. Maguire
aqui será capaz de fornecer-lhes estas coisas. E eu quero tomar o texto,
de um contexto deste assunto, melhor dizendo, como este: O Mundo
Caindo Outra Vez aos Pedaços.
21
Estávamos passando ontem, ou na noite passada, por
Memphis, Tennessee, passamos ali no fim da tarde, ou parte da noite.
E mal podíamos passar pelas ruas, as crianças e pessoas estavam tão
aglomeradas. E eu pensei: “O que poderia ser isso?” As pessoas não
estavam vestidas como se tivessem ido a uma reunião religiosa como
talvez com nosso bom irmão Billy Graham ou Oral Roberts. E eu não
acho que eles estavam naquele distrito, naquela hora, de qualquer
forma. E as mulheres estavam usando calças compridas, e as crianças
ao redor delas, estavam apenas usando macacões, e assim por diante,
macacões. E eu desejei saber o que era, e finalmente descobrimos. Eles
tinham tido um desfile de Papai Noel. Havia muitos milhares que
estavam assistindo isso nas ruas, e assim por diante. E simplesmente
tivemos um tempo terrível ao passar por Memphis, porque está
chegando à época do Natal.
22
E o natal é um dia tão comercial, de modo que está quase
tirando do quadro o dia de Ação de Graças, porque… no mundo dos
negócios, de qualquer forma; por causa disto o mundo comercial é
muito mais influenciado pelo natal, porque há tantas pessoas fazendo
compras. E elas simplesmente... O dia de Ação de Graças está um pouco
ultrapassado. E descobrimos, enquanto vemos o natal se aproximando
novamente, pensei que seria uma boa coisa falar sobre este tema, já que
estamos nos aproximando dele. Vendo que, realmente o natal não é…
23
Nós celebramos neste dia 25 de dezembro o aniversário de
Cristo, mas, é claro, qualquer um sabe que este não foi o nascimento
de Cristo. Esse foi o nascimento do deus-sol romano, que é quando
a igreja foi convertida, ou, trazida ao catolicismo, foi formado no

O MUNDO CAINDO OUTRA VEZ AOS PEDAÇOS

35

que eu vos tenho ensinado”. Isto, outra vez! “E vos mostrará as coisas que
virão.” Ainda! “Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo
Seu Filho, Jesus Cristo.” O próprio Espírito Santo, vindo, um Revelador
da Palavra escrita, e um Revelador das coisas p
por vir! Ele disse: “A
Palavra de Deus,” em Hebreus 4: “É mais penetrante do que uma espada de
dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos do coração.”
E pecadores e igrejeiros hoje podem assentar-se e Te ver fazer
152
as mesmas coisas, e chamar Isso de espírito do mal, exatamente
como fizeram nos dias passados. “Se eles chamaram o Mestre da casa
‘Belzebu’...” e vemos isto. Senhor, Deus, o que mais podemos fazer
agora? Há corações famintos aqui que levantaram as mãos. Tome-os
agora, Senhor, encha cada coração com Teu amor. Conceda isto.
E enquanto temos as cabeças inclinadas. Se você que levantou
153
as mãos gostaria de vir ao redor da plataforma aqui, não adie isto,
veja. Neste próximo momento agora, apenas levante-se, rapidamente,
e venha aqui; apenas espere. Esta pode ser a noite que você receba o
Espírito Santo.
154
Amigos, vejam, isso não vai durar o tempo todo. Isso vai
terminar. Está acabando agora mesmo, e pode já ter acabado. Mas
enquanto você estiver tentando desejar receber Cristo, então certamente
há algo ali, ainda, puxando você desta forma.
155
Você não viria agora e se colocaria bem aqui para oração? Você
que deseja, caminharia até ao altar, apenas por um momento, enquanto
mantemos as cabeças inclinadas. Agora as pessoas estão vindo. Muito
bem, venha ao altar. Diga: “O mundo está caindo aos pedaços, eu não
quero nenhum mundo em mim. Eu quero um Reino em mim, que não
pode cair aos pedaços”. Jesus disse: “Ali nada será perdido. Eu o levantarei
novamente nos últimos dias. Sim, Eu o levantarei”. Ele prometeu, então
você não pode cair aos pedaços. Deus vai levantá-lo. Eu não me importo
com o que seja, Ele vai levantá-lo.
156
Você sabia que nada pode ser aniquilado pelo homem? Nada
pode ser aniquilado. Você diria: “E quanto ao fogo, quando ele está
queimando alguma coisa?” Ele não a aniquila. São apenas os átomos
ali rompendo aquelas químicas, e você obtém calor disto. Isso volta
diretamente à sua condição original, do jeito que era no princípio:
ácidos, gases, luzes, e assim por diante, como era. Você não pode
aniquilar nada. Se o mundo demorasse tempo suficiente, ele poderia
voltar a ser um outro pedaço de papel, ou uma outra árvore, ou o que
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147
Há alguém mais antes de orarmos? Deus te abençoe. Deus te
abençoe, e você, você. Sim, isto é bom. Agora, alguém mais, apenas um
momento agora. Deus te abençoe jovem. Você, mocinha. Você, irmã.
Deus te abençoe, e você. Tudo bem, há alguém mais? Deus te abençoe,
ali atrás. Não tenha medo agora. Não se envergonhe agora. Amanhã à
noite pode ser muito tarde. Vê? Pode ser que hoje à noite o coração pare
de bater. Pode ser nesta noite que você rejeitou isto; sua última vez.
148
Quantos aqui dentro não têm o batismo do Espírito Santo,
levantem às mãos, você sabe q
que não O tem? Que coisa! Esta é a
maneira de entrar. O Espírito Santo é Cristo. É assim que você é selado
no Reino, Efésios 4:30: “Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual
estais selados até o dia de vossa redenção”. E se você tem pensamentos
sobre esta Bíblia, que Ela não é verdadeira, então o espírito que está em
você não é Cristo, porque Cristo é a Palavra.
149
Aí está o Reino que não pode ser abalado, que é a Palavra. Este
é o Reino que não pode ser abalado. “Os Céus e a Terra passarão, porém
Minhas Palavras não hão de passar.” Se a Palavra está em você! “Se vós
estiverdes em Mim, e as Minhas Palavras em vós; pedireis tudo o que quiserdes,
e vos será feito. As obras que Eu faço,” São João 12:14: “As obras que Eu
faço, vós também as fareis; e ainda mais do que estas, porque Eu vou para meu
Pai. Ainda um pouco, e o mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis, pois
estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo.” Observe o que eram
Suas obras, veja se isto não tem retornado a nós nos últimos dias. Eles
rejeitaram isto? Em todo o mundo! E o mundo está caindo aos pedaços
outra vez, neste Natal, como foi naquele Natal.
150
Nosso Pai Celestial, houve muitas mãos levantadas aqui nesta
noite, talvez umas trinta ou quarenta, neste pequeno grupo de pessoas,
eles levantaram a mão nesta noite, eles souberam que não estavam
onde deveriam estar. Eles souberam que Tu não habitavas neles, na
medida. Alguns, talvez algo na Bíblia, dizem: “Eu apenas... Eu – eu –
eu aceito isto porque eu acho que talvez eu devesse”. Mas, senhor, Tu
prometeste que Tu serias a Palavra, e Tu és a Palavra. “E Eu virei a vós,
e Me manifestarei a vós.” Vemos que Teus sistemas, Teu sistema nunca
muda. Quando Tu vieste no Velho Testamento, Tu disseste: “A Palavra
vem aos profetas”. E quando sucedeu, eles profetizaram e aconteceu,
porque era Deus.
151
Agora, nós percebemos que quando Tu nos enviaste, e nos
comissionaste para ir a todo o mundo e fazer discípulos, e Tu disseste:
“Quando Ele, o Espírito Santo, vier sobre vós, Ele trará à memória estas coisas
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concílio de Nicéia. Ao invés do nascimento do “deus-sol”, eles fizeram
disto o aniversário do “Filho de Deus”. Foi quando o sol, que é do dia
20 até o... Quero dizer, do dia 21 ao dia 25, é como q
que entre estes…
Esqueço o nome pelo qual você chama isto, corretamente. É quando
mal completa um ou dois segundos quando se passa por este estágio.
E foi o nascimento do deus-sol, e eles apenas pegaram o “Filho de
Deus” e fizeram disto o nascimento Dele, para misturar com suas
tradições pagãs. E isso não é, de forma alguma, de jeito nenhum, o
nascimento de Cristo.
24
Ele não pode ter nascido naquela época, porque a Judéia está
aproximadamente na mesma do… na altura da linha do equador, como
é, e nós descobrimos que na Judéia, no inverno, no dia 25 de dezembro,
ela está coberta de neve e fria. Os pastores não poderiam estar na colina,
e há muitas razões para que isso não pudesse ser. E então Ele nasceu da
natureza, como toda a natureza, Ele veio na primavera. Normalmente
quando os cordeiros nascem, é a primavera; e Ele era o Cordeiro. Agora,
eu penso, para mim, Ele nasceu em março, abril, em algum lugar por
ali, no início da primavera.
25
Mas vemos que eles fizeram disto um dia de comércio. As
pessoas se aglomerando pelas ruas, e se esbarrando, e se alvoroçando
com coisas, e querendo saber o que dar de presente para alguém e
quanto pagarão por isso. Outro dia fiquei surpreso. Em um lugar onde
eu estava, duas senhoras estavam conversando sobre o que dar no
aniversário do pai… ou o presente de natal para este ano. E uma delas
disse: “Eu comprei pra ele um litro de uísque.” E a outra disse: “Eu
comprei um pacote, ou um maço de cigarros,” ou outra coisa assim.
E elas estavam dizendo, uma dá tanto mais pelo uísque do que pelo
cigarro. E pensei: “Se esta não é uma maneira de dar um… trocar ou
dar um presente em comemoração a Jesus Cristo, o Filho de Deus!”
Que meio de procurar a morte!
26
E eu vejo nosso mundo em tal tristeza como está agora,
p
p
por todo lado, não há meio algum
g
p
para ele voltar a si
corrompido
novamente. É melhor tomarmos cuidado com o que estamos fazendo
nestes dias. Pois estamos agora mesmo em luto, por uma das maiores
tragédias, e uma das maiores… Jamais pensamos que esta coisa
aconteceria na América, mas está aqui de qualquer forma. E ao abaixar
nossas próprias guardas no Evangelho, isso se tornou carcomido com
tais coisas, e vai ficar pior. Não há dúvida, de forma alguma, em minha
mente, senão que isso vai ficar continuamente pior.
