Hebreus VII - Parte II
Ali está ela… Eu acho que primeiro nós temos um bebezinho aqui, Doc, meu irmão
carnal, me disse há alguns minutos atrás, que queria... Que estava aqui para dedicação. E
agora, se essas mães têm suas criancinhas as quais querem dedicar ao Senhor, nós
ficaríamos contentes que elas viessem neste momento, trazer seus pequeninos. Agora…
E muitas pessoas... Como elas dizem: os batizam. A igreja Metodista os batiza. E eu
creio que os Nazarenos; eu não tenho certeza. Não, eu acho que é nisso que eles se
separaram, foi no batismo infantil, a Nazarena e a Metodista Livre. Mas, todavia, algumas
delas, elas fazem uma coisa e outra, mas… E algumas delas derramam um pouco de
água sobre elas; algumas as aspergem, e… Mas nós sempre tentamos ficar o mais
próximo da Bíblia quanto sabemos. Agora, não existe Escritura na Bíblia para que um
bebê seja aspergido; nem existe Escritura na Bíblia para qualquer pessoa ser aspergida.
Isto não é uma coisa Escriturística; é uma ordem da igreja Católica.
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Mas eles - eles realmente… trouxeram… Eles trouxeram bebezinhos para Jesus. E
por - por termos que representá-Lo, nós queremos fazer a mesma coisa que Ele fez. Ele
colocou Suas mãos sobre eles, e - e os abençoou, e disse: “Deixai vir os meninos a Mim
e não os impeçais, porque dos tais é o reino do Céu.” E isso é o que continuamos fazendo
aqui no Tabernáculo, enquanto tentamos prosseguir à real maneira Bíblica, consagrada, o
melhor que sabemos.
3
Então agora, se essa mãe, ou qualquer mãe, tiver seu bebezinho para ser dedicado,
enquanto a irmã Gertie toca: “Trazei-os”, ora, traga-os para o altar. E o irmão e eu
desceremos e dedicaremos os pequeninos ao Senhor. Correto. Huh, irmão Neville…
[Dedicação de bebês, e espaço em branco na fita - Ed.] Obrigado, irmã Gertie. Isso é
muito bom. Quantos amam as criancinhas? Se você não as ama, há alguma coisa errada
com você; há alguma coisa errada.
4
Agora, esta noite… Agora, para iniciar os cultos restantes. Nós… A razão pela
qual eu vim de novo esta noite… Geralmente nestes dias quando nós temos cultos de
cura, eu somente tenho cerca de um por dia, porque isto me causa um tremor e tanto.
Vocês não sabem como é isso. E aqui em casa é duas vezes pior do que em qualquer
outro lugar.
5
E eu estava me desculpando por fazer um disparate como eu fiz com isto hoje de
manhã. Mas a primeira coisa que me chateou foi quando Billy veio me dizer que ele não
conseguiu encontrar pessoas suficientes para as quais distribuir os cartões de oração. Ele
só conseguiu distribuir aproximadamente doze ou quatorze, e ele tinha um… Ninguém
queria cartões de oração. Eu acho que estava tudo bem. Sendo assim, de acordo com
isso, eu nunca pensei… E então quando eu comecei a chamar aqueles cartões de oração,
eu pensei que iria pegar todos os dez ou doze, ou que fosse que estivesse aqui, chameios, cheguei a um certo número - ou algo, e não respondia. E eu chamava e não respondia.
E eu nunca pensei nisso até que a Sra. Wood me chamou; ela disse: “Irmão Branham, o
Billy pega os cartões e os embaralha, e simplesmente os distribui. Ele poderia ter tido
aquele (número três, não era?) número três em seu bolso.”
6
Claro, ele geralmente distribui todos os cinquenta. Quando ele os traz diante das
pessoas, ele simplesmente os embaralha. Assim todos… Não é dizer: “Dê-me o número
um.” Poderíamos não começar com o número um. Poderíamos começar com o cinquenta;
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não se sabe, vir de trás para frente. Nós poderíamos começar no oito e subir. Poderíamos
começar no vinte e subir; nós não sabemos. Mas ele simplesmente os embaralha e os
distribui para as pessoas à medida que elas os querem. E eu, não pensando nisto esta
manhã, eu poderia ter chamado mais quatro ou cinco e eles não teriam estado ali, porque
poderia ter estado bem para cima nos vinte ou trinta em algum lugar. Vê você? E então…
Mas o Senhor resolveu isto, porém isto não tem o - o verdadeiro impacto como tem longe
de casa. Eu posso nunca tentar - experimentá-lo outra vez, mas a… Aqui, há não muito
tempo atrás, eu pedi ao Senhor que se Ele nos desse uma boa reunião, eu prometi que eu
- eu nunca mais pediria isso para Ele, porque tem sido uma coisa tão difícil, e é contrária
às Escrituras. Vê você? E se você… Isso é o que o torna difícil sobre mim. Porque,
sabendo disso, isto – isto me dá... sou uma derrota para começar. Vê, eu sou derrotado
para começar.
7
Todavia, alguém ligou para alguém hoje à tarde (alguém telefonou para a Sr. Wood.)
e disse que telefonaram para alguém na igreja hoje de manhã a respeito de um homem que
estava muito, muito doente, e que veio para Cristo hoje à tarde, em seguida, que o - o
homem que estava muito doente veio para Cristo. E uma outra coisa, a Sra. Wood me
disse que eu falei com a irmã dela, uma irmã mais velha, que realmente estive em sua
casa noutro dia e jantei com ela - jantei com ela em Kentucky. E o Deus Todo-Poderoso
sabe que eu não reconheci aquela mulher. Vê? Isso é certo, apenas… Visões são soberanas.
Nós nunca sabemos como elas vão se desenrolar ou o que vai acontecer. Depende de
Deus, e - o que - o que acontece. Mas eu realmente sei que ao esperar por elas - esperar
pelos seus…
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E noutro dia quando esta garotinha estava aqui, da qual presumia-se que tivesse
tido discernimento, o que eu, não… Vê, se Deus fosse dar isso para o mundo todo, seria
ótimo; mas se assim fosse, estaria contrário ao que Ele me disse do outro lado da rua aqui
(Vê você?) há alguns anos atrás. E nós queremos ter certeza que isso estava certo, e
então deixar a igreja que estava aqui ver isso. Então eu telefonei para a Sra. Snyder, a irmã
Snyder, ela está aqui em algum lugar; ela simplesmente tem um pouquinho de dificuldade
para ouvir. E a pequena senhora falou em voz baixa, e disse: “Você tem reumatismo,” ou
artrite, ou alguma coisa parecida. O que eu sabia que era um quadril quebrado. E então…
E então o Espírito Santo trouxe isto nesta manhã. Vê?
9
Agora, o que isto é, é um dom Divino, e ele funciona em sua soberania. Porque o
que faz isto tão difícil aqui na cidade… Honestamente, eu - eu fico em dificuldade o tempo
todo orando pelos enfermos aqui, ou - ou.. Eu vou e digo às pessoas isto; eu vou e digo:
“Agora, o Senhor te curou. Jesus te curou quando Ele morreu por você há mil e novecentos
anos atrás. Bem ali você foi curado. Agora, a… No que concerne a Deus, no que concerne
a Cristo, você foi curado há mil e novecentos anos atrás. Sua doença se foi. É necessário
a sua fé para fazer isto.” E então essa pessoa pode ir e não ficar curada; então a pessoa
vem e diz: “Bem, o irmão Branham me disse que eu estava curado.” Veja, eu estou te
dizendo o que Deus disse.
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Agora, quando isto é falado diretamente para uma pessoa, diretamente, “Isto é o
ASSIM DIZ O SENHOR,” sobre uma certa coisa que vai acontecer e que provará para você
aí mesmo que sua cura já está segura. Sua fé a selou. Vê, a promessa é sua. Não é a
minha palavra; é a Palavra de Deus que você já está curado. Vê? Mas você simplesmente…
De alguma maneira ou outra, eu - eu não consigo fazer com que isso seja absorvido nas
pessoas aqui em Jeffersonville. Eu - eu não consigo fazer com que isso aconteça. Eu
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sei… Eu tento explicar isso tão bem quanto eu posso, e simplesmente - simplesmente
não acontece; isso é tudo. Eu digo…
11
Aqui, não há muito tempo atrás eu fui a um lar, até um homem, e o homem estava
morrendo. E eles me chamaram para ir orar por ele. O médico disse que ele não viveria até
o amanhecer. Eu entrei, e o jovem disse para mim: “Sr. Branham, eu não quero morrer.”
Ora, certamente o jovem companheiro não queria. Ele tinha uma família, dois filhos ali.
Bem, eu me abaixei; eu disse: “Agora, olhe, quem é o seu médico?” Ele me contou quem
era. Eu disse: Agora, o médico pode ter dito que você vai - você vai morrer, mas Deus não
te disse ainda que você iria morrer.” Eu disse: “Agora, de acordo com a Bíblia, você já está
curado, porque Jesus morreu pela sua cura.”
Ele disse: “O Sr. acredita que eu vou ficar bem?”
Eu disse: “Eu absolutamente creio nisto.” Bem, se eu fosse orar por um homem, e
não usasse esse tipo de fé para crer por ele, como: “Oh, não, não, se o médico disse que
você vai morrer, você vai morrer. Isso põe um fim na questão, agora.” Ora, seria essa uma
pessoa para vir orar pelos doentes? Eu não iria querer essa pessoa em minha casa para
orar por mim. Eu quero alguém que mesmo que tenha visto isso ou não, pegasse a fé e
permanecesse sobre a promessa por mim. Isso é certo.
E eu disse… ele… Nós fomos e oramos; eu disse: “Agora, tenha bom ânimo.”
Ele disse: “Você quer dizer que eu vou ficar bem?”
Eu disse: “Ora, claro, a Palavra de Deus disse que você vai ficar bem.” Vê? “Se tu
podes crer; tudo é possível.”
Ele disse: “Tudo bem, eu creio Nisto.” E eu sai e disse para a esposa dele que…
“O homem está morrendo, não está?”
“Sim, ele está.” E… Então no dia seguinte o homem morreu, ou dois dias depois
disso. Então esta mulher saiu e começou a beber e comportar-se escandalosamente. E
um dos diáconos, eu creio que foi, desta igreja, foi até a mulher e perguntou-lhe se ela
voltaria para a igreja. Ela disse: “Eu não acredito em ninguém. O Pregador Branham veio
aqui e orou por meu marido, e disse que ele iria viver; e ele morreu dentro dois ou três dias
depois, então eu não creio.” Agora, ela está morrendo.
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Tudo bem, mas todavia… Vê você? Apenas serve para mostrar que as pessoas não
prestam atenção ao que você está dizendo. Vê? Certamente. Se eu orasse por algumas
pessoas, e eu - eu dissesse que elas vão viver, eu creio que elas vão viver. Mas não
importaria se minha palavra fosse absolutamente o ASSIM DIZ O SENHOR, e você
descresse disto, você morreria de qualquer maneira. Certamente. Aqui está o ASSIM DIZ
O SENHOR, e muitos deles o recebem e morrem. Muitos deles vão para o inferno, quando
o ASSIM DIZ O SENHOR, diz que você não tem que ir. Isso é certo? Claro. Vê? É o que…
Tudo está baseado em sua fé.
