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O Sepultamento
Bendito Pai celestial, com a – a Presença do Espírito Santo já aqui, nós nos
aproximamos da Tua Santa Palavra. E embora com uma voz ruim, tentando
manter firme e falar as palavras simplesmente tão devagar e firmes quanto eu
posso, eu peço pela Tua Divina liderança e a unção do Espírito Santo para agir no
nosso meio nesta noite. E que Ele, que é onipresente, possa pegar a Palavra de
Deus, e dá-La a cada coração, conforme a nossa necessidade. Que Ele possa nos
alimentar nesta noite nas boas coisas de Deus.
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E nesta noite, enquanto estivermos falando sobre a Palavra, que os nossos
corações possam estar a muitas milhas dentro do Calvário, onde Jesus pagou
aquele preço completamente suficiente que foi exigido dos grandes juízos de
Deus, desde o jardim do Édem. E que hoje possamos perceber que nós estamos
livremente justificados pela Sua ressurreição, e pela Sua morte, sepultamento e
ressurreição.
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E nesta noite nós não somos mais do mundo, pois fomos comprados com
um preço do precioso Sangue do Filho de Deus. E que nós possamos, com
corações gratos nos voltarmos a Ti nesta noite com toda a mente e força e que
temos dentro de nós, e servir a Ti com um coração puro, inadulterado.
3

Conceda, nesta noite, Pai, se houver alguém aqui que não conhece a Ti no
perdão de seu pecado, que eles possam nesta noite virem humildemente até a
cruz, e ali confessar seus pecados ao Deus que é justo em perdoar. E que esta seja
uma grande noite para nós todos. Nós pedimos isto no Nome de Teu Filho, o
Senhor Jesus. Amém.
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Agora, nós realmente percebemos que não existe ninguém na terra que
seja suficientemente capaz de pegar a Palavra de Deus e revelá-Lá, porque a
Palavra é escrita por inspiração. O Espírito Santo é o Autor da Palavra.
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E quando um foi procurado no céu para pegar o Livro e abrir os Selos, não
se achou ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de
abrir os Selos, ou até mesmo de olhar no Livro. E havia um Cordeiro que tinha
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sido morto desde a fundação do mundo, e Ele veio e pegou o Livro da mão Dele
que se assentava sobre o trono, e abriu os Selos, e revelou a Palavra.
E nós estamos crendo e confiando Nele nesta noite, que Ele abrirá a
Palavra para nós. E agora, enquanto lemos no segundo capítulo de Atos...
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Enquanto eu anuncio, a primeira noite foi A Segunda Vinda, e – do
Senhor Jesus, sendo quarta-feira. E na quinta-feira à noite foi sobre o Sacrifício
Todo Suficiente. E sexta-feira à noite foi sobre a Expiação Todo Suficiente: O
Perfeito. Vocês pegaram isto ontem à noite? Perfeito, como nós podemos ser
absolutamente sem culpa e perfeito na vista de Deus. E hoje à noite é sobre “O
Sepultamento”. E amanhã, “A Ressurreição”, à maneira que os dias seguirem.
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Agora, eu escolhi nesta noite para minha leitura da Escritura do livro de
Atos, o segundo capítulo, e os versículos 25, 26, e 27, inclusive. E lê-se desta
maneira, Pedro falando:
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Davi… Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o
Senhor, porque está à minha direita, 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.
Que texto bonito para esta noite, para se tirar o contexto sobre Ele estar
na tumba.
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A primeira coisa que desejamos o… para a qual desejamos chamar sua
atenção é a infalibilidade da Palavra de Deus. Deus mantém Sua Palavra ao pé da
letra. E nesta noite nós queremos firmar nossos pensamentos nisso, que Deus
mantém Sua Palavra. Nós podemos descansar seguros de que qualquer coisa que
Deus disse em Sua Palavra é a Verdade. E a fé não descansa sobre as areias
movediças das idéias do homem ou da teologia do homem, mas tem seu lugar de
descanço final sobre a Palavra eterna da Rocha de Deus que não se move, a
Palavra.