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27
Mas vemos que no natal, para ir ao tema, que este natal encontra
o mundo praticamente como estava há dois mil anos, quando Jesus veio.
Ele não mudou muito desde então. Porque isso, esse natal, encontrou
o mundo caindo aos pedaços, e estava esperando um Messias para
ajudar a colocá-lo em ordem. E é desta maneira que é hoje, estamos
fazendo a mesma coisa. O mundo está caindo outra vez aos pedaços.
28
Agora isso não é somente na América aqui, mas é em todo o
mundo, onde quer que você vá; o mundo religioso, o mundo político, e
tudo, o mundo da moral. Isto, não há mais disto, isto é apenas… A moral
está apenas
p
entre as p
pessoas boas, não mais, e isso está muito difícil de
encontrar. É uma vergonha. E políticos; e tudo está corrompido a tal
ponto que a coisa toda é doença e feridas podres, da cabeça aos pés,
o mundo todo. Nosso sistema político, nosso sistema religioso, nosso
sistema moral, tudo o que temos se foi! Justamente, não há nenhuma
maneira de manter as coisas ajustadas.
j
Ela, ela está acabada! O…
Estamos no fim da estrada. É tudo o que há.
29
Nós, eu sei que temos falado acerca disto há um bom tempo, mas
num destes dias será assunto ultrapassado, será uma coisa histórica, e
nos encontraremos do lado de fora se não observarmos este tempo.
Eu me pergunto, se nós como cristãos, se Deus O enviasse novamente
como Ele o fez há dois mil anos, se Ele O enviasse a nós em 1964, eu me
pergunto se não faríamos com Ele como fizeram lá?
Eu desejaria saber se Sua vinda seria mais, se Ele seria mais bem30
vindo de alguma forma, no mundo político ou no mundo religioso, do
que Ele foi naquela época? Eu desejaria saber se estamos em melhor
forma para recebê-Lo, como Ele foi naquela época? Mas sabemos que
Ele foi rejeitado lá. O que faríamos com Ele se Ele viesse? Talvez o
mundo religioso, no qual estou me baseando, faria a Ele como fizeram
da outra vez. Eles iram cruficificá-Lo se pudessem (eles não mudaram),
pela mesma razão que eles fizeram da outra vez.
31
Por que fizeram aquilo, crucificaram exatamente a própria
por q
quem eles estavam orando p
para vir à terra p
para salvá-los,
Pessoa p
para tirá-los do caos? Eles cruficificaram a Única Esperança que tinham.
Por quê? Por que fizeram isso? Porque quando Deus respondeu a
oração deles, Ele a respondeu de uma maneira que eles não esperavam
que fosse respondida. Quando Ele vem, Ele nunca vem de acordo com
o gosto de suas teologias.
32
E se Ele viesse novamente, hoje, Ele viria da mesma forma: fora
do gosto do mundo ou da teologia das igrejas e da maneira que eles
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coisas na Bíblia que você simplesmente não pode acreditar que sejam
assim; e você quer ser lembrado em oração? Agora todos com os olhos
fechados, todas as cabeças inclinadas, eu gostaria de saber, se a esta
hora tardia quando...
142
Pode ser que esteja quase passado o tempo de sentir, vê,
porque chegará um tempo quando o Espírito de Deus será tirado da
terra, não será mais. A Igreja permanecerá por algum tempo, isto é
certo, pregando, porque ela tem que pregar aos eternamente perdidos,
como sucedeu com cada ministério durante as eras. A última parte
de cada ministério pregou aos eternamente perdidos. E haverá um
ministério agora que pregará aos eternamente perdidos depois que
eles recusarem receber Isto.
143
Mas se ainda parece haver uma fagulha em seu coração, que você
gostaria de ter Cristo em você, e todo o mundo morto, você levantaria a
mão, diria: “Lembre-se de mim em oração, irmão Branham.” O Senhor
te abençoe. Sim, sim, dez ou quinze mãos. Haveria algum outro antes
de orarmos? Agora estamos preparando para terminar, em cerca de
dois ou três minutos. Deus te abençoe, senhorita.
Apenas pense nisto, pense, pense nisto, e se fosse tarde demais?
144
E se você for a última pessoa da qual Ele baterá à porta? Tudo está caindo
aos pedaços, sabemos disto. Você não pode ficar aqui, isso é uma coisa
certa. Você não pode ficar aqui. Você está indo. Apenas marque isto,
você está indo. E se você está... Não fique estimulado pela emoção. Não
diga: “Eu pertenço à igreja”. Tenha certeza Disto. Se Cristo não vive em
você, em ti, a tal ponto que você... Toda sua mente, coração, alma, corpo.
145
Você diz: “Bem, eu acho...” Não lhe veio nenhum pensamento,
irmão. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você! “Eu
acho que os dias não deveriam ser... Eu acho que isso não deveria ser.
Eu acho que a Palavra não quer dizer isso.” Não nos veio nenhum
pensamento. Se a mente de Cristo está em nós, então reconheceremos
aquela Palavra como a Verdade, e Ela vive em nós. Você não pode
evitar isto, Ela é Cristo!
146
Tire a vida de uma melancia e coloque-a numa abóbora,
ela produzirá melancias. Você não pode fazer isso de outra forma,
porque a vida está nela. E se você disser: “Bem, eu não creio Nela, a
Palavra aqui,” então esse não é o Espírito de Cristo. Vê, há um outro
espírito em você.
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arma e atirou nele, quatro ou cinco vezes. E ele disse que era insano;
deixaram-no ir. Se isso for “insanidade” alegada por aquele homem,
então também Oswald tinha uma chance, deveria ter tido uma chance,
para alegar insanidade.
137
O que é isso, então? Você vê onde isso está; a coisa toda é um
grande monte de corrupção! A coisa toda é culpada, e o mundo todo é
culpado, e a igreja é culpada diante de Deus. Amém. Não é à toa que
estamos caindo aos pedaços!
138
Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos. A hora está aqui, Pai.
Pode ser mais tarde do que pensamos. Talvez a corrupção tenha se
estabelecido, e a locusta tem comido, e a lagarta, até que toda a Vida
se foi. Eu oro a Ti, Senhor, para que sejas misericordioso. Conceda,
Senhor, que se houver um homem ou mulher, moço ou moça, na
Presença agora, que não Te conheça, que eles Te aceitem agora mesmo,
Pai. Pode ser o último nome que estará no Livro, de Shreveport.
139
E enquanto temos as cabeças inclinadas. Haveria aqui essa pessoa
que levantaria a mão e diria: “Irmão Branham, eu estou totalmente
convencido de que o que você disse é certo. O mundo está caindo aos
pedaços, e nós recebemos um Reino que não pode desmoronar. E,
quanto a mim, não tenho certeza se estou neste Reino, ou não”. Não
descanse por ter tido algum tipo de estímulo emocional. Não descanse
por ter falado em línguas. Eu creio nessas coisas. Certamente, eu creio
em falar em línguas. Mas eu já ouvi demônios falarem em línguas e
darem a interpretação, escreverem em línguas desconhecidas, bruxos,
compreende? Você não pode ir por isso.
140
Mas se a Vida de Jesus Cristo está em você, Ela viverá por
Si, crendo em cada Palavra de Deus. Porque Ele não pode negar a Si
mesmo, Ele é a Palavra. Agora, se Ele é a Palavra, e Ele está em você, e
então você diz: “Bem, irmão Branham, eu te digo, eu não posso tomáLa. Eu não creio Nisso, que essas coisas sejam para este dia,” e aqui Isso
é prometido para este dia, oh, meu irmão, você foi enganado. Algum
espírito veio sobre você e te enganou.
141
Senhora, se você, ou homem, ou quem quer que seja, se essas
coisas que são tão reais, reais na Palavra, pelas quais Jesus Cristo
morreu; não apenas para ter uma igreja ou para ter um grupo de
emotivos, mas para ter um grupo que tenha Seu Espírito, vivendo
Nele; Sua Noiva, Sua Palavra está ali, cada Palavra é verdade. E você
sabe que Isto não opera através de você desta forma, você sabe que há
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pensam sobre Ele. Ele sempre vem. Como povo de Deus, quando eles
entram em apuros, e oram, então Deus lhes dá o que eles buscam em
oração, mas Ele dá da maneira que é bom para eles. E eles recusaram
isso, porque não veio da maneira que eles pensavam que deveria vir.
Eles rejeitaram a Palavra ungida de Deus, e Ele é a Palavra.
33
Agora, Deus, em todas as eras, em todos os tempos, quando
Ele começa: “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo
Filho,” vemos que cada uma daquelas profecias era para se encaixar
em certa era. Como o rei Nabucodonosor quando teve um sonho, e o
mundo gentio da cabeça aos pés, e Daniel deu a interpretação desse
sonho; aquela foi uma profecia para o mundo todo, para sempre, cada
seção do reino gentio, como viria da cabeça aos pés. E os profetas
sempre falaram as Palavras que deveriam acontecer no decorrer de
cada era. E quando Deus...
34
As pessoas entram em apuros e Deus lhes responde. Ele lhes
envia um profeta ungido ou algum tipo de mensageiro, porque Ele não
pode voltar atrás em Sua Palavra que Ele destinou para aquela era.
Mas, o que Ele faz, Ele envia um mensageiro para fazer aquela parte
da Palavra se tornar viva naquela era. Sempre faz isto, vê. Ele formou
Sua Palavra no princípio. Ele sabia o fim desde o início. Ele falou Sua
Palavra. E em cada era, quando eles entram em apuros, eles… Eles oram,
e Deus envia um ungido. E aquele ungido faria exatamente a promessa
daquela era, que foi prometida para aquela era, se tornar viva. E isto é
o que Ele faz o tempo todo. Deus nunca muda Seu programa. Agora,
nunca vimos Deus mudando.
35
Deus estabeleceu isto uma vez, como Ele salvaria o homem,
que estava no jardim do Éden, sob o Sangue derramado. Nós tentamos
todos os outros sistemas, de folhas de figueira à educação, psicologia,
denominações de sistemas, e assim por diante, e cada pedacinho disso
tem sido rejeitado, e isso nunca funcionou, nunca funcionará. Deus
somente Se encontrará com o homem sob o Sangue derramado, e este
é o único lugar onde Ele o encontrará, porque esta foi Sua primeira
decisão. Ele nunca encontrará o homem sob qualquer tipo de sistema
ético. Nunca, de forma alguma! Simplesmente volte à maneira de Deus,
isto é o q
que Ele disse p
primeiro. E Ele é infinito, não p
pode mudar; e Ele é
sempre o mesmo. É onde Ele encontra o homem, e aí somente.