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O Irmão Collins, creio que ele não está presente esta noite, mas ouvindo-o pela
manhã, ele deu o discurso mais sobressalente sobre isso. Vê? Veja, ele deu. Ele disse:
“Agora, a mesma fé que você tem aqui, você vai ter que ter lá fora. Porque é a sua fé
individual, não em sua denominação, mas em Cristo. Você tem que ter essa fé.” Isso é
exatamente correto. Absolutamente. E a cura Divina está baseada sobre a sua fé. Mas de
acordo com a Palavra de Deus, ASSIM DIZ O SENHOR, cada pessoa foi curada quando
Jesus morreu no Calvário: “Ele foi ferido pelas nossas transgressões; pelas Suas pisaduras
fomos sarados.” Isso é certo? Nós fomos. A Bíblia diz que você foi curado. Então não me
critique. Eu sou apenas um pregador da Palavra. Você vai e diz para Deus que Ele disse
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alguma coisa errada, e Deus vai te dizer onde está sua fraqueza então. Vê você? Então
essa - é sua fé. Jesus disse: “Se tu podes crer… Se tu podes crer…”
14
Agora, quando você ouve que o Espírito Santo confirmou sua fé e a solidificou, e
disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, amanhã nesta certa hora, você terá uma certa coisa.
Uma certa coisa acontecerá, e isso estará bem aqui de uma certa maneira, e você encontrará
uma certa coisa aqui. Isso será um sinal para você,” agora, observe isso; isso é uma obra
terminada bem aqui agora. Mas quando o assunto é cura Divina… Eu tenho que colocar a
cura Divina na mesma base, dessa maneira, como salvação. Cada um de vocês, não
importa o que você tenha feito, você foi salvo desde que Jesus morreu, porque Ele morreu
para levar os pecados do mundo. Mas isto nunca te fará nenhum bem até que você pessoalmente o tenha aceitado e experimentado isto. Mas no que se refere aos seus pecados,
eles já estão perdoados. Isso é certo. Ele… “Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados
do mundo.” Vê? Aí está você. Agora, lembre-se disso.
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Agora, eu sei que ao ensinar nas Escrituras, nós somos uma congregação mista, e
muitas vezes neste Livro de Hebreus, que é um Livro um tanto profundo… Eu vou ter que
deixar isto por um momento agora. Eu vou tentar terminar a última parte do capítulo 7, hoje
à noite. Agora existem muitas perguntas em sua mente, sem dúvida. Muitos de vocês têm
perguntas, e eu teria também. Agora, a próxima vez, o Senhor permitindo, quando eu
chegar… Eu estou indo para Michigan agora, e então de Michigan eu vou para o Colorado,
e do Colorado para a costa oeste. Agora - agora, quando chegarmos, o Senhor permitindo…
Agora, eu não sei… Se eu não estiver em Chicago, domingo, eu posso estar de volta aqui
para o domingo que vem à noite.
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Agora, nós estamos mantendo nosso pastor fora do púlpito aqui por seis semanas,
tudo através destes – destes - deste Livro aqui. Vê? Agora, nós…Eu não gosto de fazer
isso. O irmão Neville é um irmão gentil, dócil e amável. E eu tenho certeza que esta igreja
ama o irmão Neville.
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E, a propósito, enquanto eu estou pregando, alguém em – ao redor desta região em
algum lugar é culpado de escrever algumas cartas para tirar o irmão Neville deste púlpito.
Você vai ter que acertar isso comigo. Uh-huh, isso é certo. Uh-huh, sim, certamente.
Agora, eu quero que você… Foi dito que o diá… alguma coisa sobre o quadro de diáconos.
O quadro de diáconos não tem nada a ver com o pastor. Não, senhor. A congregação na
totalidade tem toda a autoridade. Não é… Um corpo de diáconos é apenas para um
policiamento aqui nesta igreja, apenas para manter a ordem e assim por diante. Mas
quando se refere a regras, a igreja toda tem autoridade. Esta igreja está edificada sobre a
soberania da igreja local. Portanto, eu não tenho nada a dizer para tirar este pastor, ou
colocar um. Eu possuo a propriedade; ela está cedida para a igreja. Vocês todos são a
igreja; vocês são quem controlam. Vocês mesmos são a igreja. E a Igreja, a santa Igreja
de Deus é a soberania, ou o Espírito Santo nessa Igreja. E a única coisa que eu faço é
possuir a propriedade, cedê-la para esta igreja como um - cedê-la para uma igreja, e é
isenta de impostos. E a igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com
isto. E a única maneira pela qual este pastor pudesse alguma vez ir embora, seria se o
próprio pastor decidisse ir, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer: mude o pastor.
E essa é a única maneira; nenhum quadro de diáconos pode fazer isto. O quadro de
diáconos somente mantém ordem e coisas na igreja. Os administradores não têm nada a
ver com isso, somente estão encarregados de consertos na igreja. E eles não podem
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fazer isto até que haja um - o quadro inteiro de administradores se reúna e diga: “Nós
construiremos isto, ou nós faremos aquilo.” Então eles têm que perguntar ao tesoureiro se
eles têm dinheiro para fazê-lo. Sim, senhor.
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Mas se houver alguma reclamação contra qualquer membro, se um membro tem
uma reclamação contra outro, ou alguma coisa errada, você mesmo tem obrigação de ir
até aquele irmão e conversar com ele, você e ele sozinho. E se ele não te receber, então
a próxima coisa acontece; você leva um dos diáconos ou alguém, que vá com você até
aquele irmão. Então se ele não quiser recebê-los, então você vem e diz isto para a igreja.
Então se a igreja… E se ele não receber a igreja, então a Bíblia diz: “Considera-o como um
gentio e publicano.” Isso é certo. E qualquer pessoa que sabe que uma pessoa é culpada,
e você não vai até ela e fala, então você é parte da Igreja de Deus que vai responder por
aquele pecado. Isso é certo.
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E se qualquer pessoa então tiver uma - uma reclamação contra um diácono, ou
contra o diácono, ou alguém na igreja, é necessário três pessoas. Três pessoas viriam e
falariam – testemunhariam, pela boca de duas ou três testemunhas. Venha e diga ao
pastor que existe uma queixa contra um diácono. Então se existe uma queixa contra um
diácono, se o diácono não é um homem justo, um homem perfeito… Ele deve manter o
ofício de um diácono sem culpa, e então ser achado sem culpa. E se essa congregação
descobrir que esse diácono não está mantendo esse ofício, ele leva três com ele e leva
isto ao pastor. É pedido àquele diácono que fique em casa à noite, e então o pastor da...
Vem e reúne a congregação, dá a queixa. E se a congregação votar para que o diácono
continue, o diácono continua. Se a con... Se votarem para o diácono ser despedido, eles
elegerão um novo diácono naquela mesma noite. Vê?
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Portanto, ninguém tem nada a ver com isto; é a maioria do povo. Sim, senhor. Se
vinte votam para ele, e vinte um votam contra ele, ele sai, ou vice-versa. Vê? Isso é, é a
soberania da igreja local, e então cada um dos membros tem autoridade na igreja. Se
alguma coisa vai mal, então eles podem vir imediatamente, e a única coisa que eles têm
que fazer é estar diante de Deus para ver com que absolutamente nada impeça o andamento da igreja.
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Mas a autoridade total e completa da igreja é o pastor. Leia isso na Bíblia; veja se
não é a ordem da Bíblia. Isso é exatamente certo. Não existe ninguém acima do ancião.
Eu não tenho nada a ver com o que o irmão Neville faz aqui. Isso é com vocês e o irmão
Neville. Se o irmão Neville quisesse pregar a doutrina dos Testemunhas de Jeová, isso é
com ele e vocês. Vê? Se ele quisesse pregar qualquer coisa que quisesse, isso está entre
vocês e ele. Isso é tudo. Se a congregação votar para ele nisso, para pregar isso, está
tudo bem... Isso é com ele.
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A única coisa que eu faço, apenas é possuir a propriedade. E se alguma coisa ou
outra surge que é um… Como mudar o pastor, e eles querem fazer uma votação sobre
isso, você não poderia pedir a um diácono para fazer isso; você viria me pedir. Eu viria, e
diria: “Se você quer mudar o pastor, diga-me porque. Ele fez alguma coisa?”
“Sim, nós o pegamos bêbado, ou nós o pegamos fazendo isto, ou fazendo alguma
coisa que não era certa.”
“Vocês têm três testemunhas disto?”
“Sim, nós temos.”
As testemunhas devem primeiro ser provadas: “Não receba uma acusação contra
um ancião a menos que isto seja por duas ou três testemunhas, e deixem-nas primeiro ser
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provadas, para acusar um ancião.” Então você tem que jurar por isto, que você viu isto, e
provar que você viu isto. E então, se você viu, então aquele pecado é repreendido
abertamente, pois isto é errado. Então diz: “Congregação, vocês querem mudar seu pastor?”
23
E se a congregação votar: “Perdoa-o, e deixa-o continuar ainda,” é dessa maneira
que isto tem que permanecer. Vê? Isso… Não é isso justo? Não é essa a maneira de
dirigir uma igreja? Isso é o que a Bíblia diz. Nós não temos bispos ou superintendentes, e
juntas e assim por diante, coloca este e tem bastante autoridade. Não há ninguém que
tem autoridade aqui a não ser o Espírito Santo. E isso é certo. Ele faz a mudança. E nós
O tomamos como a maioria do povo, a maneira que o povo vota. E então se um lado quer
fazer isto, e o outro lado quer fazer aquilo, e o lado vence… O lado que perde, o que eles
fazem com respeito a isto? Juntam-se com os demais e dizem: “Nós estávamos errados
então. Nós prosseguiremos, porque o Espírito Santo fez esta escolha.” Vê? Isso está
exatamente certo.
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Tal como democratas e republicanos, contanto que permaneçamos como uma
democracia, como americanos: se os democratas estão no poder, os republicanos devem
prosseguir com eles; se os republicanos estão no poder, os democratas prosseguem. Vê,
isso é exatamente o que nos faz uma nação. Sempre que quebramos isso, nós quebramos
nossa democracia. Isso é certo. Os democratas dizem: “Eu não vou fazer nada, os republicanos estão no poder.” Então nós caímos. Eu sou de Kentucky; juntos nós permanecemos
de pé, e divididos nós caímos.
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Agora, se há alguma coisa errada na igreja que você sabe, algum indivíduo ou
alguma pessoa ou qualquer coisa, você tem por obrigação e responderá diante de Deus se
você não esclarecer esta coisa, você, a igreja. Agora, lembrem-se, não está sobre os
meus ombros; está sobre os seus ombros. E alguma coisa que esteja errada na igreja,
Deus te fará responder por isto. Isso é certo. Essa é a maneira que Ele dirige Sua igreja.
Essa é a maneira que está na Bíblia. Essa é a ordem da Bíblia. Essa é a soberania da
igreja local; o pastor é o cabeça. Isso é certo. Amém.
26
Agora, vindo para esta velha mensagem bendita aqui. Vocês… Agora eu quero que
vocês saibam disso. Isto está gravado em fita, lembrem-se, esta mensagem. E as gravações
em fita da igreja, as ordens e regras da igreja, estão gravadas em fita. Isso está de acordo
com a Bíblia. Nós não dirigimos isto; não existe ninguém como cabeça de todos, nós
somos todos iguais. Mas nós temos um líder, que é o pastor, contanto que ele seja liderado pelo Espírito Santo. Verdade. Tudo bem.
27
Agora, aqui, vai haver muitas perguntas. Então da próxima vez que eles anunciarem,
e o irmão Neville anunciar no rádio que eu vou estar aqui, você escreva sua pergunta, para
que você e eu possamos discutí-la juntos. Você o fará? Muito bem.