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Se Deus o disse, isso é a Verdade eternamente. Ele nunca pode retirá-la e
dizer, “Eu não quis dizer isto.” Eu posso dizer coisas, e você pode dizer coisas,
depois somos propensos a ter que retirá-la, porque a dizemos com o melhor de
nosso conhecimento e com o melhor da nossa abilidade. Mas, então, Deus é tão
diferente de nós. Ele é infinito; portanto, Ele não diz nada a não ser que seja
absolutamente perfeito. Ele nunca tem que retirá-la, nunca tem que se desculpar
pelo que Ele disse. Ela sempre permanece a Verdade.
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Até mesmo para Jesus nestes grandes dias nos quais estamos em
comemoração, quando Deus realmente matou Seu Filho pelos pecados do
mundo, foi talvez milhares de anos antes sequer da fundação do mundo ser
assentada. Deus falou a Palavra, e Ela é um produto final no céu quando Deus A
fala; já está terminado. Oh, se somente pudéssemos compreender o que isso
significa, que pessoas diferentes seríamos! Ver em Seus Livros os juízos que
estão colocados aqui dentro para os desobedientes, faria um homem examinar a
si mesmo hora a hora; e faria os justos regozijarem hora a hora por ler as bênçãos
que Deus tem prometido aos fiéis. E nós podemos descansar seguros que cada
Palavra será cumprida; apenas ancoremos nossa alma sobre isto. Sempre tem
sido assim.
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Quando Deus falou a Noé lá atrás no mundo antediluviano, talvez antes
mesmo de uma Bíblia ter sido escrita (ou esta Bíblia, de qualquer maneira, ter
sido escrita), Deus disse a Noé que uma tempestade estava vindo, e as águas
iriam cobrir a terra. E sem nenhuma pontinha de evidência que isso aconteceria,
tudo muito contrário, Noé foi movido de temor, e construiu a arca, e a preparou.
Foi para a salvação de sua casa e dele mesmo. Deus nunca o desapontou, porque
foi a Palavra Dele. Tinha que acontecer quando Deus disse que aconteceria.
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Agora, quando Jó, o Livro mais velho da Bíblia, que foi escrito talvez antes
de Gênesis ser escrito, e foi incluído na Bíblia... E Moisés escreveu o Gênesis. Jó,
em seu Livro, descansou solenemente sobre a promessa que Deus fez a ele. E ele
se pôs ao lado de seu holocausto, sem nenhum temor em seu coração, sabendo
que o que Deus tinha dito, Deus era capaz de realizar. E quando tudo parecia ir
contrário, Jó permaneceu firme porque a promessa de Deus era firme. Deus
prometeu a Jó, e Jó descansou naquela promessa.
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Oh, se a igreja pudesse chegar a esse lugar onde ela pudesse solenemente
descansar sobre a Palavra eterna de Deus ser a Verdade, que diferença haveria,
que correção haveria, que remoção haveria, que alegria haveria, que poder
haveria, quando homens e mulheres pegariam Deus pelo valor declarado; o que
Ele disse é a Verdade. Não importa com o que as circunstâncias pareçam, isso
não tem nada a ver com isto. Deus disse assim; isso basta.
16

E Jó, quando ele estava no tempo de maior prova de toda sua experiência;
quando ele tinha se achado na Presença de Deus como um homem justo. Até
mesmo Deus disse que ele era perfeito. Não havia ninguém como ele na terra. E a
Satanás foi dado o privilégio de tentá-lo, dizendo, “Eu vou fazer com ele Te
amaldiçoe na Tua cara.”
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E ele quase tirou a vida de Jó, e o teria feito, mas Deus desenhou uma
linha de limite, disse, “Você pode fazer qualquer coisa com ele, mas não tire a sua
vida.”
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Então quando Jó estava no momento mais tentador e crucial, ele disse,
“Eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias Ele se levantará sobre a terra.