36
Esta é a razão pela qual falhamos em ter companheirismo hoje,
esta é a razão pela qual a igreja está tão separada, porque cada um está

10

CRENTES DA BÍBLIA

separado em um sistema, e quando fazem isso, então Deus os rejeita,
bem aí. Ele quer
q
que
q nos encontremos sob o Sangue,
g
onde temos todas
as coisas em comum, debaixo da Cruz. É o único propósito de Deus em
fazer isto. Deus sempre envia Sua Palavra.
37
E encontramos, hoje, que o mundo hoje está exatamente como
estava naquele dia; encontrando-se, seu sistema político, e assim por
diante, tudo caindo aos pedaços, e buscando por um messias que o
manterá unido. Agora, a palavra messias significa “o ungido,” algo
ungido. Deus! Esta é a revelação de Jesus Cristo, e o Livro todo foi
selado com os Sete Selos da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava
em Gênesis, Jesus Cristo estava no meio do Livro. Jesus Cristo estava
no Êxodo e em Gênesis, e Ele estava no meio do Livro e Ele estava no
Novo Testamento, e em Apocalipse
p
p e direto ao final: “o mesmo ontem,
hoje e eternamente.” É tudo Deus!
38
“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.” “Deus, antigamente,
e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas.” Quando a Palavra do
Senhor veio aos profetas, e a eles somente, porque eles eram ungidos
com a Palavra, eles tinham o direito de interpretar a Palavra. E Deus
trabalhava através deles, provando que a Palavra estava correta. “Se Eu
a... Se houver um entre vós que seja espiritual, ou um profeta, Eu o Senhor Me
farei conhecido a ele. E se o que ele disser vier a acontecer, então o ouça. Se não
acontecer, não o ouça.” Isto não é nada mais que uma boa argumentação,
para qualquer homem.
39
Agora, nós encontramos aqui, nos últimos dias agora, quando
estamos olhando para a Vinda do Senhor novamente.
40
Lembro-me bem do velho pregador batista que me batizou
no Nome de Jesus Cristo, quando eu era apenas um rapazinho. E
ele costumava falar deste assunto comigo, acerca de João Batista. Ele
disse: “Irmão Billy,” ele disse: “quando João… Quando Ele disse:
‘Deixe isto por agora’, e então ele permitiu”. Ele disse: “Então João,
batizado… Jesus batizou João, porque sabemos que João não tinha
sido batizado, mas estava pregando o batismo.” Bem, aquilo sempre
me deprimia, um pouco.
41
Então aqui há não muito tempo, isso me foi revelado desta
maneira, que ali se encontraram naquele tanque, naquela porção de
água, os dois maiores mensageiros que o mundo já viu: um homem que
estava acima de todos os profetas, que era João: “nunca houve um homem
nascido de mulher, tão grande quanto ele”; e ali estava o próprio Deus
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que foi ordenada por Deus e pregada para acontecer naquele dia.
Como passamos por aquelas eras da igreja e vimos exatamente que a
Palavra os encontraria naquele tempo. Como Lutero se levantou, nós
descobrimos, na era de Lutero, que saiu a besta com o rosto de um
homem, e saiu; que era um “reformador,” que significa homem. E como
todas as eras, cada uma se encaixou exatamente com os requisitos da
Palavra de Deus.
132
E assim irá esta era encaixar-se exatamente ao sinal e maravilha
e coisas que Deus prometeu fazer nestes últimos dias. E a própria Igreja
estará pronta e irá ao rapto com Jesus, porque: “Recebemos um Reino
que não pode ser abalado. Ele não pode ser movido. Os Céus e a Terra
passarão, mas este Reino nunca passará.” Amém. Estou feliz por estar,
nesta noite, amém, nesta noite, neste Reino. Você não está feliz por
estar Nele? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Oh, que coisa, estar
em um Reino. Este Reino!
133
Apenas pense, o que você poderia prometer a si mesmo hoje?
Em mais dez ou quinze anos, se o mundo demorar, se ele aguentar,
cada homem em Shreveport, cada mulher, você terá que carregar uma
arma, na rua, consigo, em seu bolso, para se proteger. Os criminosos!
Como você vai pará-los? Tente fazer isso. Bem, todo o...
134
Eu estava em Nova Iorque, na semana passada. E desci por
ali, por quilômetros, não havia outra coisa senão esses adolescentes
arruaceiros com brincos em suas orelhas, e cabelos despenteados,
roupas de malha apertadas, e garotas com pequenos biquínis, como
chamam isso, dessa maneira, andando pelas ruas. E o público tem que
lhes dar o direito de p
passagem.
g
Oh, q
qual é o p
problema com este p
país?
É porque isso é sinal de uma nação moralmente decaída, que rejeitou
a Deus. Isto é tudo. Como você pode construir sobre as cinzas de
algumas ruínas assim? Como você vai fazer isso, quando criminosos
caminhando pela rua atiram no próprio Presidente dentro de seu carro?
135
E numa outra noite, um homem da pousada, envolvido em
contrabando e tudo mais, simplesmente entrou e pulou diante da força
policial do Texas com mais de uma centena e algo ali, entrou; e todos
olhando pra ele, puxou sua arma e atirou num homem, o assassinou a
sangue frio e saiu. Ele alegará “insanidade” e ficará livre.
136
Bem em nossa cidade, um homem entrou em uma garagem,
outro dia, em um pequeno sindicato, e pegou um homem que era
um vendedor de carros. Ele não gostou dele, e simplesmente puxou a

30

CRENTES DA BÍBLIA

incredulidade. Não importava o quanto se dissesse: “É impossível. Ele
não pode continuar com isso.” Ele ficou com Ela, de qualquer forma.
Por quê? O Rei estava com ele, mostrando-lhe as visões e mostrandolhe o que aconteceria, e isso aconteceu exatamente como Ele disse, e
ele sabia que era Deus.
128
E quando Deus faz uma promessa e você a vê, e Ele diz isto e
isto acontece, e diz isso e isso acontece, e diz, isso acontece, e isso nunca
falha, é Deus para o dia. Oh, banqueteando nessas promessas Celestiais
de Sua Palavra prometida para esta era. Oh, sabendo, com uma certeza
absoluta de fé, que está vindo um novo Céu e uma nova Terra. Amém.
“Um novo céu e uma nova terra, pois este primeiro céu e primeira terra
passarão.” Mas neste novo Céu e nova Terra, Paulo disse aqui no Livro
de Hebreus, o vinte... 14:25 [12:28 – ed.], ele disse: “Pois recebemos um
Reino que não pode ser abalado”. Como entramos nele? Não através de um
sistema religioso, mas, o Reino de Deus está dentro de você. O Reino! O
Rei e Sua Palavra são o mesmo, e Ele está dentro de você, confirmando
a hora em que estamos vivendo agora. A promessa que Deus fez para
esta era está aqui, vivendo com o Rei, assentado em Lugares Celestiais,
observando-O fazer estas coisas.
129
E como podemos nós passar desta Palavra para algum sistema?
O que ele faz? Ele nega a Palavra. Você tem que receber... Que rejeitar
a Verdade, antes que você possa cometer um erro. Isto é exatamente
correto. Você crê nisto? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] A hora em
que estamos vivendo, ó Deus, o mundo está caindo aos pedaços! Há
bombas nos hangares, ali paira a coisa para fazer exatamente.
130
A Igreja está pronta. Ela está selada dentro, pronta para vir.
Haverá um grande derramamento do Espírito, sim, senhor, para
agarrar esta Igreja e levá-La aos Céus. Exatamente. Porque, veja,
a Igreja, a Palavra, a Noiva... E, Cristo, Seu ministério está em Sua
Noiva, que é Seu Corpo, o Corpo Celestial, ou melhor, o Seu Corpo
sobrenatural aqui no corpo espiritual na terra. Seu Espírito está
ali vivendo Sua Vida, a tal ponto que Ele e a Igreja se tornam um,
no casamento. Vejam, eles se tornam um. Ele os toma, apenas uma
pequena minoria nos últimos dias.
131
E então todas aquelas virgens que dormiram, durante a era,
todas se levantaram, veja. Agora, isso acontece na sétima vigília, a sétima
era da igreja, a última, no tempo do fim, a Laodiceia, no fim, quando
apenas um pequeno grupo deles entrou. Mas ela traz a ressurreição de
todos aqueles que morreram em suas eras, vivendo para essa Palavra
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manifestado em um corpo de carne. E lembre-se, a Bíblia nos diz que
“a Palavra do Senhor vem ao profeta.” E quando a Palavra se fez carne,
aqui estava o profeta na água. E a Palavra e o profeta vieram juntos,
eles se conheceram! Correto. A Própria Palavra, feita carne, encarnada
no Filho de Deus, veio ao profeta, na água. O profeta disse: “Eu careço
de ser batizado por Ti, e vens Tu a mim?” Ele disse: “Deixa por agora, porque
assim nos convém cumprir toda a justiça”.
42
Notem! João, sendo um profeta, sabia que Ele era o Sacrifício. E
o Sacrifício devia ser lavado antes de ser apresentado para sacrifício. E
esta é a razão por que Ele tinha que ser batizado.
43
Oh, hoje, isso está vindo a nós, para cumprirmos toda a justiça
do nosso dia. A hora está aqui. A Bíblia nos diz o que está para acontecer
neste dia. Sabemos o q
que a Bíblia diz q
que acontecerá neste dia. Cabe a nós
nos agarrarmos a Deus até que estas coisas aconteçam. É a hora! Ore pelo
ungido que nos dará a libertação que buscamos, porque Deus prometeu.
44
Eles rejeitaram a Palavra ungida de Deus naquela época, e
por isso eles caíram, caíram aos pedaços. E novamente encontramos,
nesta hora, que estão caindo aos pedaços outra vez. Descobrimos,
como eu disse, que nossos políticos estão corrompidos, a vida da nossa
igreja está corrompida. O que aconteceu? Aqui está o que causou isso:
quando você se afasta, em qualquer tempo, do programa de Deus,
você encontrará corrupção. Não pode ficar de pé. A Palavra de Deus é
infalível, e não há nada que tomará seu lugar; nunca pode.