28
Eu sei que eu tenho ensinado sobre a perseverança dos santos. Eu tenho ensinado
sobre a suprema Deidade de Jesus. Eu tenho ensinado sobre a segurança do crente, e
pré-ordenação, predestinação, e muitas dessas coisas. O que eu sei é que em minha
congregação tem muitos legalistas, o que está perfeitamente bem, absolutamente. Mas
agora, para coisas, eu sou um legalista também, e eu sou um calvinista. Eu simplesmente
creio na Bíblia; isso é tudo.
29
Agora, se algumas dessas perguntas… E eu tenho ensinado sobre evidências,
sensações, e assim por diante, e todas essas coisas das quais você pode ter discordado.
Então uma destas noites, talvez… Vamos combinar isto… Vocês estão com muita pressa
de voltar aqui? Vamos combinar isto para quarta-feira à noite, nesta quarta-feira que vem à
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noite, então eu - eu acho que tenho... Eu posso ter isso então. Traga sua pergunta na
quarta-feira à noite e coloque-a aqui na plataforma, a pergunta sobre a Bíblia (Muito bem),
sobre o que eu tenho ensinado agora. E quarta-feira à noite… E então no próximo domingo,
então eu penso que eu - eu tenho que estar em Chicago de qualquer maneira, e de lá eu
vou para Michigan. O Senhor permitindo, eu estarei aqui na quarta-feira à noite para tentar
responder as perguntas da melhor maneira que eu possa. E agora, o Senhor seja misericordioso. Agora, vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento.
30
Agora, bendito Senhor, esta é Tua grande economia; é Tua igreja. És Tu, Senhor
que está movendo, e nós queremos mover como o Espírito de Deus nos mover. E nós
oramos agora que Tu nos abençoe. E enquanto nós falamos sobre esta mensagem e
descemos para as coisas profundas, nós oramos que o Espírito Santo as revele para nós
à medida que temos necessidade. Pois pedimos isto em Seu Nome. Amém. Agora, oh,
eu… Este Livro de Hebreus, eu o valorizo como um dos grandes Livros.
31
Um pouquinho mais adiante, pode ser que eu… Eu tenho que… Ir além mar, o que,
se Deus permitir, eu estarei fazendo muito em breve. Eu tenho que ir à África de acordo
com uma visão. Eu creio que eu nunca prosperarei muito em minhas reuniões até que eu
vá para a África e cumpra aquela visão. Agora, então isso será provavelmente em algum
tempo, nesta primavera que vem. Mas entre esse tempo, eu gostaria de pegar mais um
livro do Livro de Hebreus; isso é, o capítulo 11 de Hebreus, e ficar aproximadamente uma
semana nesse capítulo 11, e pegar cada uma dessas características ou personagens e
apresentar suas características. Vê? “Pela fé Noé,” então pegar a vida de Noé; “Pela fé,
Abraão,” então pegar a vida de Abraão; “Pela fé, Abel,” então pegar a vida de Abel. Veja, e
seguir com isso. Vocês gostariam disso? Oh, isso seria… Nós pegaríamos a Bíblia inteira,
então. E então, nós tentaremos isso, talvez, dentro de, digamos, uma semana ou dez dias
de reuniões, apenas uma reunião logo após a outra em um reavivamento como, em algum
tempo nos feriados de Natal ou alguma coisa desse tipo, o Senhor permitindo.
32
Agora, no capítulo 7 do Livro de Hebreus nós encontramos este grande Personagem. Quem pode me dizer qual era o Seu Nome? Melquisedeque. Agora, Quem era este
Melquisedeque? Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era o Rei de Salém, que era
o Rei de Jerusalém. Ele não teve pai, nem mãe. Ele não teve tempo em que Ele alguma
vez nasceu, nem nunca Ele terá um tempo que Ele morrerá. Agora, nós descobrimos que
isso tem que ser eterno.
33
Nós descobrimos que a palavra “para sempre” significa “um espaço de tempo.”
Vocês ainda se lembram disso? “Um espaço de tempo…” É para sempre e sempre. E para
sempre é testemunhado muitas vezes na Bíblia como um - um espaço de tempo. Mas
eternidade… E nós encontramos que há somente um tipo de Vida Eterna. Isso é certo?
Somente Deus tem essa Vida Eterna. Isso é certo? Somente um tipo de Vida Eterna…
Não existe tal palavra como “castigo eterno,” porque se você tiver que ser castigado
eternamente, você tem que ter Vida Eterna para ser castigado eternamente; você teria que
ser eterno. E se você tem Vida Eterna, você não pode ser castigado. Vê? Se você tem vida
eterna… “Aquele que ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou, tem vida Eterna.” Isso é certo? Vida Eterna, porque você crê. Bem, se você tem Vida Eterna, você não
pode ser castigado, porque você tem Vida Eterna. Sendo assim, se você for sofrer no
inferno para sempre e sempre, você tem que ter Vida Eterna.
34
Mas agora, eu realmente creio que a Bíblia ensina sobre um inferno ardente literal.
A Bíblia ensina isso, que os pecados e maldades serão castigados para sempre e sempre.
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Isso não é eternidade agora. Isso talvez seja por dez bilhões de anos. Pode ser por cem
bilhões de anos, mas em algum tempo tem que ter um fim. Pois tudo que teve um
princípio, tem um fim. E as coisas que não têm um princípio, é que não têm fim. Você se
lembra dessa lição agora? Como nós voltamos e descobrimos que tudo que teve um
princípio foi pervertido (Vê), uma perversão do original. E finalmente, termina na eternidade.
E então todo inferno, todo sofrimento, e toda lembrança de tal, será desaparecido pela
eternidade. Tudo que começa, termina.
35
E este Melquisedeque não era Jesus, pois Ele era Deus. E o que fazia Jesus e
Deus diferente, que… Jesus era o Tabernáculo no qual Deus habitou. Vê? Agora,
Melquisedeque… Jesus teve tanto pai como mãe, e este Homem nunca teve pai nem mãe.
Jesus teve um princípio de vida e Ele teve um fim de vida. Este Homem não teve pai, nem
mãe, nem princípio de dias, ou fim de vida. Mas Ele era a mesma Pessoa; Melquisedeque
e Jesus eram Um; mas Jesus era o corpo terreno, nascido e formado segundo o pecado:
O próprio corpo de Deus, Seu próprio Filho, nascido e formado segundo o pecado para
tomar o ferrão da morte, para pagar o preço, e receber filhos e filhas a Si mesmo. Você
entende isto? Essa é a razão pela qual Ele teve - Ele teve um princípio, Ele teve um fim.
36
Mas este corpo perfeito, em comemoração como um - como penhor de nossa
ressurreição, Deus não permitiria que aquele corpo santo visse corrupção, porque Ele
mesmo O criou, e O deu à luz, e O ressuscitou, e O colocou à Sua destra. E hoje, o
Espírito Santo que ressuscitou aquele corpo está aqui na Igreja (Bendito seja o Nome do
Senhor.) manifestando os mesmos milagres e poder. E algum dia este Espírito Santo, que
está na Igreja, gritará, e levantará, e receberá a Ele mesmo nesta forma corpórea que está
assentado à destra da Majestade de Deus, para fazer intercessões por nós pecadores, e
aí nós estamos perfeitamente guardados do pecado. Não que não pecamos, mas nos
guarda do pecado na Presença de Deus; porque existe um Sacrifício sangrento posto
entre eu e Deus, e entre você e Deus. Essa é a razão pela qual Ele disse: “Qualquer que
é nascido de Deus, não comete pecado”. Ele não pode pecar. Porque se você é nascido de
novo, o próprio Espírito Santo que morou naquele Corpo, mora em você, e Ele não pode
pecar. O sacrifício está colocado diante Dele. Então se você propositadamente o faz,
mostra que é impossível que você esteja naquele Corpo. Amém. Esse é o Evangelho. Aí
está.
37
Portanto (Vê você?), isto não contradiz nenhuma das Escrituras; isto ata as
Escrituras. Vê? Seria impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. É daí que eu
vou tirar minhas perguntas. Pois… Apenas façam-nas, isso é o que - como nós queremos.
Agora, note. “É impossível que os que já uma vez foram iluminados, recaiam e sejam
outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o
filho de Deus e O fazem - ou O expõem ao vitupério.” Eles não poderiam fazê-lo. Então
você vai até Hebreus 10 onde a Escritura diz alí: “Porque se pecarmos voluntariamente
depois de termos recebido o conhecimento da verdade…” E o que é pecado? Incredulidade.
38
Se você deliberadamente... vendo o Espírito Santo fazer as coisas que Ele fez bem
aqui nesta manhã, e ver que Cristo ressuscitou dos mortos, e que Ele está vivendo em Sua
Igreja e entre Seu povo, e você voluntariamente O rejeita, é impossível para você alguma
vez vir a Deus, porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Jesus disse as mesmas
coisas quando Ele estava fazendo esses milagres. E eles disseram: “Ora, Ele é Belzebu.
Ele é um adivinho. Ele é um diabo.” Jesus virou-se e disse: “Eu vos perdôo por isso. Mas
quando o Espírito Santo vier e fizer isto, falar uma palavra contra Ele nunca será perdoado
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neste mundo nem no vindouro. Porque vocês chamaram o Espírito de Deus que estava
Nele de espírito imundo.”
39
Então se pecamos voluntariamente, se pecamos (descremos) voluntariamente…
Não após recebermos a verdade, sendo nascidos de novo, nós não poderíamos pecar
então. Um pecador não pode cometer o pecado imperdo… Um Cristão não pode cometer
o pecado imperdoável. Ele não pode fazê-lo. É o incrédulo que faz isso. É o crente
manufaturado, não o crente. Aqueles rabis judeus, oh, eles pensavam… Eles eram formais,
e eles eram D. D.’s e Ph.D.’s. Eles achavam que tinham isto tudo costurado dentro de
uma bolsa, mas eles eram os piores dos pecadores. Oh, eles podiam… Você não podia
colocar o dedo sobre - sobre a vida deles; eles eram limpos, morais, e justos, desse jeito.
Mas eles eram incrédulos.
40
E você pegue a palavra “pecado” e descubra o que ela significa. A palavra “pecado”
significa “incredulidade.” Existem somente duas facções; isso é, um crente ou um
descrente. Isso é uma pessoa justificada ou um pecador. Isso é tudo. Se você é um
incrédulo, você é um pecador. Não importa quão bom você seja, o quanto você vá a igreja,
ou até mesmo se você é um pregador, você ainda é um incrédulo. Aqueles fariseus eram
pregadores, e eles eram incrédulos, e hoje estão no inferno por isso. Simplesmente tão
religiosos e pios quanto podiam ser, mas eles não creram Nele. E eles O chamaram de
demônio, e se opuseram à Sua Palavra. E alguns deles disseram: “Se Tu és, desça da
cruz agora. Realize um milagre, e deixa-nos ver-Te fazê-lo.” Um O feriu na cabeça com
uma vara, e disse: “Profetiza e diz-nos quem te feriu, tu profeta, e creremos em ti.” Vê?
Incrédulos, eles fingiam que eram crentes, mas eram incrédulos, não regenerados, separados, embora fossem santos e pios.