Embora os vermes da pele destruam o meu corpo, todavia em minha carne eu
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verei a Deus.” Não importa quão escuro parecia, e quão irreal parecia, havia algo
sobre o qual Jó ancorava sua alma: a promessa Eterna de Deus. Oh, se nós
simplesmente pudéssemos fazer isso. Notem, ele descansou na promessa, “Eu sei
que meu Redentor vive.”
E eu quero que vocês notem, para palavras futuras que eu desejo dizer, Jó
especificou o lugar de seu sepultamento. E quando Jó morreu, ele foi enterrado
desta maneira.
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Houve um outro homem pelo nome de Abraão que pegou Deus em Sua
Palavra. E ele creu em Deus, e ele chamou aquelas coisas que eram contrárias à
promessa que Deus lhe tinha dado como se não existissem. Ele pegou Deus pela
Sua Palavra. E quando os dias se passaram, e as semanas e os meses, e até mesmo
os anos se passaram, isso nunca defasou Abraão nenhum pouco. A Bíblia disse,
“Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na
fé, dando glória a Deus.”
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Quando tudo parecia..., cada dia, simplesmente ficava mais difícil a cada
dia; mas ao invés de fraquejar, Jó se fortalecia a cada dia. Oh, que segurança
bendita nós temos. Quando a dificuldade parece aumentar para tornar aquilo que
Deus prometeu uma impossibilidade; ao invés de recuar de volta para o mundo,
nós temos que ficar mais firmes do que jamais ficamos no ASSIM DIZ O
SENHOR. Tem que bastar quando Deus diz alguma coisa.
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E Abraão chamou aquelas coisas que eram, como se não fossem, porque
elas estavam contrárias à Palavra. E quando Abraão perdeu sua namorada e
esposa, Sara, depois de muitos anos vivendo juntos, ele comprou um pedaço de
terra perto do lugar onde Jó foi enterrado, e enterrou Sara. Imagina por quê? Eles
eram profetas. Eles viram. Eles tiveram contato com Deus. E agora, quando
Abraão morreu, ele foi enterrado com Sara.
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Agora, ele não quis que estes companheiros lhe dessem aquele pedaço de
terra. Ele a comprou diante de testemunhas. Que tipo bonito de batismo. Ele a
comprou diante de testemunhas, que aquilo era sua posse. Oh, é dessa maneira
que um verdadeiro crente deve vir, não sair de fininho no canto, mas se colocar
de pé diante de testemunhas, “Eu sou uma testemunha do Senhor Jesus, e do
Espírito Santo, e de Suas grandes obras”, e muito mais quando nós vemos o dia
do mal se aproximando.
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E então, quando o filho de Abraão, que era Isaque, a promessa era para ser
dada a ele... E quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão. E Isaque
gerou a Jacó. E quando Jacó morreu no Egito... Mas notem, antes dele morrer,
ele disse ao seu filho profeta José, “Vem aqui, filho, e coloque tua mão sobre meu
quadril aleijado.” Pois lembre-se como ele ficou aleijado, é porque o Anjo do
Senhor tocou o seu quadril, e ele mancou daquele dia em diante. Ele disse,
“Coloca a tua mão sobre meu quadril e jure para mim pelo Deus de nossos pais,
que tu não me enterrarás aqui no Egito.”
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Por quê? Oh, eles tinham a Palavra; eles tinham a revelação.

E que eu possa parar aqui para dizer que a igreja do Deus vivo está
edificada sobre revelação Divina, não sobre denominação, organizações, não
sobre credos ou doutrinas, mas sobre verdade espiritual revelada do Deus vivo.
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Abel, no jardim do Édem a teve quando a igreja começou. Como ele soube
trazer um cordeiro? Por que ele não trouxe fruta como Caim trouxe? Mas isto foi
revelado a ele.
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Jesus uma vez falando, disse, “Quem diz o homem ser Eu o filho do
homem?”
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“Alguns disseram que Tu és Moisés, e Elias, assim por diante.”

Ele disse, “Mas quem dizeis vós ser eu?”