45
Nosso sistema educacional, nosso sistema denominacional,
tem tomado o lugar da liderança do Espírito Santo na igreja. Nosso
grande e bom treinamento de ministros e coisas que tem acontecido
com as reuniões de oração de toda a noite, e a maneira dos velhos
tempos em que costumávamos nos achegar a Deus. Agora, ao invés
de ter pregadores, temos conferencistas, homens que conhecem a
Palavra muito bem, eles podem se assentar ali e colocar isso junto de tal
forma que é impressionante como eles podem fazê-lo. Eles conhecem a
mecânica, mas ela não é a Dinâmica. Queremos a Dinâmica. Eu não me
importo com a mecânica; eu quero saber da Dinâmica. O que Ela faz?
46
Eu não sei como os carros rodam por aí. Eles têm pistões e
cilindros, e eu não sei o quanto de pressão é usado. A única coisa que
sei é a dinâmica, coloco-a ali e dirijo. Isto é o que sabemos, Deus fez a
promessa: “Derramarei Meu Espírito sobre toda carne, seus filhos e filhas
profetizarão.” Como Ele fará isso? Eu não posso lhe dizer. Eu apenas
quero saber da Dinâmica do sistema de Deus. Esta é a coisa principal.
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47
Hoje temos estudado a mecânica a tal ponto que tudo é
mecânica. De que serve um automóvel sem algo nele para dirigi-lo?
De que servem as luzes se a… ou as instalações elétricas, se não há
corrente para passar nelas? Veja, temos toda a mecânica, temos escolas
e educadores, e assim por diante, que podem treinar um homem, até ele
poder se colocar no púlpito com tais maneiras a ponto de se tornar uma
pessoa eloquente. Isso, contudo, não traz o Poder de Deus. Onde está
o Poder de Deus que costumava haver na igreja? Onde está a Bênção
pentecostal que costumava fluir nas igrejas? Esta é a razão por que o
nosso mundo está caindo aos pedaços, porque temos nos distanciado
dos princípios verdadeiros de Deus, e educado homens nos sistemas e
coisas. E isso é o que nos colocou na condição em que estamos hoje. Eu
creio que esta é a razão pela qual o mundo está caindo aos pedaços.
48
Estes episódios têm acontecido na terra desde os dias de Noé.
Vemos que quando Deus... Tinha Noé, o profeta da justiça, indo adiante
com sua mensagem, havia um episódio de imoralidade naquele dia,
como a Bíblia diz: “Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento”.
Vemos a gula e a imoralidade, e assim por diante, acontecendo naquele
dia. E então o mundo caiu aos pedaços porque as pessoas rejeitaram
a mensagem de Deus para aquele dia. Noé era um profeta ungido de
Deus, enviado por Deus, com uma mensagem de Deus; e deu ao povo
um aviso antes do julgamento vir. E eles sorriram e deram risadas, e
fizeram piada com isso, e zombaram disso, e todo o sistema do mundo
caiu aos pedaços, naquele dia, e eles se afogaram embaixo nos mares.
Isto é certo. Por quê? Eles rejeitaram a mensagem da hora.
49
Descobrimos que a mesma coisa aconteceu no Egito, quando
Moisés guiou os filhos de Israel para fora. Todo o sistema egípcio se
tornou corrupto. E descobrimos que agora isto acontece novamente,
quando Deus enviou um mensageiro ungido ali para Sua Palavra. Isso
era para cumprir Sua Palavra. Você diz: “Era para cumprir Sua Palavra?”
50
Ele disse a Abraão que isso é exatamente o que Ele faria. E tinha
que haver alguém para vir em cena naquele tempo, para fazer aquela
Palavra viver bem diante deles. Deus tinha enviado Seu Moisés ali
embaixo, e a própria coisa que Ele prometeu fazer, ele fez, porque ele
era a Palavra ungida para àquela hora. Ele disse que isso julgaria aquele
mundo. A Palavra de Deus diz: “Eu julgarei esta nação com grandes e
poderosas maravilhas e sinais”.
51
Ali estava um homem, apenas um homem comum como você
ou eu, tomou a Palavra de Deus e saiu ali e trouxe a criação à existência
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mesma coisa outra vez, seus ensinamentos e a mesma coisa como eles
eram no princípio, e isso contra Cristo, ensinando a Palavra aos crentes
nesta era e dizendo-lhes para rejeitar e para recusar.
123
Quando Deus fez Sua Palavra Se encarnar entre Seu povo,
na época de Jesus Cristo, no primeiro Natal, o que fez o movimento
farisaico e todas aquelas denominações? Disseram: “Não vá a nenhuma
daquelas reuniões. Se você for, você será excomungado”. Você não vê
como as coisas se repetem? “Quem é esse Homem? De qual escola
Ele veio? Que cartão de companheirismo Ele tem? De que grupo Ele
é? De onde vem esse Homem?” Assim, Ele vem hoje como Ele veio
naquela época. “Não teremos esse homem governando sobre nós.
Não teremos ninguém para nos dizer o que fazer. Somos unicistas.
Somos trinitarianos. Somos presbiterianos. Somos isso. Não temos que
suportar Isso!”
124
Eu sei que não é o seu caso, mas ou você tomará a Palavra ou
perecerá! Isso é tudo. Não há outra maneira além Dela, e Ela é o que
nos une. O Reino de Deus não é um reino disso, não é; o Reino de
Deus não é um sistema deste mundo. Jesus disse isso. Jesus disse: “O
Meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os Meus representantes pelejariam.”
Ele é a Palavra.
125
Somos como Abraão. Abraão recebeu a Palavra. E qualquer
coisa que fosse contrária à Palavra ele considerou como se não existisse.
E qualquer filho verdadeiramente nascido de Deus recebe a Palavra de
Deus, e eu não me importo com o que alguém diga; com o que o sistema
fala contra essa Palavra, a Palavra é a verdade, de qualquer forma.
Deus está obrigado a te encontrar sobre a base daquelas promessas.
Fora daquelas
q
p
promessas, Ele não p
pode te encontrar, p
porque
q você tem
se apartado Dele. É por esta razão que o nosso mundo está caindo aos
pedaços. Para encerrar podemos dizer isso.
126
Qualquer coisa contrária a Isto é como se não existisse. Tal como
um sistema criado pelo homem, nós nunca olhamos para isso. Não,
senhor. Sendo então batizados neste Reino, estamos agora assentados
em Lugares Celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Com nosso Rei
ungido conosco; banqueteando em Seu Reino, a Palavra prometida,
ungida e confirmada entre nós. Amém. Que coisa! Aí está, a promessa
de Seu Reino bem diante de nós, nada pode te afastar Disto. Não senhor.
127
Abraão, embora sua esposa fosse velha e ele estivesse
ficando mais velho o tempo todo, ele não deixou isso incomodá-lo
nem um pouquinho. Ele nunca duvidou da promessa de Deus por
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118
Você pode ver essa grande queda, essas coisas que estão
fazendo. “Oh, despertai, ó santos do Senhor, por que ficar dormindo
quando o fim está chegando?” Por que você faz isso? Às vezes você
peca e se afasta do seu dia de graça. Nunca faça isso. Sim, senhor.
119
Agora, esse sistema não trará a paz ao mundo. Se isso trouxer
paz ao mundo, o que aconteceu ao Príncipe da Paz que era a Palavra?
Isso é anticristo em seu ensinamento. Isso é exatamente contrário ao
que Deus estabeleceu, ao que Ele nos disse: “Estes sinais seguirão aos
que crerem,” eles creem que isso é tolice. Atos 2:38 é outra coisa, para
eles, de que eles não sabem coisa alguma. Toda a Palavra, e assim
por diante, eles não sabem nada acerca Dela, e A negam. Cumpre
exatamente o que o profeta disse em Segundo Timóteo, capítulo 3:
“Eles seriam obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, e negariam a
eficácia do Poder, nos últimos dias”.
120
Este sistema denominacional é a marca da besta. Vocês sabem.
Se você nunca me ouviu dizer isto antes, esta é a razão pela qual eu
tenho batido nisso com tanta força. Porque agora eu penso que o tempo
está quase no fim, então devo também expor isso e falar a Verdade
sobre isso. Aí está ela. Esta é a marca da besta, exatamente. Roma era a
besta, e ela era denominação, a primeira organização.
121
E saímos dela, nós, povo pentecostal, para dela não sermos
participantes; e voltamos atrás “como um cão ao seu vômito e um porco
ao seu lamaçal,” de volta para isso. Não é de se admirar que o nosso
sistema Pentecostal esteja arruinado, e assim é com o dos metodistas,
dos batistas, Concílio Mundial de Igrejas, e tudo! Eles estão sendo
engolidos pelo Concílio de Igrejas, fazendo uma marca ou uma
imagem à besta, para dar a ela seu poder. “E ela tinha uma cabeça ferida
de morte, e reviveu,” de Roma pagã a Roma papal. Oh, que coisa, quão
cegos têm sido os protestantes! E aí está, agora mesmo assentados bem
no meio disso. E não há nada que você possa fazer agora. O sistema
já está formado. Eles entrarão nisso e não saberão que entraram. Eles
simplesmente estarão ali, isso é tudo. Eles não conseguirão sair disso.
Já está feito.
122
Isso não é desconhecido das pessoas, entretanto. Tem sido
pregado. Lembre-se, Deus dá uma testemunha disso, autenticada pela
Sua Palavra. As coisas q
que Ele disse q
que Ele faria, Ele as fez exatamente.
Então, não tem desculpa. Sim. É uma mecânica falsa. É provocado por
coisas exatamente como Jesus disse: “Vós, por vossas tradições, invalidastes
a Palavra de Deus”. Por rejeitar a verdadeira Palavra, eles voltaram à
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pelo falar. Disse: “Haja...” Tomou a areia e disse: “Haja pulgas vindo
da terra”. E a Palavra de Deus, pela boca daquele profeta, sendo que
era bem na hora que isso tinha que acontecer, pulgas cobriram toda a
terra. Ele cobriu a terra com rãs, com piolhos. Ele a cobriu com todos
os tipos de pestilência e coisas. Porque Deus fez a promessa, e a hora
era aquela para que isso fosse ungido, a Palavra ungida para àquela
hora na qual eles viviam.
52
Isso é o que precisamos hoje, não é ali atrás em algum sistema
de seminário, mas a Palavra ungida para a hora em que vivemos; para
trazer Jesus Cristo ao mundo novamente. “O mesmo ontem, e hoje, e
eternamente.” Há um programa traçado para este dia, uma promessa de
Deus. E a única maneira pela qual seremos capazes de acertar é deixar
a Palavra ser ungida. Isso é certo. Isso sempre aconteceu. Sim.