41
E, todavia, essa é a mesma coisa que permanece hoje. Homens e mulheres podem
ir à igreja e terem a... uma aparência de seriedade, e um... e pios como possam ser, e
nunca mentir, roubar, e tentar viver sua religião o melhor que podem; mas a menos que
sejam crentes, eles estão perdidos. Então não existe um triz de legalistas na Bíblia.
Calvinismo é… Graça é o que Deus fez por você, e obras é o que você faz para Deus. Está
absolutamente separado. Se você deixou de mentir, deixou de fumar, deixou de roubar,
deixou de cometer adultério, deixou de todo o... fez tudo, guardou os mandamentos, e foi
à igreja, batizou-se a cada domingo tomou da ceia, lavou os pés dos santos, fez tudo,
curou os enfermos, e fez todas estas outras coisas, a menos que você seja nascido do
Espírito de Deus, eleito, você está perdido. “Assim, pois, isto não depende do que quer,
nem do que corre, mas de Deus, que se compadece.”
42
Esaú deu o melhor de si para se tornar um cristão e ele não pôde fazê-lo. A Bíblia
diz que ele chorou amargamente, procurando um lugar para arrepender-se e não pôde
encontrá-lo. Antes mesmo dele nascer, Deus o condenou, porque Ele sabia que ele era
um infame corrupto em seu coração. Deus por presciência sabia disto; Ele disse: “Amei
Jacó, e aborreci Esaú.” E Esaú se parecia com um cavalheiro. Ele ficava em casa, tomava
conta de seu velho pai cego; alimentava o gado e tudo, e ele era um - um bom rapaz. E
Jacó era o menino da mamãe, um velho contadorzinho de estórias, tímido. Isso é o que
ele era. Você tem que admitir isto; a Bíblia admite - traz isto. Andava em volta, fazendo
tudo, e - e a mãe, andando em volta da mamãe, mas todavia, Jacó, com todas as suas
altas e baixas, e suas maneiras efeminadas, ele ainda tinha respeito por aquele direito de
primogenitura. Esse é o princípio predominante. Esaú era duas vezes mais cavalheiro que
Jacó. Se tivéssemos que julgá-lo hoje, ele seria um membro de nossa igreja, você aceita09

ria Esaú por mil a um, se você não o conhecesse. Mas Deus escolheu a Jacó.
43
O que você faria com São Paulo se ele quisesse ser um ministro? Um velho judeuzinho
de nariz aquilino, com o rosto encolerizado, indo só causando barulho, e como ele ia
despedaçar a igreja, ele ia fazer tudo. Você pensaria que ele tivesse cometido o pecado
imperdoável, mas Deus disse: “Ele é Meu servo.” Deus toma homens e os faz diferentes,
não o homem escolhe Deus e se torna diferente. Deus escolhe homens e os faz diferentes. Não é o que você faz, o que você quer, o que você acha; é o que Deus faz. Aí está. E
essa é a história.
44
Agora, este grande Melquisedeque, que história sobre Ele aqui! Nós queremos ler
um pouquinho sobre este tipo. Nós tivemos que correr por isto tão rápido; nós vamos
começar de volta aqui numa certa parte da Escritura, e nós vamos começar pelo versículo
15. E muito mais manifesto é ainda… se, à… semelhança de Melquisedeque, se levantar
outro sacerdote. Agora, Melquisedeque era um sacerdote? Ele era? Aqui está o que Ele
era. Nós encontramos que no princípio Deus era uma grande Fonte de Espírito. É isso
certo? Ele não teve lugar de nascimento; Ele não teve lugar de morte; Ele não teve
princípio de dias; Ele não teve fim de anos; Ele era simplesmente tão eterno quanto a
eternidade é eterna. Ele nunca nasceu; Ele nunca morreu.
45
E aí nós encontramos que Ele tinha sete tipos de Espírito. É isso certo? A Bíblia diz
em Apocalipse, que os sete Espíritos estavam diante do trono de Deus (É isso certo?),
sete manifestações, sete Espíritos. Nós descobrimos que existem sete cores; existem
sete eras da igreja, existe… Oh, isto - isto simplesmente decorre… Sete é completo, e
Deus foi completo em sete Espíritos, e aqueles Espíritos eram perfeitos. O primeiro foi de
uma cor vermelha, amor perfeito, redenção. E como se nós tivéssemos tempo para dar
essas cores, e mostrar que cada uma delas representa a pureza de Deus. Amém. Essas
cores, existem sete cores naturais. Essas cores representam a pureza de Deus. E a…
Essas cores representam as intenções de Deus, a atitude de Deus. Essas sete cores
representaram as sete eras da igreja, sete estrelas, sete anjos. Por toda a Escritura, sete
ministros, sete mensageiros, sete mensagens, tudo em sete. Sete dias; seis dias, e o
sétimo é o sabático (perfeito, completo). Oh, é formoso! Se nós simplesmente tivéssemos
tempo para adentrarmos nisto, e trazer isto à tona, essas cores…
46
Pegue a cor vermelha. Nós pegamos a primeira cor, que é o vermelho. O que é o
vermelho? Vermelho é um sinal de perigo. Vermelho é um sinal de redenção. E você olha
para o vermelho através do vermelho, que cor é? Branco. Isto é correto. Então, quando o
Sangue vermelho foi derramado para cobrir o pecado vermelho… Deus olhando através do
Sangue vermelho, olha para o pecado vermelho, ele se torna branco. O crente não pode
pecar. Certamente que não. A Semente de Deus, as bênçãos de Deus, permanecem
sobre ele. Deus não pode ver nada a não ser o Sangue de Seu próprio Filho. Não importa
o que isto seja em Sua Igreja, o que seja, Deus não o vê, porque Jesus está constantemente
fazendo intercessões, o Sumo Sacerdote. Não há como ele pecar quando tal Sacrifício
está colocado ali para ele dessa maneira. Certamente que não. E agora, se você diz:
“Bem, isso me dá uma boa chance.” Então isso mostra que você não está certo.
47
Você aprecia isso; você ama isto (se você é um verdadeiro cristão) ao ponto que o
pecado te assusta de modo que você não poderia mais cometê-lo. “Porque a Semente de
Deus permanece nele, e ele não pode pecar.” A Bíblia diz: “Uma vez purificado pelo Sangue
de Jesus, não tem mais desejo de pecar…” Se você tem um desejo, seu coração não está
certo com Deus. Agora, você errará, mas você não o faz voluntariamente. Vê? Você é 10

você é pego em armadilha, e qualquer coisa na qual você é pego em armadilha, ou faz
alguma coisa que você não quer fazer, não é pecado ainda; você se arrependerá no minuto
que você ver que você está errado. Você voltará rapidamente e dirá: “Eu não quis - não
percebi aquilo.” Você pode dizer isso por toda a vida. Um homem não quer ser; essa é a
razão pela qual somos tão estúpidos e estamos no escuro aqui embaixo na terra, de modo
que existe uma expiação de Sangue por nós o tempo todo para nos manter cobertos,
porque o primeiro erro que cometemos…
48
Agora, aí está sua idéia legalista. “Oh, você sabe de uma coisa? Aquela mulher foi
santificada, bendito seja Deus, mas ela errou, eu sei que ela está apostatada.” Isso está
errado. Ela não está apostatada. Ela cometeu um erro. Se ela o fez voluntariamente, então
ela não estava certa para começar. Se ela não teve intenção de cometê-lo, e ela vai diante
da santa Igreja de Deus e o confessa, e diz: “Estou errada, me perdoem,” você tem por
obrigação fazê-lo. Se você não o faz em seu coração, então você é que tem que ir ao altar.
Verdade. Existe santidade real na igreja. Existe santidade genuína, a santidade não de
você, mas de Cristo.
49
Eu não tenho santidade nenhuma para apresentar a Ele. Mas estou confiando na
Dele, oh, em Sua graça, e eu a tenho em meu coração. Eu a tenho desmerecidamente,
nada que eu pudesse fazer para merecê-la, mas pela graça Ele me chamou e me convidou
a vir. E eu olho para Ele, e Ele tirou o desejo de mim. Eu cometo milhares de erros até
mesmo em cada mês, em cada ano. Certamente que sim. Mas quando eu vejo que estou
errado, eu digo: “Deus, eu não quis fazer isto. Tu conheces o meu coração. Eu não quis
fazer isso. Eu fui pego numa armadilha. Eu não quis fazer isto. Senhor, perdoa-me!” Se eu
errei para com meu irmão, eu digo: “Irmão, me perdoe; eu não quis fazer isso.” Certamente, Deus conhece meu coração. Oh, aí está. Aí está o sacrifício de Sangue. Aí está o
poder do Evangelho, essa santa igreja avançando. Não por causa de alguma coisa que
você fez; é algo com o qual você não teve nada a ver. Aí está a expiação.
50
Agora, este Melquisedeque, quando Ele surgiu… Eu quero dizer-lhes uma outra
coisa. Você já pegou um - um pedaço de vidro de três cantos. Você pega um pedaço de
vidro que tem três cantos, e coloca-o de maneira que o sol possa atingí-lo, ele produzirá
sete cores perfeitas. Um pedaço de vidro de três cantos produzirá um arco-íris. Isso é
exatamente correto. Agora, se nós tivéssemos tempo, nós entraríamos nisso. Três traz
perfeição: Pai, Filho, e Espírito Santo: justificação, santificação, e batismo do Espírito
Santo. Aí está. A perfeição vem por três: Deus sobre o homem, Deus no Homem chamado
Jesus, Deus na igreja. Então a perfeição…
51
O homem pecava enquanto Deus estava aqui em cima numa Coluna de Fogo. Deus…
ou melhor, o homem pecava diante de Deus, enquanto Deus estava numa Coluna de Fogo,
porque ele ainda era uma criatura imunda; sangue de animal estava diante Dele. Então o
Cordeiro de Deus veio, segundo passo definido de Deus, o mesmo Deus, um outro ofício.
E então este… Deus em - estava em Cristo, era o mesmo Deus que estava na Coluna de
Fogo. E o mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. E então o homem fez pouco
Dele, todavia era contável por isso; não havia Sangue derramado ainda. Isso é certo, Jesus
disse: “Eu vos perdoo.” Mas então Aquele mesmo que era carne, se tornou uma Coluna de
Fogo novamente: “Eu vim de Deus; e vou para Deus.” E aqui nós encontramos que Paulo
se encontrou com Ele no caminho de Damasco, aquela mesma Coluna de Fogo. Nós
vemos Pedro se encontrando com Ele na cadeia, aquela mesma Coluna de Fogo. Certamente. E nós O vemos hoje entre nós, a mesma Coluna de Fogo.
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Mas a perfeição chegou ao lugar, que a Pessoa do meio… Agora, se por acaso
houver um judeu aqui, ou alguém que entenda o Velho Testamento… Prove-o, deixe-me te
mostrar. Em… Eu não tenho o Velho Testamento comigo neste momento, este é - é um
Novo Testamento. Mas na oferta do pão da proposição que era colocado sobre o prato do
pão asmo no sacrifício judaico, na limpeza do tabernáculo, pergunte a qualquer judeu;
sobre esses três pedaços de pão, o pedaço do meio era partido. Esse era Cristo. O
pedaço do meio era partido, Cristo, o mediador. Mostrava que tinha que ter um partimento
em algum lugar para redenção; e esse pedaço era considerado redenção no pão asmo.