23
Você vê, não se baseia sobre o que outro alguém acha; é no que
você sabe ser a verdade. “O que você diz?” Essa pergunta daria de cara com
cada um de nós hoje à noite, “O que vós dizeis?”
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E Pedro rapidamente falando sem nenhuma hesitação, disse, “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo.”
Como Jesus que conhecia os segredos de todos os corações, pois Ele não
era ninguém mais do que Jeová manifestado em carne, e Ele disse, “Bendito és
tu, Simão, filho de Jonas, pois nem carne nem sangue revelou isto a ti, mas Meu
Pai que está no céu o fez. E sobre esta rocha edificarei a Minha Igreja, e os
portões do inferno não prevalecerão sobre Ela.”
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E nós as pessoas quando vimos, nós luteranos queremos andar pela fé, nós
metodistas queremos gritar para recebê-Lo, vocês pentecostais querem falar em
línguas para recebê-Lo, mas isto está a dez milhões de milhas longe Dele.
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É uma revelação Divina do Senhor Jesus Cristo, a Pessoa de Seu Ser
manifesta no coração, “Sobre esta rocha Eu edificarei a Minha Igreja, e os portões
do inferno não prevalecerão sobre ela.” Isto funciona perfeitamente com Mateus
24 – 5:24 – ou São João 5:24, “Aquele que ouve as Minhas Palavras, e crê
Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna; e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a Vida.” Não porque você teve alguma comoção, alguma
emoção; mas porque você teve o privilégio de ter Cristo revelado a você do céu,
“Sobre esta rocha Eu edificarei a Minha Igreja.”
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E então, Jacó, quando morreu, seu filho carregou seu corpo, e ele foi
enterrado com Abraão, Isaque, Sara, e Jó, nas terras santas na Palestina. Então
José, sendo um profeta, ele prosperou no Egito. Ele conheceu a Deus. Deus tinha
se revelado para ele. E quando ele morreu, disse, “Não enterre meus ossos aqui,
mas me coloque... quando ... Um dia Deus certamente vos visitará.” Por quê? Ele
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descansou solenemente sobre a Palavra de Deus a Moisés, “Quatrocentos anos
eles servirão esta nação, eu os libertarei.” Ele descansou solenemente sobre a
Palavra.
Que bela ilustração aqui. Se vocês notarem, cada hebreu que passava com
suas costas surradas em carne viva pelos cocheiros de escravos, e quando ele
olhou para os ossos de seu profeta José, ele sabia que um dia eles iriam sair. Pois
aqueles ossos foram deixados ali para um memorial, que um dia eles sairiam.
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Faz aproximadamente quinze ou dezoito anos atrás quando Billy Paul, o
garotinho de aproximadamente cinco anos de idade, mal tanto... Nós tínhamos
uma florzinha que estávamos levando para o túmulo de sua mãe ao romper do
dia de uma manhã de Páscoa, na hora em que o sol estava nascendo, espreitando;
ou simplesmente era antes da luz do dia, depois íamos para o culto. E enquanto
estávamos descendo para o túmulo, o pequeno companheiro tirou o seu chapéu
enquanto nós caminhávamos até onde sua irmãzinha e sua mãe foram
enterradas. E ele começou a soluçar e chorar, ele disse, “Papai, a mamãe está lá
embaixo nesse buraco?”
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“Eu dissse, “Não, filho. Ela não está lá embaixo nesse buraco. Ela está
milhões de vezes em melhor condição do que você e eu.” Ele disse, “Eu vou ver a
mamãe outra vez?”
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Eu disse: “Pela graça de Deus, se você o desejar, você pode vê-la outra
vez.” Ele disse, “O corpo dela vai subir desse túmulo?”
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Eu disse, “Querido, feche seus olhos, e eu vou te contar uma pequena
estória. Há muitas centenas de anos atrás nesta manhã, houve um túmulo
deixado vazio.” Eu disse, “É um memorial para aqueles que dormem em Deus
Cristo os trará com Ele quando Ele vir.” Sem uma sombra de dúvida, eu descanso
solenemente sobre a promessa eterna de Deus.