53
Nós encontramos uma grande corrupção moral nos dias de
Nabucodonosor. Ele tinha um homem ungido. Quando a escritura é
escrita na parede, Ele tinha um homem que podia lê-la. Nos dias de
Ló e Sodoma, vemos novamente o mundo caindo aos pedaços. Deus
salvou o que podia ser salvo de lá. Nos dias de Jesus Cristo, vemos
que os sistemas criados pelo homem tinham colocado o mundo em tal
condição, e os políticos daquele dia, até que, eles, todo o mundo estava
caindo aos pedaços, no primeiro Natal.
54
Agora temos feito à mesma coisa, virado as costas e corrompido
a Palavra de Deus pela religião sistemática, até que a vemos caindo aos
pedaços. Em qual desses sistemas nós podemos nos apoiar agora? A
que sistema podemos ir? Ao sistema metodista, batista, presbiteriano,
ou ao pentecostal? Não há nada que podemos fazer senão voltar àquela
Palavra ungida da promessa para esta hora. Esses sistemas são frágeis,
são falhos. Eles, eles são, são sistemas criados pelo homem, e eles não
te salvarão. Não há Vida neles. A única Vida está na Palavra de Deus.
Ela é Vida. Ele disse que sim.
55
E a maneira que foi lá atrás, como eles estavam orando, as
pessoas se encontravam no final de suas jornadas, ou no final de suas
esperanças, como foi nos dias de Noé e nos dias de Moisés, e assim
por diante. Quando viram que não podiam ir mais adiante, então
eles começaram a orar. E quando eles começam a orar, Deus sempre
responde. Então Jesus nasceu.
56
O mundo, naquela época, como eu disse, estava se desmoronando. Cada nação estava esperando um messias, assim como
estamos hoje. Roma estava esperando um grande gênio que pudesse
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vir entre eles, um grande companheiro que dominasse todos os truques
dos militares, que pudesse ir ali e pisotear a Grécia e o resto do mundo.
A Grécia estava esperando pela mesma coisa, alguém que pudesse lhes
dizer como eles poderiam conquistar o resto do mundo.
57
O mundo religioso judaico daquele dia estava esperando um
general. Eles pensavam que desceria um Messias do Céu com uma
grande barra de ferro nas mãos e derrotaria Roma, os pisotearia e os
colocaria para correr para o mar. E todos ali estavam buscando esse
tipo de homem. Eles queriam um general.
58
Como um grande número, como nossas denominações de hoje,
nossas denominações estão esperando um super-homem. Nossa nação
está esperando um super-homem. A Rússia está esperando um superhomem. O mundo oriental está esperando um. As Nações Unidas estão
esperando um. As igrejas estão esperando um. Mas que tipo de pessoa
eles estão esperando? A Rússia está esperando um messias que é ungido
com cérebro que sabe como conquistar o espaço para eles, mandar todos
para a lua. Eles querem conquistar o mundo. Isso é apenas...
59
Mas, veja, quando eles pedem essas coisas, e pedem por isso,
eles não pedem como Jesus disse. Tentamos fazer Deus como um
garoto de recados: “Senhor, faça isto para mim! E faça isso para mim!
E vá fazer aquilo,” dizendo-Lhe o que fazer. Jesus disse: “Quando
orarem, orem desta maneira: ‘Pai Nosso que estás nos Céus, santificado
seja o Teu Nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade’”. Quem...
Veja, onde fazemos isso? Estamos sempre querendo que Deus execute
recados para nós, ou faça algo por nós. Mas quando estamos dispostos
a dizer: “Seja
j feita
f
a Tua vontade,” nos sujeitamos
j
a Ele, sujeitamos
j
os
nossos caminhos a Ele. Tudo o que somos, sujeitamos a Ele. É quando
Deus se moverá; quando você estiver disposto a deixá-Lo trabalhar em
você, não você trabalhar Nele.
60
Deixe-O lhe dizer, não você dizer a Ele e torcer isso. “Venha para
o nosso sistema, ó Senhor Deus, faça todos nós metodistas, todos nós
pentecostais, governe sobre os demais. Queremos um gênio; nós, povo
pentecostal, nós, metodistas e batistas.” Temos seminários, edificamos
grandiosos seminários, dizendo: “O fim do tempo está próximo, a
Vinda do Senhor,” gastando milhões de dólares em seminários, e assim
por diante. Tentando o quê? Dê-nos um messias. Isto é certo.
61
É só o Senhor levantar algo em algum lugar, cada denominação
consegue para si o mesmo tipo. Exatamente. Veja. Observe quando a
cura divina estrondou, quantos curadores divinos? Cada um tinha que
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114
Se Deus for julgar Seu mundo por uma igreja, por qual igreja
Ele vai julgá-lo? Quantas existem? Centenas e centenas e centenas
de diferentes igrejas denominacionais. Se a católica está certa, qual
católica? Se a católica grega está certa, então a romana está errada. Se a
romana está certa, a grega está errada. Então, veja, se a metodista está
certa, a batista está errada. Se a batista está certa, a pentecostal está
errada. Se a pentecostal está certa, então a presbiteriana está errada. Vê?
Então vocês estariam todos muito confusos.
115
Mas Deus não nos deixou sem nenhuma testemunha ou
sem nenhum padrão pelo qual deveríamos nos posicionar. É esta
Palavra! Ele disse: “Que toda palavra do homem seja mentira, e a Minha
seja Verdade”. Isto é certo. Pois, “os Céus e a terra passarão”. Foi-nos dito
aqui que “recebemos um Reino que não pode ser abalado.” Sim, senhor.
Quando todos esses reinos mundanos estão caindo agora, e o mundo
todo caindo aos pedaços, contudo, somos batizados em um Reino que
não pode ser abalado. Amém. Recebemos um Reino. Então, quando o
mundo cai aos pedaços, somos nascidos neste Reino que não pode cair
aos pedaços. Esta é a Palavra Eterna de Deus, e nós estamos Nela. Ela
não pode nunca cair aos pedaços.
116
Ouvimos tanto acerca deste novo sistema que vai trazer... o
sistema religioso, sabe, vai trazer paz sobre a terra, quando os católicos
e todos os protestantes se unirem. Alguns deles creem em cura Divina,
alguns não creem, e alguns creem nisto, e outros creem naquilo. E
você terá que ceder todos aqueles pontos sobre os quais vocês têm se
confrontado, sua crença evangélica, para entrar no Concílio Mundial.
E cada denominação terá que entrar ali. Então, se a denominação está
amaldiçoada, e pertencer a isso, o que isso faz? Isso te lança novamente
para trás. Se Roma é a mãe da denominação, e ela é a besta e a marca
da besta, então eles fizeram uma imagem a ela, um concílio, as igrejas
todas juntas fazem uma imagem à besta, então, diretamente de volta à
marca da besta outra vez! O sistema do mundo, o denominacionalismo,
tem produzido um sistema para trazer a marca da besta.
117
E você vê isso também como eu vejo, que aquilo agora
mesmo vai ser forçado, que, todos que não estiverem naquilo que já
está estabelecido, a grande máquina colocada ali; a mecânica está ali
esperando por satanás para entrar nela, com a dinâmica. Vê? E quando
isso acontecer, ninguém poderá pregar o Evangelho, ninguém, se não
pertencer a esse sistema. Aí está a marca da besta. E lembre-se, naquele
tempo, a Noiva terá ido, então você vê quão próximo está. Muito bem,
então você vê onde estamos.

26

CRENTES DA BÍBLIA

110
Isso é o q
que Elias foi em sua era. Isso é o q
que Moisés foi em
sua era. Isso é o que Noé foi em sua era. É desta maneira, em todos os
lugares, com cada profeta que vem. E a Palavra, quando Ela vem em
plenitude, a Palavra plena feita carne entre nós, fez exatamente o que
disse que faria naquela era. Se Ela viesse hoje, Ele seria exatamente
Jesus Cristo vivendo Sua promessa que Ele prometeu que faria, como a
Palavra.
111
Ele era a Palavra. Isaías 9:6 é Jesus Cristo. E quando Ele Se
que Ele deveria
fez carne e habitou entre nós, Ele viveu exatamente o q
viver. Moisés disse ali, no Livro de Êxodo: “O Senhor vosso Deus,” ou
Deuteronômio: “O Senhor vosso Deus levantará um profeta, semelhante a
mim; e acontecerá que aquele que não O ouvir, será cortado de entre o povo”. E
quando Ele veio, Ele fez exatamente o que a Palavra disse que Ele faria.
E eles encontraram falha Nele, porque seus sistemas O tinham cortado
e feito a Palavra de Deus sem efeito para eles. Vê? Eles não podiam crer
em tal coisa como aquela. Eles não podiam crer naquele tipo de coisa,
porque o tempo havia passado, eles pensaram. Oh!
112
Porque Ele tem provado que Sua Palavra é a mesma. Ele
confirma a Palavra hoje, como Ele A confirmou lá atrás. Ele condenaria,
fortemente, cada sistema denominacional no mundo, se Ele viesse à
terra hoje. Isso foi o que Ele fez, em primeiro lugar. Isso seria a coisa
na qual Ele iria bater. Foi nisso exatamente o que Ele bateu quando Ele
veio à primeira vez. Como Ele fez naquela época, assim eles fariam
neste tempo,
p também. E Ele fez lá, p
pois Ele nunca muda Sua Palavra. Ele
nunca muda Seu sistema. É sempre a mesma coisa, é a Palavra ungida
cada vez, para a era. Isto é certo. Então, novamente como vemos isto
hoje, se Ele viesse, Seus planos para unir o mundo seriam rejeitados, tal
como foi naquela época.
113
Mas ouçam, para encerrar, eu quero dizer isto. Não nos foi
prometido um sistema, não nos foi prometido uma denominação, uma
superdenominação, um superplano de algum tipo. Mas recebemos
a promessa do Reino, um Reino Eterno. Amém. Isto é o que nos
é prometido, ter a Vida Eterna neste Reino Eterno. E o Governo é
controlado pelo Rei Eterno, Sua Palavra Eterna dada a Seu povo que
tem Vida Eterna. E as pessoas com Vida Eterna não se banqueteiam
com as coisas do mundo; mas está escrito, que “O homem viverá de cada
Palavra que procede da boca de Deus”. Então quando nós agora... nós
recebemos este Reino e vemos que: “Os Céus e a terra passarão, mas esta
Palavra nunca passará”. E esta Palavra é o Reino. Este é o Rei e o Reino,
o Sistema, a Vida, cada pedacinho está bem aqui.
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ser um curador divino. Havia um Moisés nos dias daquela saída. Havia
um Elias, um Eliseu, um Isaías, assim por diante.