53
Aqui está; e nesta noite quando nós tomamos a ceia, partimos o pão asmo, pois ele
é o corpo de Cristo. E ele foi partido no Calvário para ser uma propiciação pelos nossos
pecados, para que através de Sua justiça, nós pudéssemos tornar Sua justiça. Porque
Ele se tornou nosso pecado, para que pudéssemos tornar Sua justiça. Irmão, isso é
puramente a graça. Absolutamente. Não há nenhuma maneira (qualquer outra maneira)
que você pudesse justificar isto.
54
Agora, este Melquisedeque, esta grande Pessoa que foi encontrada na estrada, Ele
pagou… Abraão pagou dízimos a Ele. Quão grande Homem Ele deve ter sido. Agora, note
rapidamene. Que não foi feito segundo a lei do… mandamento carnal. Agora, vê aquela lei
legalista? A lei dizia: “Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás.” Jesus veio e
disse: “Ouvistes que foi dito: ‘Não matarás,’ mas eu digo que qualquer que sem motivo se
encolerizar contra seu irmão sem causa, já matou. Ouvistes o que foi dito aos antigos,
‘Não cometerás adultério,’ porém eu vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para
a cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração.” Aí está. Isso deve ensinar às
mulheres como se vestirem, como fazer o que é certo. Se você se veste incorretamente, e
faz o homem olhar para você de maneira errada, você é culpada de cometer adultério, do
mesmo jeito que se tivesse cometido o ato. Jesus disse assim.
55
E vocês pessoas com estes temperamentos de lâmina de serra, que está sempre
metendo a boca em alguém, não consegue tolerar, e coisas desse tipo. Tenha cuidado!
Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão que não está certa, não justa.
Vai por aí e denigre… Você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para
matá-lo; você pode quebrar o seu caráter e matá-lo, matar sua influência. Falar contra seu
pastor aqui, dizer alguma coisa má sobre ele, você simplesmente poderia ter dado um tiro
nele também; dizendo alguma coisa sobre ele que não era verdade, bem, isto matará sua
influência com as pessoas e coisas desse tipo, e você é culpado disto. Foi o que Jesus
disse.
56
Agora, ouça aqui o que Paulo - no que Paulo estava tentando chegar aqui. Eu amo
esta velha Bíblia. Ela te endireita. Olhe. Oh, apenas olhe aqui. Agora, enquanto lemos o
quarto… Ser…Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá,… Espere, eu
creio que eu tenho um outro versículo aqui que eu ia ler, não, aqui embaixo no 16. Que não
foi feito segundo a lei…do mandamento carnal, Isso é legal. Vê você? “Oh, irmão, eu - eu
não deveria, eu não deveria. Eu sei, mas eu…” Não é isto. É o amor que faz isto.
57
Como nós passamos por isto. Eu disse: “Se eu dissesse à minha… sobre minha
esposa: ‘Oh, bem, eu – eu - eu gostaria de ter duas esposas. Eu gostaria de sair com
esta, e fazer isto e aquilo. Mas eu… Se eu o fizer, minha esposa se divorciará de mim e
meus filhos estarão… E meu ministério estaria perdido’”. Você hipócrita podre, sujo. Isso
é certo. Você não a ama para começar. Isso é exatamente certo. Se você a amasse, não
haveria lei sobre isto; você a ama, de qualquer maneira, e você fica com ela. Isso é
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exatamente certo. E vocês mulheres farão a mesma coisa para com seu marido. Isso é
certo. Às vezes as mulheres chegam a uma posição que elas são… Os homens vêem
alguma Jezabelzinha toda pintada, você sabe, e - e ele vai e se deixa seduzir por ela,
talvez você tenha uma boa esposa. E então você chama a si mesmo de Cristão. Tenha
vergonha! Você precisa de uma outra dose do altar. Isso é certo. E algumas de vocês - e
algumas de vocês mulheres olham em volta para algum velho sujeitinho com seu cabelo
brilhoso, com vaselina suficiente nele para deixar vocês boquiabertas. E então você…
58
Uma mocinha aqui há não muito tempo atrás… Isto não é uma piada, porque eu não
tenho intenção de contar isto como uma piada. Mas o povo sabe que este não é lugar para
piada. Mas uma mocinha aqui, ela era… Existem rapazes excelentes aqui, rapazes Cristãos.
Há muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui, nós costumávamos ter uma -aulas
apenas para os jovens. No domingo à tarde eu falava com as jovens sobre sexo e coisas,
então no próximo domingo, à tarde, falava com os jovens, e tentava colocar um freio nessas
coisas.
59
Uma certa mocinha começou a sair com um velho tampinha no centro da cidade
aqui, fumava cigarros, e tinha um frasco dentro do seu bolso, e ele dirigia um carro esportivo
pela cidade. Eu não pude ver o que ela viu naquele rapaz. Ele não gostava de vir à igreja.
Ele sentava ali fora, a acompanhava até aqui na igreja, e então ele sentava lá fora dentro do
seu carro e esperava, não entrava na igreja. Eu disse para ela um dia… Ela morava em
New Albany. Eu disse: “Eu quero te perguntar uma coisa, mocinha. O que no mundo você
vê nesse rapaz?” Eu disse: “Em primeiro lugar, ele odeia a própria religião que você - você
tem. Ele despreza seu Cristo. Ele nunca daria um bom marido; ele te faria miserável toda
a sua vida.” E eu disse: “Ora, existem excelentes rapazinhos cristãos aqui com quem você
poderia namorar, e eles são… Seu pai e sua mãe não estão de acordo com esse namoro.
Mas você vai de qualquer maneira, e você pensa: ‘Eu tenho dezesseis anos’”.
60
Ela começou a usar maquiagem e bagunçar e, a primeira coisa, ela começou a
freqüentar hospedarias de estrada. Ela passou para a eternidade agora. Mas então, ela
estava aqui e… Você sabe que desculpa aquela mocinha deu naquele tempo por amar
aquele rapaz? Ela disse: “Ele tem pezinhos tão bonitinhos e ele é tão perfumado.”Você
poderia imaginar isso? Se perfumando, isso é um maricas, não um homem. Eu disse:
“Olhe, irmã, eu preferiria namorar com um Cristão que tivesse pés ásperos como cascalho
e cheirasse como um gambá, se ele fosse absolutamente um Cristão.” Isso é certo. Verdade.
Sim, isso é desculpa: “Pézinhos tão bonitinhos e bem perfumado.” O pequeno corredor de
hospedaria de estrada finalmente arruinou a vida da garota. É uma vergonha, desonroso.
61
O casamento é honrável, mas ele deve ser iniciado com oração e reverência. E o
amor genuíno por essa mulher os unirá para sempre. “O que ligares na terra, Eu ligarei no
céu.” Quando você descer a rua ali, ela pode ficar velha, e de cabelos brancos, e enrugada,
mas aquele mesmo amor que você tinha por ela quando ela era uma jovem bonita, você
ainda terá. Você pode ficar com os ombros caídos, calvo, e com a face enrugada, e tudo
mais, mas ela o amará tal como você era quando você tinha ombros largos e cabelo
encaracolado, se realmente for Deus. Pois você está olhando em direção à hora quando
vocês estiverem atravessando além, quando vocês voltarão a ser jovens homens e mulheres
para viverem juntos para sempre. Essa é a promessa eterna de Deus. Ele disse que faria
isto. Ele… Não somente isso, nós chegaremos a isto em um minuto, Ele jurou que faria
isto.
62
Ouçam isto enquanto prosseguimos. Que não foi feito,…segundo a lei do…
13

mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Agora, nós vamos ler
rápido, para que possamos entendê-lo. Porque dele assim se testifica: Tu és o sacerdote
eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque…(Enquanto for necessário um sacerdote,
Ele será um sacerdote.) Porque o precedente mandamento é ab-rogado… por causa da
sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,…
63
Você não pode, não importa o que você faça, você pode parar de beber, parar de
fumar, parar de contar mentiras, ir à igreja e tentar fazer isto e tentar fazer aquilo, você
ainda é carnal. Isso é simplesmente lei; a lei não aperfeiçoa nada. O que aperfeiçoa?
Cristo. Glória! Eu poderia parar de mentir, parar de roubar, parar de cometer adultério, parar
de mascar fumo, e deixar de todas as minhas coisas, e eu ainda sou carnal. Deus não
recebe isto, porque eu não tenho nada para oferecer-Lhe em propiciação. Mas no minuto
em que eu colocar minhas mãos sobre a bendita cabeça do Senhor Jesus, e dizer: “Senhor,
eu não sou bom; Tu me aceitarás como Teu servo?” Então Deus joga meu pecado fora, e
me coloco perfeito aos olhos de Deus. Isso é certo. Por quê? Eu não estou firmado no
meu próprio mérito; eu estou firmado no Dele, e Ele nos aperfeiçoou através de Seu
sofrimento e Seu Sangue.
64
Eu vejo que é hora de encerrar. Mas eu quero terminar de ler isto se eu puder,
rapidamente. …por causa da sua fraqueza e inutilidade, (Pois a lei nenhuma coisa
aperfeiçoou), e desta sorte é introduzida uma melhor esperança,…(Qual é a melhor
esperança? Cristo.) pela qual chegamos a Deus. Por quê? Através de toda a nossa bondade,
e toda a nossa bondade, e toda a nossa bondade, ainda somos carnais. Mas uma vez na
Presença de Deus, reconhecendo que nunca poderíamos permanecer ali, a não ser através
dos méritos de Jesus Cristo, então quando nós nos chegamos a Deus pelos méritos de
Seu Filho, dizemos: “Senhor, eu me chego a Ti com um coração inocente. No Nome do
Teu Filho Jesus, por favor, receba-me.” Oh, irmão, você está vindo por um caminho vivo
então. Não desta maneira: “Senhor, Tu sabes que eu parei de beber; Tu sabes que eu trato
bem a minha esposa; Tu sabes que eu faço isto, eu faço aquilo.” Você não tem nada para
oferecer. Pois a lei dos mandamentos carnais não podia fazer nada, mas a introdução de
uma outra esperança fez. Essa esperança que é Cristo, nós temos como uma âncora da
alma, segura e firme.
65
Observem. E visto como não é sem prestar juramento ele…(pronome, se você notar
aqui, em letras itálicas)… ele foi feito sacerdote: (não somente um sacerdote, mas Ele foi
feito sacerdote por juramento, não um…) Agora, observem, vamos chegar ao restante do
sacerdócio. Porque certamente aqueles … (os levitas, homens justos, direitos, honestos)… porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes,… Deus simplesmente disse: “Segundo a ordem de – segundo a ordem de Arão,” que Ele fez estes
sacerdotes. Eles vêm através de gerações. Eles vão para a escola e aprendem a ser
pregadores e assim por diante, eles descendem. Então Deus os fez sacerdotes dessa
maneira. Eles se fizeram sacerdotes pelo seu estudo, pela sua herança e assim por
diante. Mas este Homem foi feito um sacerdote por um juramento que Deus fez. Ouçam
com atenção agora. …sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento
por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá:…(Amém.)…Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque), de tanto melhor concerto Jesus
foi feito fiador.
66
Agora, rapidamente. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande
número, porque, pela morte, foram impedidos de permanecer; (milhares de vezes milhares
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de vezes milhares de sacerdotes, porque eles não tinham a não ser apenas morte e morte
e enfermidades, e morte e morte e morte. Mas observem-No.) Mas este,… (Qual Este?