62
Agora, nós encontramos que o mundo quer seu próprio
messias. A Rússia quer o seu, os Estados Unidos querem o seu, a igreja
do mundo quer o seu. Cada um quer o seu próprio messias, mas eles
querem de maneira que possam controlá-lo. Eles querem ter controle
sobre esse messias. Oh, certamente. Sim, eles... Se eles pudessem ter. Se
Deus enviasse isso no próprio gosto deles, eles certamente o aceitariam.
Mas veja, então, Deus conhecia suas necessidades. Ele não prometeu
responder nossos desejos e nossos pedidos, mas nossas necessidades.
63
Eles queriam um general, foi-lhes dado um Bebê. Veja, isso
é o que eles precisavam. Eles precisavam de um bebê (o quê?) para
humilhá-los, torná-los humildes. Isso é o que a assim chamada igreja
precisa hoje, humilhar-se novamente. Chegou-se a um lugar onde não
há confissão e não há amor entre o povo. Parece que ela está morrendo
diariamente. A igreja está esfriando. Em todos os lugares, você percebe
que o avivamento acabou, e você encontra um esfriamento. Precisamos
de nos humilhar. E nós...
Eles pediram um general e lhes foi dado um Cordeiro. Por quê?
64
Isto é, Deus sabia do que eles precisavam. Era disso que eles precisavam.
Eles p
precisavam de um Salvador. Eles p
pensavam q
que estavam salvos,
mas Deus sabia que não estavam. É disso que o mundo precisa hoje,
uma vez mais, é de um Salvador, um Salvador desta condição, algo
que possa colocar tudo em ordem. Não um regime educacional, algum
tipo de sistema mecânico, ou um tipo de sistema educacional. O que
precisamos é do Poder do Senhor Jesus Cristo, e graça salvadora, de
volta na igreja outra vez, quando homens, mulheres, moços e moças
podem ser salvos.
65
Temos esperado
p
demais? Há muitos lá q
que nunca virão? Tem
o último nome sido redimido? É este o problema hoje? Poderia ser,
vocês sabem. Sabe, isso poderia facilmente ser, e nunca interromper
as Escrituras de forma alguma. Poderia ser. Então, não sabemos agora,
sejamos cuidadosos.
66
Mas eles pensavam que estavam salvos, e... mas Deus sabia
melhor do que eles. E a mesma coisa acontece hoje. Eles tomaram a
Palavra que Deus lhes dera para aquele dia, que eles deviam ter
conhecido o dia em que Ele estava vindo, e fizeram disso uma tradição.
Jesus disse: “Vós tomastes a Palavra de Deus e A invalidastes, ppelas vossas
tradições”. É a mesma coisa que tem acontecido hoje em nosso mundo
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religioso sistemático. Os sistemas do mundo têm tomado a Palavra de
Deus e feito Dela tradição. E esta é a razão por que Ela tem ficado sem
efeito. Não há nada que sairá Dela, porque Ela tem sido misturada.
67
Você não pode colocar um milho genuíno onde ele não
crescerá, a menos que seja na terra. Você pode colocá-lo no sol e mantêlo aquecido, você pode fazer o que quiser, mas se requer um certo tipo
de terra. Ele tem que estar ali. Ele tem que ser enterrado. Ele deve estar
sob a atmosfera correta, para fazê-lo brotar.
68
E assim faz a Palavra de Deus! Você não pode pegar uma igreja
e trazê-la à vida, em alguma tradição. Você pode trazer membros, aos
milhões, mas você nunca trará o Poder de Deus enquanto não voltar
à Palavra original, voltar à Palavra fundamental, voltar ao Sangue,
voltar a Jesus Cristo, voltar às reuniões de oração dos velhos tempos, e
voltar para Deus! Podemos estar tão longe agora, que a hora está muito
adiantada. Mas, de qualquer forma, o Evangelho deve ser pregado. Não
estamos para julgar isso. Deus sabia do que eles tinham necessidade,
então Ele lhes deu o que eles precisavam. Então novamente vemos o
que eles fizeram, temos feito à mesma coisa.
69
A Rússia e os demais querem o deles. E os diferentes
cientistas querem fazer para si um grande nome. Cada nação quer
obter o seu homem mais brilhante. Queremos o nosso. Queremos o
sistema educacional nisto. Queremos um denominacionalismo. Isto é
exatamente o que temos. Isto é o que vocês fizeram. Isto é o que vocês
queriam, isto é o que Deus lhes deu. Agora, o que você vai fazer com
isso depois que você o obtiver?
70
Estamos falando sobre a Rússia por mais um minuto. Os russos
estão clamando por um homem que possa conquistar o espaço. Eles os
estão treinando tão rapidamente quanto possam seus cientistas. E se
eles conseguirem um, e se eles conseguirem seu messias, o que farão? E
misericórdia de nós se eles o obtiverem! Lembre-se, a Alemanha obteve
seu messias há não muito tempo, não muito tempo atrás, um Hitler. E
sabemos o que ele fez com eles.
71
Agora, e quanto à igreja, que tipo de messias a igreja está
procurando hoje? Vocês, a igreja, tem clamado o mais alto. Então,
o que clamamos acerca de um messias, o que estamos clamando?
“Avivamento em nosso tempo! De volta a isso, aquilo, e aquilo outro.”
O que estamos buscando, para fazer isso? O que mais você quer? O que
a igreja quer, de qualquer forma?
72
Já temos Isso! Deus nos deu Isso. É Sua promessa para esta
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acerca disto. Deus ajude um homem que pensa mais num cartão de
conselho ou num cartão de companheirismo do que no batismo do
Espírito Santo, com a Palavra! Como pode o Espírito Santo, que escreveu
a Bíblia, negar o que Ele escreveu? “Bem, os dias de milagres, oh, não
precisamos disso hoje. Cura Divina, estas outras coisas, aquilo, não há
tal coisa. Isso é adivinhação, isso é, oh, telepatia mental.” Você, pobre,
degradado, qual é o problema com você? Precisamos do Evangelho, se
o Espírito Santo está em você!
106
Se eu te dissesse que “a vida de Beethoven estava em mim,”
eu poderia escrever música. Se Beethoven vivesse em mim, eu viveria
a vida de Beethoven. Se Shakespeare estivesse em mim, eu poderia
compor poesia. Eu poderia escrever peças, se Shakespeare vivesse em
mim. E se Jesus Cristo vive em você, as obras que Ele fez, e Sua Palavra,
Ele é a Palavra, se confirmará neste dia, pela mesma promessa que
Ele dá. Amém. Isso é o que Deus está esperando. Isso é o que segura
o mundo distante, o que segura o mundo unido, o mundo religioso
unido, é Sua Palavra, segura cada Palavra unida. Sim.
107
As pessoas querem este tipo de sistema, então. Eles vão
ter isso. Eles já estão nisso, agora mesmo. O Conselho Mundial de
Igrejas lhes dará exatamente o que eles querem, cada um deles juntos.
Como estes pentecostais podem se assentar nessas convenções, e
chegar à cidade do Vaticano e escrever uma circular, e dizer: “A coisa
mais espiritual que eu já disse, quando eu me assentei ao lado do
santo p
pai p
papa
p fulano de tal,” e ser um p
pentecostal e saber como...
É um movimento pentecostal morto. A coisa toda está morta. Está
corrompida. A cabou! Ele está de volta na Confederação das Igrejas a
que ele pertence. Exatamente correto.
108
Mas a igreja do Deus vivo, a Noiva, vai à frente do mesmo
jeito. E Ela irá ao Arrebatamento pela Palavra, isto é certo, a Palavra e a
Palavra se unirão. Se somos uma parte de Cristo, parte Dele, temos que
ser Sua Palavra, porque Ele é a Palavra. Correto. Sim, senhor.
109
Eles recusaram a Palavra ungida de promessa desta era, e Ele
sempre é a Palavra. Se Deus nos enviasse um ungido, uma Palavra
prometida outra vez, para esta era, em 1946, Ele seria o mesmo que Ele
foi quando Ele veio no princípio, a Palavra ungida para a era. Hebreus
13:8 joga isto de volta em seu colo, e diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente”. Isto é exatamente correto. E nós... E Ele permaneceria
com a Palavra prometida do Pai para esta era. Se Jesus viesse, Ele seria
exatamente o que a Palavra disse que Ele seria nesta era.
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entrar; descer as filas, e coisas, e mascar chicletes, e dar pontapés uns
nos outros; e sair e ter salas de recreação e coisas, onde vocês todos
saem e jogam basquete e coisas como essas. Eu não tenho nada contra
o basquete, beisebol, futebol, ou o que for; um grande... Se isso for tudo
o que é seu deus, é um grande saco vazio. Mas deixe-me lhes dizer, o
que precisamos hoje é da Palavra de Deus ungida para esta era, que
trará o Poder do Espírito Santo novamente. Sim, isso está bem, mas não
tem a ver com a igreja. Não, senhor. Se tiver que construir algo assim,
para manter a igreja junta, seria melhor que você queimasse isso ou
chutasse isso para fora, ou obter algo ali dentro que trará a Palavra de
volta novamente. E essas são as coisas do mundo, oh, misturando isso
com a Palavra de Deus, você não pode fazer isso. Não, senhor.
102
Sim, senhor, agora eles estão querendo um sistema. O mundo
tomará um sistema. Agora descobrimos que cada pequeno sistema em
si, cada um deles diz: “Eu quero que Ela venha a mim. Eu quero que
Ela venha para a minha”. Oh, eles estão criando grandes aparelhos,
e educando pregadores, e coisas assim, e trazendo-os, chocando-os,
rapaz, com intelecto; a tal ponto, que coisa, um companheiro ouve suas
palavras, sua gramática, é tão mal que ele odeia até mesmo ficar atrás do
púlpito. Mas o que precisamos hoje não é de um sistema educacional,
não é de instrutores.
103
O que precisamos hoje é do Evangelho movido pelo Poder de
Deus, para autenticar a Palavra desta hora, de onde virá alguém que se
levantará e chamará o preto de “preto,” e o branco de “branco”; alguém
que se levantará e dirá a Verdade, mesmo que Ela revele o que está
oculto ou que te sacuda, ou o que for que Ela faça. Isto é exatamente o
que a hora exige, hoje.
104
Mas as pessoas querem algo. As pessoas hoje, as mulheres, o
que elas querem? Elas querem um povo, um pastor, que se coloque de
pé e diga: “Está tudo bem. Vocês podem fazer isto, ou fazer aquilo. Ou,
está tudo bem, não há nada de errado nisso, querida”. Aquele pregador
precisa de umas chicotadas do Evangelho; permitir cabelo cortado, uso
de pintura. Não, você diz: “O que isto tem a ver com Isso?” Você não
sabe que o seu exterior reflete o que está no interior? Não diz a Bíblia
que você não deveria fazer aquilo? “Não é nem mesmo comum para
uma mulher orar dessa maneira.”
105
E você, homem, quer algo assim? Pregadores, vocês não
conseguem dizer isso, porque você abrirá mão de seu cartão de
companheirismo, o grande conselho te lançará fora se você disser algo
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hora. Olhamos na Bíblia e vemos isso em todos os lugares na Bíblia. Os
ungidos
g
vêm e fazem aquela
q
Palavra viver novamente, bem na hora para
àquela hora. E temos recebido o Messias. É Ele, a Palavra! “No princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. E a Palavra
permanece Deus, Hebreus 13:8: “O mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Sabemos o que tem que acontecer neste dia. Queremos um Messias.
E Deus nos deu o Messias, Sua Palavra prometida para este dia. Ela
está apenas esperando alguém com fé, para ungi-La e fazê-La viver
novamente. Sim, senhor. Ela é um Messias verdadeiro, é a Palavra de
Deus, sobre a qual Jesus disse: “Os Céus e a Terra passarão, mas as Minhas
Palavras não hão de passar”.
73
Mas a igreja está morta espiritualmente, acabada, a hora já
passou para eles. Eles estão em queda, e mal sabem o que fazer. Um
correndo por este caminho e o outro por aquele caminho. E aqui cada
promessa que Deus fez na Bíblia, cada uma delas, está colocada ali
simplesmente tão bem quanto sempre esteve. Esta é a hora! O que faz
a igreja assim? Estamos na era de Laodiceia, quando ela tem que ficar
desse jeito. Esta é a hora disso.
74
Mas lembre-se, aí está à hora em que a virgem dormente vem
para comprar azeite, e é a mesma hora em que o Noivo chega. Vemos
hoje episcopais, presbiterianos e diferentes denominações, as quais
há poucos anos, você não poderia ousar se associar a um grupo de
crentes pentecostais. Certamente não. Mas aí estão, hoje, entrando.
Não sabe você o que Jesus disse? Elas vieram para comprar azeite, e
disseram: “Dai-nos um pouco do vosso azeite”. Aquelas que tinham
azeite, disseram: “Não. Vão e comprem, para que não… Daqueles que
vendem”. E enquanto elas estavam tentando comprá-lo, enquanto elas
estavam tentando obtê-lo! Você sabe em que hora estamos vivendo,
povo pentecostal? Quando elas vêm, elas podem ter entrado em
confusão, elas podem ter feito isto, aquilo, ou aquilo outro; mas, de
acordo com as Escrituras, eles não conseguiram. Enquanto elas estavam
tentando fazer isso, elas podem ter sentido todo tipo de emoção, e
entrado em todos os ismos e sensações, mas o diabo pode personificar
todas essas coisas. Enquanto elas estavam comprando, ou tentando
obtê-lo, o Noivo chegou e aquelas que tinham o azeite entraram.
75
E aí está à hora em que estamos vivendo. Nunca vimos isso
antes. Jesus disse que seria assim, então é assim! O que estamos
vendo? Estamos vendo a Palavra, que Deus disse que aconteceria
neste dia, cumprir-se bem diante de nós. “Oh, então despertai,
ó santos do Senhor, por que ficar dormindo quando o fim está
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chegando? Vamos nos aprontar para aquela chamada final”, pois
não sabemos quando será. Sim.
76
Nosso sistema mundial, nosso sistema de igreja, nosso
sistema denominacional, todos os nossos sistemas estão poluídos e
corrompidos. O que falta hoje é o que eles tinham ontem. Isto é certo.
Parece haver uma seca nas igrejas, dificilmente se pode encontrar uma
igreja que esteja viva com a Palavra e com o Espírito de Deus, e grandes
coisas acontecendo como foi há não muito tempo.
77
Agora, encontramos que Deus sabe do que eles precisam,
então Ele sempre responde uma promessa. Isso é esta grande Palavra
que nós vemos; uma promessa. Eles deveriam ter sabido que isto era
exatamente o que Deus prometeu que aconteceria naquele dia. Você
diz: “Como, o que era para acontecer?” Isaías 9:6, o profeta disse:
“Porque um Menino nos nasceu, o Filho, um Menino; um Filho nos nasceu,
um Menino se nos deu: e Seu Nome será chamado ‘Conselheiro, Príncipe
da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade’; e o principado estará sobre os Seus
ombros, e Seu reino não terá fim”.
78
Sabemos que era para nascer um Menino naquele dia, uma
virgem conceberia e daria à luz um Filho. E Ele não veio por nenhum
de seus sistemas, por isso eles não quiseram ter nada a ver com Ele.
Eles O rejeitaram. Mas a Palavra ungida, Deus (Emanuel) feito carne
entre eles, estava ali, Ele disse: “Quem dentre vós podeis Me acusar de
pecado, incredulidade? Examinais as Escrituras, pois Nelas cuidais ter a
Vida Eterna, e são Elas que de Mim testificam”. Ele estava perfeitamente
identificado como o Messias, o Messias para se manifestar naquele dia.
E os sistemas tinham confundido a mente das pessoas em tantas regras
sistemáticas, e assim por diante, até tornarem a Palavra de Deus sem
nenhum efeito. Eles não podiam ver que Ele era o Messias.
79
E como foi feito lá, assim tem sido feito novamente. Correto. As
sistemáticas do mundo, as mecânicas, têm os pistões onde os tubos de
exaustão deveriam estar; em suas grandes mecânicas. E, por isso, como
pode isso funcionar? Não pode. Não foi construído desta maneira. A
Igreja não pode funcionar sem o Poder de Deus, através da Palavra. E
o Espírito Santo vai confirmar somente a Palavra de Deus, porque isso
é o que Ele faz. A unção é para confirmar a Palavra.
80
E Jesus era Aquele Ungido, a Palavra feita carne. Esta é a
razão pela qual Ele caminhou até a água ali, Ele era a Palavra vinda
ao profeta. Ele foi batizado pelo profeta. E o profeta então se levantou
e disse: “Eu devo diminuir; Ele deve crescer”. Sabemos que esta é a
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disse no dia de Pentecoste, ele disse: “Jesus Cristo, Varão aprovado por
Deus entre vós com prodígios e sinais, que Ele fez no meio de vós; vós bem
sabeis”. Eles são testemunhas. Também disse: “Depois da ressurreição,
e assim por diante, como Ele tinha feito! Como por mãos de injustos vós
tomastes o Príncipe da Vida e O crucificastes, a Quem Deus levantou; e nós
somos testemunhas”. Como Nicodemos veio e disse: “Rabi, sabemos. Nós
fariseus, a Corte do Sinédrio ali em cima, sabemos que Tu és um Mestre enviado
por Deus. Nenhum homem poderia fazer as coisas que Tu fazes a menos que
seja de Deus”. Eles sabiam que a promessa era para lá, eles sabiam, mas
seus sistemas os mantinham tão amarrados, a tal ponto que eles não
podiam fazer nada acerca disto.
98
Assim é hoje, exatamente a mesma coisa. Você não pode fazer
isso, você abrirá mão do seu cartão de companheirismo a primeira vez
que fizer isso. Observe a Palavra de Deus, veja o que acontece; você
estará acabado. Você não será popular. Você será expulso do meio
deles, e tudo mais. Oh, se você tem um pequeno ministério, eles vão
te segurar por todo o dinheiro que puderem; arrastar uma multidão a
seu ministério, injetar dinheiro e coisas. Mas apenas observe quando se
trata da Palavra, observe-os como eles se apoiam Nela. Você pensa que
um servo de Deus não sabe disto? Bem, Jesus já sabia que Judas estava
entre eles. Por que Jesus não disse algo a Judas? Pela mesma razão é
hoje, você tem que esperar até que a hora chegue para esse enganador.
Isto é correto. Eles o pegam. Eles o pegarão.
99
Notem, mas eles não quiseram o modo como Ele veio, assim é
hoje. As igrejas de então queriam seus sistemas ungidos. Os fariseus
queriam o sistema farisaico ungido. Os saduceus queriam o sistema
saduceu, os herodianos, e assim por diante. Esta é a maneira hoje. Se
eles... Se Deus enviar uma unção e ungir os unicistas, oh, que coisa, não
diriam eles aos dualistas sobre isso, ou aos trinitários, ou o que for?
As assembleias não diriam aos unicistas acerca disto? “Eu te disse que
estávamos certos!” Os metodistas diriam aos batistas: “Rapaz, veja, nós
a temos!” Vocês estão querendo seus sistemas ungidos.
100
Mas Deus só prometeu ungir Sua Palavra. Amém! Eu sei que
isso queima, mas é o que é a Verdade. Deus nunca muda. Ele unge Sua
Palavra. Sim, senhor. A ungida, a Palavra prometida para aquela era, é
o que Deus unge. A Palavra prometida para aquela era!
101
Hoje eles querem um sistema educacional, (por quê?) para que
possam fazer qualquer coisa que quiserem, e ainda manter sua profissão
cristã. Oh, se eles tivessem algo realmente grande, onde você pudesse
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E aqui está 1964 vindo, o que ele deixa? Trinta e seis anos para outros
dois mil, o vinte e um, o século vinte e um está vindo. O que acontece?
O trabalho ainda tem que ser abreviado. Jesus disse, sobre a corrupção
deste dia: “O eleito seria enganado e não seria salvo, se isso fosse
possível.” Aí estamos. E o calendário nos diz, de acordo com a ciência,
que estamos cerca de quinze anos atrasados disto. Estamos atrás do
calendário romano, de acordo com o calendário judaico, estamos
quinze, vinte anos atrás dele.
94
Então onde estamos? Vemos nações se rompendo, e Israel se
despertando, os sinais que esta Bíblia predisse para este dia. Vemos as
coisas mecânicas acontecerem. Agora, o Espírito, a dinâmica da Palavra
prometida, para entrar em Sua Igreja e levá-la ao Calvário além, e ao
Rapto! E aqui estamos.