Jesus.) … porque permanece eternamente - permanece eternamente, tem um sacerdócio
perpétuo. Portanto - portanto, pode também salvar perfeitamente os … (Não importa quão
longe, quão rebaixado, quão distante, Ele é capaz de salvar perfeitamente.)… que por Ele
se chegam a Deus… (não foi sobre a sua própria justiça, mas sobre sua confissão. Vê?)…
que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. (Ele está bem ali,
constantemente fazendo intercessões.) Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo,
inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. (Aí
está.)
67
Agora, se eu tentar representar meu próprio caso, eu o perderei. Se eu tentar
representar, dizendo: “Bem, meu pai foi um bom homem. Meu pai foi um pregador. Bem,
eu tenho vivido dentro da igreja.” Eu ainda o perdi. Mas este Homem é um Homem perfeito,
Cristo; Ele permanece lá e oferece Seu Sangue constantemente pelos meus pecados. Aí
está. Que não necessitasse, como os… sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e, depois, pelos do povo; porque isto fez
ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Agora, observe o último versículo. Porque a lei
constitui sumos sacerdotes a homens fracos,… (Isto é o que a lei, a lei carnal faz.) Agora,
eu gostaria de poder ter aproximadamente duas horas aqui. É desta maneira que a lei
ainda faz homens pregadores. Isso é certo. Ora, eles dizem: “Ora, este homem tem uma
experiência de seminário.” Eu não trocaria minha pequena e velha experiência celestial por
todos os seminários no mundo. “Ora, nós educamos este homem; ele é - ele é escolhido
a dedo.” Ele é um homem feito por si próprio. Eu não gosto desse tipo. Eu gosto do
homem feito por Deus. Vê?
68
Vê, mas a lei ainda faz sacerdotes. A lei ainda faz pregadores. A - a igreja Batista,
eles distribuem pregadores; punhados deles, tem uma máquina que os produz. Os
Metodistas os têm; os Batistas os têm, os Presbiterianos, Nazarenos, Peregrinos de
Santidade, Pentecostais. Eles os produzem tão rápido quanto podem, como um grande
regime, uma grande máquina. Permanecem ali como um… Eu sempre digo: “Eu - eu
certamente me compadeço por um frango de incubadora.” Você sabe, um velho pintainho
que é chocado debaixo de uma incubadora, ele não é chocado corretamente. Não, é a
galinha que deve chocar o pintainho. Mas um pintainho de incubadora, quando ele sai, ele
apenas “pia, pia, pia,” e ele não tem uma mamãe para quem ir. Vê? Ele não sabe o que é
uma mãe. Isso é certo. Ele está piando por uma, mas ele não tem nenhuma. Mas o
pintainho que é chocado debaixo da galinha da maneira natural, ele pia e a mamãe responde.
Isso é certo. E, às vezes eu penso sobre esta experiência de seminário aqui que saem
debaixo destas grandes incubadoras em Louisville, e ao redor de todo o mundo, chocando
pregadores aos milhares: incubadoras Pentecostais, e incubadoras Presbiterianas, e - e
incubadoras Batistas; elas todas chocam seus - seus - seus pintainhos. Eles: “piam,
piam, piam,” e falam sobre a incubadora em que eles foram chocados.
69
Mas eu gosto de ter um Pai, uma Mãe. Bendito seja o Nome do Senhor! Não foram
muitos que nasceram comigo, mas os que estavam ali são meus irmãos. Amém. Nós
temos uma Mãe que responde quando você - uma Mãe que está no céu, que é mãe de
todos nós, “Como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e cacareja para eles,
e - e ajunta sob suas... ajunta os seus pintos, assim eu te ajunto. Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha ajunta sua ninhada, quantas vezes
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eu te teria feito Minha, mas você não quis. Você tinha seus próprios seminários, chocava
seus sacerdotes. Eles te ensinaram contra Mim, e agora você está abandonada por si
própria; sua destruição está adiante de você.” E eu digo isto: Oh, povo; oh, povo, quantas
vezes o Espírito Santo teria ajuntado vocês como uma galinha ajunta sua ninhada; mas
você quer a sua própria maneira; você vai ficar com seu próprio caminho a respeito disto.
Em uma destas noites eu gostaria de pregar sobre: “Seu Próprio Caminho”. Você sabe,
Caim quis seu próprio caminho. O homem quer seu próprio caminho hoje. “Há caminho
que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.”
70
Agora, observe. Aqui Ele diz: Um novo - um novo concerto... Eu creio, agora
que……Não, eu estava no lugar errado. O versículo 28. Porque a lei constitui sumos
sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui
ao Filho, perfeito para sempre. Deus seja bendito para sempre, de um Filho que permanece
eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E Ele nunca teve um princípio; Ele
nunca tem fim. E a lei não podia produzir nada parecido, porque era carnal. A igreja não
pode produzir nada desta maneira (as denominações), porque elas são carnais. Os - os
seminários nunca podem produzir nada como isto. Eles tentaram educar o mundo para
isto. Eles tentaram organizar isto para isto. Eles tentaram de todo jeito no mundo fazer
tudo que podiam, deixando a coisa principal: “Você tem que nascer nisto.” Deus te faz o
que você é, certamente, não porque você deixou de fazer isto.
71
Agora, os Nazarenos, você não pode usar um anel; você não pode usar um relógio,
e você tem que ter tais e tais coisas, e o comprimento das mangas têm que estar até este
comprimento dos seus – seus braços, e suas saias têm que ter esse comprimento, e o o homem não pode pertencer a uma loja maçônica; e eles não te batizarão se você não
pertencer. Muito bem, aqui entram os Católicos, e eles têm os seus. E aqui entram os
Metodistas; eles têm os seus. Cada um deles tem uma régua de medida com a qual se
medir. Se você não atendê-la, muito bem, isso é tudo. Vê? E então…
72
Mas a coisa real é, é esta: “Nada em meus braços eu trago; simplesmente à Tua
cruz me apego. Oh, Deus, nu, ferido, preciso de socorro. Oh, eu humildemente venho,
Cristo, confessando que eu não sou nada e não há nada dentro de mim. Receba-me, oh,
Deus.” Então Deus te recebe. Agora, você pode até não conhecer o alfabeto. Você pode
não saber diferenciar café de ervilha rachada. Você pode não saber - diferenciar a mão
direita da esquerda. Não faz nenhuma diferença o que você não sabe, só existe uma coisa
que você deve saber, que Jesus Cristo tomou o seu lugar como um pecador. E você toma
o seu lugar, para permanecer na justiça Dele, confessando todo dia que você está errado,
e O ama de todo teu coração, e todos seus motivos sejam inteiramente fixados em direção
a Ele, você alcançará o céu. Isso é tudo que importa, pois a vida que estava em Cristo tem
que estar em você ou você está perdido.
73
Apenas antes de encerrar, você se lembra do pacto incondicional que Deus fez com
Abraão? O que Ele fez naquela noite quando Deus disse: “Deixa-me ver...” Quando Abraão
disse: “Deixa-me ver como Tu vais fazê-lo.” Eu acho que é o capítulo 16, de Gênesis.
“Deixa-me ver como Tu vais fazê-lo.” Disse: “Venha aqui, Abraão.” E Ele levou Abraão fora
e disse: “Vai e traga para Mim um - um carneiro, vá e traga para Mim uma cabra, vá e tragaMe uma bezerra, e Eu quero que tu os coloque aqui em cima para fazer um sacrifício.” E
Abraão foi e pegou o carneiro e o - e a cabra, e o - o - o cordeiro - ou seja, a bezerra, e os
matou. Eles todos eram sacrifícios limpos, e os partiu pelo meio, e os estendeu. Então ele
foi e pegou duas rolas e as colocou ali. Então Abraão enxotava as aves que desciam sobre
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eles, esperando Deus vir. “Agora, Senhor, aí está o sacrifício, como Tu vais fazer isto? Eu
não sei como Tu vais salvar o homem contra a própria vontade dele. Eu não sei como Tu
vais fazer isto. Como podes fazê-lo, Senhor?” O Senhor disse: “Agora, observe, Abraão; tu
és um profeta; tu és espiritual; e tu entenderás do que eu estou falando.” “Muito bem,
Senhor, eu quero ver isto.” (Agora, eu estou apenas dramatizando isto.) “Então Abraão,
suba aqui agora, fique aqui e enxote as aves.” Assim pois, ele enxotou todas as aves até
que o sol começou a se pôr. E a primeira coisa, você sabe, Deus desceu. Quando Ele
desceu, Abraão começou a ficar com sono. Deus disse: “Abraão, eu vou te colocar para
dormir”.
74
Agora, ouça, amigo legalista. Veja, Deus tirou Abraão completamente fora do quadro;
nada absolutamente que ele tivesse a ver dentro dele. E essa é a maneira que Ele te
alcança. Você diz: “Oh, eu busquei a Deus.” Você não buscou. Deus te buscou: “ Ninguém
pode vir a Mim, se o Pai o não trouxer.” Vê? É Deus te buscando, não você buscando a
Deus. Você nunca de fato fez isto; sua natureza é errada. Você é um porco; você não sabe
diferença nenhuma. Você simplesmente mora em um chiqueiro de porco; isso é tudo que
você sabe. Você ama isto, beber cerveja e pisotear na lama, e sair com a outra - a mulher
do próximo, e fazer tudo que você pode fazer que é mal, simplesmente parece bom: “Oh,
irmão, nós estamos nos divertindo.” Você acha que isto é bom. Mas Deus bate no seu
coração; isso é o que muda; não é você que bate no de Deus, é Deus que bate no seu
coração. Adão nunca bateu no coração de Deus; Deus bateu no coração de Adão. E você
é um filho de Adão. Isso é certo. E antes que Adão pudesse ser um filho de Deus novamente,
Deus teve que bater em seu coração, e antes que você possa se tornar um filho de Deus,
Deus tem que bater em seu coração.
75
Então Abraão dormiu. E quando ele dormiu, qual foi a primeira coisa que viu? Uma
grande e horrível escuridão, fantasmagórica, pavorosa. Essa é a morte que vem sobre toda
a raça humana. Então ele olhou um pouquinho mais longe que isso, e ele viu uma fornalha
fumegante; antes que se possa ter fumaça, tem que se ter fogo. É por essa razão que eu
creio no inferno como um lugar de fogo ardente. Muito bem, Ele mostrou que cada um de
nós está sujeito à morte, e cada um de nós deveria ir para o inferno, porque todos nós
somos pecadores. Agora, mas além disso, ele viu uma pequena Luz branca. E esta pequena
Luz branca...
76
O que é a Luz? Que era aquela Luz branca? Aquela Coluna de Fogo que ia à frente
dos filhos de Israel, a Coluna de Fogo que encontrou Paulo no caminho de Damasco, a
Coluna de Fogo que tirou Pedro da prisão, a Coluna de Fogo que está aqui nesta noite,
aquele Deus eterno, perpétuo, Ele mesmo andou por entre estes sacrifícios partidos (Oh,
que coisa) para trás e para frente sobre cada um. “É assim que eu vou fazê-lo, Abraão.
Observa-Me, o que eu vou fazer. Eu vou fazer um pacto aqui. E eu farei um juramento, que
de acordo com a Semente, eu levantarei um Intercessor. Eu farei um pacto com a morte,
e eu condenarei a morte na carne, porque Eu mesmo virei pegá-la. Abraão...” Disse: “Através
de tua Semente, Abraão, virá, e tu serás pai do mundo. Através de tua Semente, e não
somente a ti eu faço esta promessa, mas também à tua Semente depois de Ti.” Ele
conhecia cada um que viria. “Não eles, mas o que eu faço. Eu vou fazer isto, Abraão. Eu
confiei em Adão, e ele quebrou a sua promessa; e todo mundo quebra a sua promessa.