95
Não é de se admirar que estejamos caindo aos pedaços. Não
há nada… A própria Coisa que criou a terra, a própria Coisa que foi
colocada aqui para que a terra girasse, a própria Coisa ao redor da qual
os sistemas e tudo mais giraria, esta Palavra que, por Deus, criou o
mundo. Einstein disse em seu… disse: “Há somente uma explicação da
Escritura… Somente uma explicação para este mundo vir à existência,”
disse: que é Hebreus 11: “Pela fé entendemos a Palavra de… pela
Palavra de Deus, que os mundos foram criados pela Palavra de Deus”.
Isto é tudo. Não há ninguém que possa dizer como isso pende ali no
ar, e como pode girar e fazer suas vinte e quatro horas em torno do
equador, e assim por diante, e em torno de sua órbita, em toda parte, e
voltar ao mesmo lugar e nunca perder um segundo. E todas as estrelas
girando em seu ciclo assim, e ajudando umas às outras enquanto giram.
96
Como a lua olha ali embaixo o mar! Se a lua alguma vez saísse
de seu lugar, estaríamos cobertos por centenas de metros de água, em
apenas um ou dois segundos. Aquela lua! Observe, até mesmo se você
fizer um poço aqui, vocês que extraem petróleo, perfuram aqui. Veja
quão distante a costa está de você? Você fura um poço aqui embaixo
na terra, e observa no entardecer, como a maré vem, ela traz água em
sua tubulação, a água
g
salgada.
g
Certamente. O que
q
é isso? Essa lua
controla isso, muito além. É o sistema de Deus. É o plano de Deus. É o
Mandamento de Deus. Mas nós fazemos o nosso próprio, não tomamos
o Seu. Vamos nos apressar agora, enquanto passamos. Como naquela
época, é a mesma coisa neste Natal, vemos que nosso mundo está
caindo aos pedaços. Oh!
97
Deus ungiu, e Ele prometeu Sua Palavra. Ele nos ungiu lá trás,
e Ele nos disse, disse-lhes: “Quando Ele ungiu Jesus Cristo…” Pedro
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maneira de Deus fazer isto. Mas eles O receberam? Eles deveriam tê-Lo
conhecido. Eles deveriam ter observado os atos de Deus. Eles viram a
Palavra cumprida. Eles sabiam que as Escrituras diziam isto, mas eles
não puderam acreditar que Isto viria assim. Isto tinha que vir ou pelos
fariseus ou pelos saduceus. Se viesse aos fariseus, os saduceus não O
receberiam. E vice-versa, os saduceus não O receberiam, porque eles
diziam que os fariseus O teriam.
81
E esta é simplesmente a maneira que é hoje, nossos sistemas,
e a coisa toda está apodrecida e poluída. Oh, que coisa! A hora em
que estamos vivendo agora, o mundo cegado, caminhando em trevas,
inclinado aos sistemas deste mundo, como ovelha sem pastor. Quando
eles tiveram a Palavra do Deus Vivo confirmada diante deles, e saíram
caminhando cegamente, e A deixaram. Como você pode esperar
qualquer outra coisa? Amém. Aí estamos.
82
Então, o mundo está caindo aos pedaços. Por quê? A própria
Palavra que os ajusta tem sido rejeitada. Encontramos isto em Hebreus,
capítulo 11.
83
Einstein disse. Eu estava ouvindo uma palestra dele, aqui
outra noite, na cidade de Nova Iorque, que ele proferiu, em uma de
suas últimas palestras. Ele estava falando sobre uma constelação,
uma pequena galáxia, como ela era na constelação. Ele disse: “Se um
homem fosse pelo espaço, viajando na velocidade da luz…” O que é
isto, oito mil… [Alguém diz: “Cento e oitenta e seis mil.” – Ed.]. Cento
e oitenta e seis mil milhas por segundo. “Ele levaria centenas, gastaria
cento e cinquenta milhões de anos luz para chegar lá.” Ele encontrou
a Eternidade. Então disse: “Para voltar, ele levaria outros cento e
cinquenta milhões de anos, que daria trezentos milhões de anos. E o
espaço, do qual ele saiu da terra, seria apenas cinquenta anos”. Aí está,
rompeu para a Eternidade! Oh, que coisa! A grandiosidade de Deus,
quando Ele fez todo o sistema solar!
84
E este astronauta, outro dia, voando sobre os arredores da
Rússia ali, disse que: “Não viu Deus nem Anjos”. Quão ignorantes
as pessoas podem ser! Quando… Deus! E todo o sistema solar, Ele o
soprou de Suas mãos; e Ele está assentado a tantos milhões de anos,
anos luz, para além daquilo. E a coisa toda é sustentada por Seu Poder
e Sua Palavra. Aleluia! Cada estrela tem que pairar em seu lugar. Sim,
senhor! Então, Ele foi humilde o suficiente para descer e se fazer um
de nós, para morrer por nós. Não temos desculpas. Se uma daquelas
estrelas se deslocasse de sua base, de onde ela está em sua órbita, se
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ela se deslocasse, afetaria todo o sistema. O sistema todo deve girar
exatamente do mesmo modo, pois um depende do outro.
85
E o sistema de Deus, quando está em perfeita harmonia com
Ele, a coisa toda funciona de modo perfeito. Isto é correto, porque tem
que funcionar. Mas a igreja nunca tomou o sistema de Deus, ela fez um
sistema próprio. Esta é a razão por que estamos todos em desarmonia.
Esta é a razão pela qual a igreja está tão duvidosa. Esta é a razão
por que o mundo está caindo aos pedaços hoje, porque adotamos
nossos próprios sistemas. Esta é a razão pela qual o mundo político
está em pedaços. Esta é a razão por que o mundo religioso tem caído
aos pedaços, porque adotamos um sistema ao invés de tomar o plano
eterno de Deus para as eras. Amém. Este é o problema com o mundo.
Isto é exatamente o que está errado, é porque eles adotaram outra
coisa. Tem pessoas assim: “Eu sou presbiteriano. Eu sou metodista.
Eu sou unicista. Eu sou trinitariano. Eu sou…” Oh, misericórdia! Não
é de se admirar que não possamos nos unir, não há nada que nos
manterá unidos.
86
O Sr. Nixon fez o comentário mais brilhante que eu já ouvi
de qualquer presidente ou vice-presidente nos últimos anos, quando
ele disse outro dia: “Qual é o problema com o povo americano? Eles
perderam o amor e o respeito um pelo outro”. Como os cidadãos
americanos, atirando um no outro, na rua, como podem? Que coisa!
87
Se você não pode discordar de uma pessoa, e amá-la ao mesmo
tempo, então cale a boca. Se você não consegue lhe falar, como um pai
corrigindo seu filho, disposto a colocar o braço ao redor de seu pescoço
e abraçá-lo depois, é melhor você deixar isso pra lá. Você não foi longe
o suficiente para saber do que você está falando. Correto. Eu posso não
concordar com uma pessoa, certamente; mesmo assim ele é meu irmão,
eu apertarei sua mão. Eu não posso deixá-lo continuar com isso; se eu
o fizer, se eu não lhe falasse, eu não seria o irmão correto para ele. Isto
é certo. Mas eu posso lhe dizer, e lhe dizer que eu o amo, e provar isso
para ele, que eu o amo.
88
Você não pode atirar nele, na rua. Eu discordo do Sr. Kennedy
e suas políticas, e sua religião, e assim por diante, mas ele não merecia
aquilo. Não, senhor. Não, de jeito nenhum. Ninguém merece aquilo.
89
Então, vemos q
que o mundo todo está corrompido.
p
Nossa
nação, política, sistemas religiosos e tudo mais estão corrompidos. É
só esperar. A Palavra de Deus, que foi profetizada para este dia, está
esperando alguém vir e confirmá-La. Eu me pergunto se Ele já fez isso.
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Então onde estaríamos se Ele já tivesse feito isso? Se Ele já fez isso,
então onde estamos? Os mais miseráveis!
90
Eu disse uma coisa dura acerca da Srª. Kennedy, algumas
vezes, acerca dela criar modas para o mundo, com esse corte de cabelos
pelo ombro, e “como nossas irmãs e as demais cortam seus cabelos
e se vestem como a Srª. Kennedy.” Eu disse: “Como uma Jezabel
de antigamente”. Isto é verdade. Eu creio nisto. Eu sinto muito pela
mãezinha ali nesta noite, com seus filhos, exatamente. Mas deixe-me
lhes dizer algo. Se Jaqueline Kennedy tivesse ouvido as Mensagens
que alguns de vocês, pentecostais, têm ouvido, sobre corte de cabelo e
coisas, talvez ela nem tivesse cortado o cabelo. Você que está suposto a
ser pentecostal, e ainda faz isso assim! Uh-hum. Uh-hum. Ela talvez não
tivesse feito isso se ela tivesse a oportunidade e ouvisse a Mensagem,
vê, que
q você tem ouvido. Aí está. Estamos num lugar
g ruim, g
gente. Isto
é exatamente correto. Sim, de fato. Ó Deus, como a moral, e a coisa…
91
A condição feminina é uma das coisas q
que segura
g
nossa nação.
É a espinha dorsal. E a feminilidade é uma bela virtude que Deus
dá a uma mulher para ser mãe; bem, isso acabou. Há muito tempo
as mulheres do mundo e a virtude delas, inclinaram-se à deusa da
moda de Hollywood; moldando-se, vestindo-se e agindo como agem
algumas dessas estrelas de Hollywood. E muitas vezes aquelas vestes
ímpias, com apelo sexual, são consideradas como moda nas igrejas.
E os pastores por detrás dos púlpitos, sem a audácia, sem a força do
Espírito Santo; como um Ló ali assentado, afligido em sua alma, mas
comprometidos demais com um vale-refeição para dizer às pessoas
que aquilo é errado. Sim.
92
O que precisamos hoje é de um afastamento. Podemos nos
afastar tardiamente agora. A hora pode ter passado. Nunca mais
teremos outro avivamento. Eu sei que vocês estão buscando isso, mas
eu não o vejo na Escritura. Eu busco um arrebatamento, para apenas
umas poucas pessoas. Isto é certo, apenas um punhado de pessoas. O
mundo não sentirá falta deles. Quando se forem, você nunca saberá
que se foram. Isto é certo. Será como um ladrão à noite.
93
E se Ele não abreviar o trabalho, por causa do Eleito! Há alguns
eleitos para a Vida Eterna, sabemos disto, todos eles são os que têm
Vida Eterna. E se eles… ou então Ele não abreviasse por amor a eles,
nenhuma carne seria salva. O mundo tem chegado à sua ruína, a cada
dois mil anos. Sabemos que o sistema tem caído aos pedaços. Ele caiu
aos pedaços nos dias de Noé. Nos dias de Cristo, ele caiu aos pedaços.