Mas eu farei isto Comigo mesmo, e juro por Mim mesmo que eu a cumprirei.” Amém.
Amém. Amém.
77
O que nós fazemos quando fazemos um pacto? Eu digo: “Irmão Neville...” Agora,
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observe isto apenas por um minuto. Eu digo: “Irmão Neville, te digo o que eu farei: se você
pregar até amanhã à noite, e na noite seguinte, até quarta-feira, eu pregarei da quarta-feira
em diante até domingo. [Espaço em branco na fita - Ed.]...faz este acordo?” “Sim, senhor.”
Aqui está a maneira que fazemos isto.” Aperte minha mão, garoto”. Isso é um pacto na
América; é assim que fazemos um pacto. Agora, como eles fazem um pacto no Japão?
Nós fazemos... Eu digo: “Você faz assim e assim, e eu faço assim e assim.” Pegamos
uma pequena pitada de sal, porque o sal é o que salga. E nós pegamos sal, e eu o jogo
sobre o irmão Neville, e o irmão Neville pega sal - sal e o joga sobre mim. Esse é um pacto
que liga.
78
Como David Livingstone fez um pacto com o negro africano para ir para a terra dele?
Ele foi e pegou o chefe, para que ele pudesse passar por ali para pregar o Evangelho e
fazer a obra, e eles pegaram um cálice de vinho. Aqui está o pacto do negro na África. Eles
tinham um cálice de vinho. E o chefe negro furou suas próprias veias e as sangrou neste
cálice de vinho, e David Livingstone furou suas próprias veias e as sangrou no cálice de
vinho. Eles misturaram isto; Livingstone bebeu metade dele; e o chefe negro bebeu a outra
metade. Depois eles deram um presente um para o outro. O chefe negro... David Livingstone
disse: “O que você requer de mim?” Ele disse: Esse casaco branco que você está vestindo.”
Então, Livingstone tirou seu casaco e o deu ao chefe negro. Ele disse: “O que você
requer?” Ele disse: “Essa lança sagrada que você tem em sua mão.” Porque ele sabia que
ele poderia entrar com aquilo, então ele pegou a lança. E eles eram irmãos porque eles
tinham feito um pacto. E enquanto adentrava, as tribos saíram correndo para matá-lo, e ele
levantou aquela lança sagrada. E quando ele o fez, eles olharam e disseram: “Oh, oh, não
podemos tocar nesse homem.” Por quê? “Ele é um irmão de pacto. Embora ele seja
branco, nós nunca o vimos antes...” Eles nunca souberam que eles eram negros até o
verem. Eles nunca tinham visto tal coisa antes.” Mas ele é um irmão de pacto; ele tem a
lança do chefe em sua mão.”
79
Que bonito quadro, hoje, o de beber o pacto do Sangue do Senhor Jesus com o
poder do Espírito Santo sobre nós. Nós avançamos no Nome de Jesus, e estes sinais
seguirão aqueles que fazem parte. É a lança sagrada do Chefe. Vê como é, o pacto?
80
Como eles faziam isto no tempo oriental? Eles faziam um pacto um com o outro.
Eles matavam um boi, o cortavam, e permaneciam bem no meio do... Os dois homens
ficavam de pé no meio dele, do animal partido. E eles faziam um pacto: “Se eu falhar em
manter isto, se eu falhar em fazer isto, ora, isto e tal, deixem o meu corpo ser como este
animal morto; deixem meu corpo ser como esta besta morta”. E quando eles fazem isso,
eles tomam este pacto e permanecem no meio disto, fazem um juramento - fazem um
juramento que eles o farão. E eles rasgam o papel, juntos – separam-no, e o entregam
para um homem, e o outro para o próximo. Dentro de um certo tempo eles se encontrarão;
e os deixarão ir à morte se eles falharem em cumprir aquele juramento, e serão como
aquelas bestas mortas. Muito bem.
81
Notem, as três bestas, o perfeito, o cordeiro, a cabra, e os três sacrifícios perfeitos.
O que era o cordeiro... O que era a rola? E o que as duas rolas significavam? As duas rolas
eram sacrificadas tanto para salvação quanto para cura no - no - que formavam um “T”. A
expiação era feita de maneira diferente, mas a cura continuava igual, e a salvação também
continuava igual. As duas rolas não divididas ali significavam, representavam tanto salvação...
“Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões; pelas
Suas pisaduras fomos sarados.” Elas eram colocadas a um lado, não partidas. Mas a
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expiação, a parte das bestas, as três foram cortadas. Vê você? Então quando eles faziam
isso, eles as partiam e faziam seu pacto.
82
Observe o que Deus estava falando a Abraão: “No Calvário, no Calvário, de acordo
com a tua Semente. De ti vem Isaque, de Isaque vem fulano-de-tal (Jacó), de Jacó vem
José, de José, descendo, descendo, descendo, sucessores, até que finalmente através
daquela Semente justa como...” Ele apenas chegou aqui, dizendo que nosso Senhor surgiu
de uma nação que não conhecia Moisés, nunca sequer falou disto, saiu de um sacerdócio...
Nosso Senhor surgiu da tribo de Judá, não de Levi, pois eles eram legalistas carnais. Mas
nosso Senhor saiu de Judá (Glória. Aí está.) onde a promessa foi feita.
83
Ouça com atenção agora, enquanto encerramos. E no Calvário, Deus desceu e
tomou o corpo de Seu próprio Filho no qual Ele tinha habitado, e Ele o rasgou no Calvário,
Seu próprio filho sangrando, ferido, cortado... E a lança entrou ali e O rasgou, e Seu
Sangue jorrou, e Ele disse: “Pai, em Tuas mãos entrego o Meu Espírito.” Ele inclinou Sua
cabeça; e a terra tremeu, e os raios lampejaram, e os trovões rugiram. Deus estava
escrevendo Seu pacto eterno. E Ele tirou Seu corpo morto da sepultura no primeiro dia da
semana, e o levou ao céu, e o colocou lá como um Sumo Sacerdote, como um memorial,
sentado ali perfeito para sempre. E Ele enviou o Espírito que Ele tirou daquele corpo, de
volta para a igreja. E essa igreja terá que ter o mesmo Espírito que estava naquele corpo,
senão ela não vai se enquadrar com Ele na ressurreição. Essas duas peças devem se
encaixar perfeitamente; e se esta igreja não for perfeitamente, exatamente o mesmo
Espírito que estava em Cristo, vocês nunca entrarão no arrebatamento.
84
Aí está o pacto eterno, irmão. Busque-o você mesmo, que esteja em seu próprio
coração. Ame ao Senhor. Realmente esteja certo de que você é salvo; não se arrisque
nisto. Você está arriscando. Não, você... Nós o povo americano gostamos de arriscar, mas
você não arrisque com isto. Tenha certeza de que você está certo; não porque você se
uniu à igreja, mas porque você realmente nasceu de novo, Cristo veio a você na Pessoa do
Espírito Santo.
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Agora, apenas para complementar, para – já estou encerrando...Quão felizes
deveríamos estar em ver o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo bem no nosso
meio, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava aqui na terra. Quão
felizes deveríamos ser. Vamos orar agora, enquanto inclinamos nossas cabeças. Senhor,
tem sido um grande dia. Embora eu me sinta como eu sempre me sinto: Eu tenho falhado.
Eu não consigo representá-Lo corretamente, Senhor. Eu oro que Tu me perdoes das minhas
maneiras grosseiras. Oh, eu confesso meus pecados diante de Ti, e peço misericórdia,
sabendo que há um grande Sumo Sacerdote parado ali à direita de Deus no céu, que não
foi formado segundo Arão, segundo leis e legalismos e coisas; mas Ele foi colocado ali por
causa da graça de Deus que olhou adiante, antes da fundação do mundo, e me viu aqui
embaixo no mundo, e morreu por meus pecados, para me trazer de volta ao Reino de
Deus. Eu Te agradeço, Pai, por isto, porque este Espírito que agora reina em Teu povo, é
eterno como Deus é eterno: “Eu lhes dou Vida Eterna (Vida para sempre, Vida Eterna), e
eles nunca perecerão”. E no julgamento eles nunca estarão lá; eles passaram pelo
julgamento; eles foram para a glória. E se este tabernáculo terreno se desfizer, já temos
um esperando ali para o qual entrarmos. Agradeço a Ti por isso, Senhor. Eu oro agora, que
se há alguma pessoa aqui nesta noite que nunca bebeu o Sangue verdadeiro do pacto, que
não sabe o que isto significa, não sabe o que significa ser nascido de novo, ter um
companheirismo real com Cristo em seus corações, ou no coração dela, que possam
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recebê-Lo neste momento, enquanto esperamos e damos esta oportunidade. E oramos
que naquele dia tenhamos representado o Evangelho na luz correta. Nós oramos no Nome
de Cristo.
86
Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, haveria alguém que levantaria suas
mãos para Cristo e diria: “Cristo de Deus, seja misericordioso para comigo. Deixa-me,
como Teu servo indigno, agora receber o Espírito Santo em meu coração. E dá-me a
segurança e amor que eu realmente preciso.” Se você não O recebeu, apenas levantaria
suas mãos para Ele dizendo: “Senhor, este é um sinal que eu desejo isto.” Você levantaria
sua mão? Deus te abençoe lá atrás, senhora. Deus te abençoe aqui, senhor, te abençoe
aqui, senhor. Deus seja contigo; muito bem. O homem no final aqui, Deus te abençoe,
meu irmão. E alguém mais antes de encerrarmos, apenas esperando por alguns minutos...
Deus te abençoe aí atrás, filho. Alguém mais?
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Eu agora desejo; eu desejo, Senhor Deus. Tu conheces o meu coração. Tu conheces
o que está em minha mente. Você...” O Espírito de Deus é mais vivo e mais penetrante do
que uma espada de dois gumes, e penetra até as medulas, e é apto para discernir os
pensamentos do coração. Pense nisso. Ele conhece seus próprios pensamentos, suas
intenções. Você levantaria sua mão, dizendo: “Seja misericordioso para comigo, Deus,
neste momento. Eu - eu quero que Tu saibas que eu sei que eu estou errado, e eu me dou
conta disto, mas eu quero estar correto.” Muito bem, enquanto nós simplesmente mantemos
nossas cabeças inclinadas, orando agora, pense apenas por um momento. Nós não queremos nos apressar com relação a isto.
Rocha das Eras, partida por mim,
Deixa-me esconder em Ti,
Deixe a água e o sangue,
Que fluiu do Teu lado...
Ser para o pecado a dupla... (Dupla cura? Ele jurou por isto, duas coisas imutáveis.)
Salvar-me da ira e fazer-me puro.
Enquanto eu...
88
Oh, Senhor, conceda neste momento que todos nós reconheçamos que estes fôlegos
que nós estamos puxando são fugazes. Nós não sabemos quantos mais teremos à nossa
frente. Isso é tudo pelo Teu grande conselho. É determinado por Ti. Oh, sê misericordioso
para conosco. E para aqueles que levantaram suas mãos, Senhor, não há necessidade de
mencioná-los; Tu conheces cada um deles. Mas eu simplesmente ofereço esta oração de
intercessão por eles. Eu oro que Tu tires a condenação de seus corações, e os deixe vir
com confiança neste momento até o trono, caminharem com confiança até o trono de
Deus, reivindicarem seu privilégio dado por Deus. Tu fizeste com que eles levantassem
suas mãos; eles não poderiam fazê-lo por si próprios. E eu oro, Deus, que Tu concedas
isto no Nome de Jesus. Amém.
... me em Ti; (Agora, apenas O adore agora.)
Deixe a água e o... (Oh, que coisa.)
Que fluiu do teu lado ferido,
Ser para o pecado a dupla cura,
Salvar-me da ira e fazer-me puro.
89
Quantos se sentem realmente bem agora? Levante sua mão, e diga: “Louvado seja
o Senhor.” Oh, Ele é maravilhoso. Oh, “Existe Lugar Na Fonte,” você sabe este, Irmã
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Gertie? Vamos ver, quantos amam esse hino? Agora, nós vamos ter um culto batismal,
dentro de apenas alguns momentos. [O Irmão Branham fala com o Irmão Neville - Ed.]
Você vai batizá-los?
...lugar, há lugar,
Há lugar na fonte para ti;
Lugar, lugar,...
Muito bem. Esses são os candidatos para o batismo, os homens irão para esta
sala, as mulheres para esta, muito bem, esses serão batizados no Bendito Nome de
nosso Senhor.
...graça...
Há lugar na fonte para ti;
Sobre aquele Nome, o bendito Nome,
Há lugar na fonte para ti.
Todos agora.
Lugar, lugar, sim, há lugar,
Há lugar na fonte para ti;
Oh, lugar, lugar, sim, há lugar,
Há lugar na fonte para ti.
Oh, eu amo esse antigo hino. Você não ama?
Há lugar na fonte para ti;
Oh, lugar, lugar, há lugar suficiente,
Há lugar na fonte para ti.
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Agora, enquanto o ancião foi preparar para o batismo, eu gostaria de explicar para a
audiência. E eu vou pedir para alguns dos diáconos se eles estiverem me ouvindo na sala,
quando eles estiverem prontos, venham e - e me digam, para que possamos mudar os
microfones. Nós queremos que todos vocês vejam isto. Demorará mais uns dez minutos
e a igreja estará despedida.
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Agora, eu quero ler uma porção das Sagradas Escrituras para vocês. Eu quero ler
no Livro de Atos. E eu quero começar no versículo 12 do capítulo 2 de Atos. Agora, eu
quero que você note no capítulo 16 de São Lucas, ou de São Mateus, eu creio que é, que
Jesus estava descendo do monte. E eles... disse aos Seus discípulos: “Quem dizem os
homens, ser o Filho do Homem?” E alguns deles disseram: “Ora, Tu és Elias, e alguns
dizem que Tu és - Tu és o profeta, e alguns dizem que Tu és isto ou aquilo.” Ele disse: “E
vós, quem dizeis que eu sou?” E Pedro disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.” Isso
é certo? Jesus disse: “Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a
carne e o sangue. Tu nunca aprendeste isto num seminário. Tu nunca aprendeste isto por
homem.” Disse: “Mas Meu Pai, que está no céus te revelou. Pois também eu te digo que
tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. E eu te darei as chaves do Reino dos céus. (Isso é certo?) E tudo que desligares
na terra, será desligado nos céus. O que ligares na terra, Eu ligarei no céu.” Ele quis dizer
isto? Ele não teria dito isto. Agora, quando o tempo passou - passou... Agora, Pedro tinha
as chaves do Reino.
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Agora, vocês, povo católico, vocês poderiam pensar isto, aquilo... Você diz: “A
igreja católica está edificada sobre Pedro”. Muito bem, nós descobriremos. Eles tinham as
chaves; a igreja católica ainda tem as chaves. Vamos ver o que Pedro fez com as chaves
(Vê?), então nós descobriremos. A Bíblia disse a Pedro e aos demais apóstolos: “Ide por
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todo o mundo; aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a
quem os retiverdes lhes são retidos”. Eu posso estar dizendo isto para alguém que talvez
possa não entender o que eu quero dizer; Jesus disse aos discípulos: “Os pecados de
todo aquele que perdoardes, eu os perdoarei também. E os pecados de todo aquele que
não perdoardes, e guardá-lo contra eles, eu o guardarei contra eles também.” Isso é o que
Jesus disse. Observe a igreja Católica avançar em direção a isso.
93
Mas vamos descobrir como eles fizeram isto. Então, se nós descobrirmos como
eles fizeram isto, então nós devemos fazê-lo da mesma maneira. Agora, vamos descobrir.
Era o dia de Pentecostes; a igreja tinha sido inaugurada. Todos eles estavam no cenáculo;
os homens saíram dali falando em línguas diferentes. Por que? Toda língua debaixo do céu
estava representada ali; o Inglês estava ali também. Toda língua debaixo do céu tinha que
estar ali, a língua que fosse falada naquele dia e assim por diante muitas das línguas, e
como os cretas e estrangeiros, e os prosélitos de Roma, e - e - e árabes, e todos falam e
engran... Agora, eles não estavam falando em línguas desconhecidas. Eles estavam falando
em linguas conhecidas para as pessoas, não línguas desconhecidas, mas línguas que
cada um entendia. O pecador, o incrédulo podia ouvir o que ele estava dizendo: “Como
ouvimos em nossa própria língua na qual nascemos?”.
94
Agora, observe. Agora, a pergunta surge. Agora, outros zombaram. O versículo 12,
muito bem. E todos se maravilhavam e... estavam suspensos, dizendo uns para os outros:
Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Eles estavam
zombando deles porque... O que eles estavam fazendo? Eles estavam cambaleando como
homens bêbados, como homens bêbados, falando, sem saber o que estavam dizendo,
mas estavam pregando para a congregação em línguas que eles não conheciam; mas a
congregação conhecia. Vê? Correto.
95
Outros... diziam: Estão cheios de mosto,... (Olhe como eles estão agindo.)... Outros,
zombando, diziam: Estão... cheios de mos... Pedro, porém,... (Observe, rapaz, você tem
as chaves.)... Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e disselhes:... (Agora lembre-se, esta é a primeira inauguração da Igreja.)... Varões judeus, e...
todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia.
(Os bares não estavam nem abertos ainda. Vê?) Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a
carne; e os vossos filhos e... as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão
visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre
os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão; E farei aparecer prodígios
em cima, no céu; e sinais embaixo na terra... (Agora, é Pedro pregando, aquele que tinha
as chaves), sangue..., fogo... e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, ...e a lua,
em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor; E acontecerá que todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras:
A Jesus nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais,
que Deus por ele fez no meio de vós,... como vós mesmos bem sabeis... (Fala sobre uma
repreensão. Ele tinha as chaves, você sabe.)... Seja isto... A este que vos foi entregue
pelo determinado conselho e presciência de Deus,...(Aí está. Como Ele alguma vez poderia
ser entregue? Porque Deus predestinou isto para ser dessa maneira, vê, a presciência de
Deus.)
96
Só um momento, diga a eles para esperarem apenas um minuto, até que eu termine
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a Escritura. ...tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; Ao qual
Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por
ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor,... à minha direita, e Ele...
para que eu não seja comovido; Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua
exultou; e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha
alma no Hades, nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos
os meus – meus - meus caminhos da vida; com a tua face me encherás de júbilo. Varões
irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,... que ele morreu e foi
sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo
que Deus lhe havia prometido com juramento (Acabei de pregar isto.) ...que do - do fruto
de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre seu trono;
(Exatamente o que eu acabei de pregar. Pedro pregando a mesma coisa.) Nesta previsão...
(O profeta viu isto antes)... disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada
no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos
nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus... exaltado pela
destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que
vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus,... (o profeta)... mas ele próprio
diz: Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus
inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, (Ouça isto.)... com certeza toda a casa de
Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. (Isto deve
colocar um fim na questão, não deve?) E, ouvindo eles isto, (eles pecadores)...
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro... Varões... e Pedro... e aos
demais dos apóstolos: Que faremos, varões irmãos?
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Muito bem, aqui está, O que ele tinha? A chave, a chave para o Reino. Onde está o
Reino? Está dentro de você. Isso é certo? O Espírito Santo é o Reino de Deus; nós
sabemos disto. Nós nascemos no Reino como súditos e delegados. Olhe, ele tem as
chaves do seu lado. “O que você vai fazer com ela?” Esta é a primeira vez que a porta
alguma vez foi aberta. Agora, a pergunta é feita ao pregador pela primeira vez, àquele que
tinha a chave. Eu creio que se ele dissesse: “Fiquem em pé,” isso teria sido oficial: “Tudo
que ligares na terra, eu ligarei no céu.” Muito bem: “Tudo que disseres, eu vou dizer a
mesma coisa. Você tem a chave.” Muito bem, ele coloca a chave na porta. O que você faz?
... Que faremos varões irmãos?
E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram... Varões
irmãos...
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de
Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão
longe; a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. (Isso colocou um fim na questão
para sempre. Nenhuma pessoa jamais em tempo algum poderia alguma vez, alguma vez
contradizer isso.)
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A igreja católica surge, ao invés de serem imersos, eles aspergem. Ao invés de
usarem o Nome de Jesus, eles tomaram: “Pai, Filho, e Espírito Santo.” Nunca foi ensinado
na Bíblia. Cada pessoa, daquela hora em diante, foi batizada por imersão no Nome de
Jesus Cristo. E alguns tinham sido imersos por João Batista que batizou Jesus, e Paulo
lhes disse que eles não podiam receber o Espírito Santo daquela maneira; eles tiveram
que voltar e serem rebatizados novamente no Nome de Jesus antes que pudessem receber

o Espírito Santo. Quantos sabem que isso é a Escritura? Atos, capítulo 19. Aí está.
Porque o Reino do céu foi selado para uma outra maneira, por um juramento por Jesus
Cristo, que isso seria oficial no céu.
...arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados,... e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão
longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. (Amém)
Vamos orar.
99
Deus Pai, nesta noite, novecentos e tantos anos se passaram, todavia a honestidade
e a integridade de corações humanos ainda clamam por Deus, como as crianças clamam
pelo leite do peito de suas mães. Nós Te amamos, Senhor; nós não podemos viver sem Ti.
Como Davi disse: “Minha alma tem sede de Ti como o cervo pelo riacho d’água.” Ele tem
que tomá-la ou morre. E, Pai, nós esquadrinhamos a Bíblia, de trás para frente, não para
sermos diferentes, mas nós vemos estes seminários, estes estudantes teológicos hoje,
que pregam de acordo com os mandamentos de homens, e não os mandamentos de
Deus. Portanto, Senhor, nós não desprezamos estes homens, porém desprezamos estas
coisas que eles ensinam. Portanto, Senhor, nós pedimos que eles se tornem nossos
irmãos. Nós pedimos que Tu os perdoe do seu erro, e nós oramos que eles venham para
a Escritura, A leia, não da maneira que alguns seminários A ensinam, mas da maneira que
Deus A escreveu. Nós oramos, Deus, agora, que estes candidatos que estão vindo para
batismo nas águas... Enquanto nosso distinto pastor vem ao púlpito para daqui pregar o
Evangelho de - este mesmo Evangelho, e depois para o tanque batismal para sepultar...
Conceda, Senhor, que cada um destes receba o Espírito Santo, porque Tu deste a promessa:
“Vós recebereis o Espírito Santo.” Que o Espírito Santo possa estar esperando na superfície
da água para receber o candidato esta noite, pois nós os entregamos em Tuas mãos, no
nome de Jesus Cristo. Amém.

Essa mensagem foi pregada originalmente em inglês
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