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Como Jó de tempos antigos, quando nós ouvimos aquele “cinzas de volta a
cinzas, e pó de volta ao pó”, isto me faz lembrar de Longfellow, que disse:
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Não me diga, em números lamentosos,
Que a vida é apenas um sonho vazio!
E que a alma que dorme está morta,
E que as coisas não são o que parecem.
Ele disse:
Sim, a vida é real! A vida é convicta!
E o túmulo não é seu objetivo;
Pois pó tu és, ao pó retornas
Não foi falado da alma
Ele chamam isto de teofania, que quando nós saímos daqui nós entramos
em um outro lugar. O que quer que isto possa ser, eu pego a Palavra do apóstolo,
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quando ele disse, “Se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós já temos
uma aguardando para mudar desta para aquela.”
Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todos os profetas, eles confiaram e creram que
uma ressurreição estava vindo, que o Redentor estava vindo. Eles profetizaram
Dele. Enoque profetizou Dele, descansou solenemente, selou seu testemunho
com isto. Isaque, Jacó, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles descansaram
solenemente sobre o tempo que o Messias viria.
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E eles morreram e suas almas foram para o Paraíso. Eles não puderam
entrar na presença de Deus porque (Nós tivemos isto ontem à noite) o sangue de
bois e cabritos não podia perdoar pecados; ele somente cobria o pecado, falando
de um dia quando o Sacrifício perfeito; pelo fato do sangue do animal não poder
voltar para o adorador, pois então ele não poderia ter cessado de oferecer
sacrifícios desse tipo.
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Mas quando o Filho de Deus morreu, a Vida que estava Nele não era
nenhuma outra a não ser Deus, para voltar e nos adotar na família de Deus. E
agora nós somos filhos de Deus, a Vida de Seu Sangue.
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Agora note rapidamente enquanto prosseguimos. Quando de volta no
Velho Testamento, e aqueles que criam e adoravam, e morriam na fé, esperando
por aquele tempo... A razão pela qual aqueles profetas fizeram isso, e quiseram
ser enterrados na Palestina, eles sabiam que a ressurreição não iria ser no Egito.
Seria na Palestina somente.
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É isso que que eu digo nesta noite. Eu tenho todos os tipos de nomes; eu
não me importo com o que as pessoas me chamam; isto não significa nada para
mim. A única coisa que eu quero fazer é saber disto: que eu tenho estado morto, e
minha vida está escondida em Cristo, através de Deus, e selada pelo Espírito
Santo; que quando Ele chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia.
Enterre-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo Deus levará com Ele
naquele dia.
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Como nós entramos em Cristo? I Coríntios 12:13; “Pois todos pelo mesmo
Espírito fomos batizados em um Corpo, e nos tornamos conterrãneos do Reino
de Deus.” Nós professamos ser peregrinos e estrangeiros nesta terra, não
buscando mais estas coisas do mundo, mas buscando pela vinda do Rei bendito
para tomar o domínio de mar a mar infinito, quando Ele vier em Sua glória.
Certamente, nós buscamos a Sua vinda.
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E então sem nenhuma dúvida em minha mente, mas que o que Jesus tinha
em Sua mente quando Ele esteve aqui na terra, era essa infalibilidade da Palavra
eterna de Deus. Pois nós sabemos que Nele habitava corporalmente toda a
Plenitude da Divindade. Toda a Divindade estava Nele. Ele era tanto o Pai, Filho,
e Espírito Santo, mas habitava em forma humana; a teofania de Deus, a grande
imagem de Deus na qual Ele criou o homem, depois o colocou na terra... Ele tinha
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um corpo. Deus não está sem um corpo. Deus tem um corpo, e ele se parece com
um homem. Moisés o viu; outros o viram, e ele se parece com um homem.
E isto é apenas uma impressão , este é, do que aquele é. E tudo na terra, a
beleza, a doçura, a beleza da terra, não é nada mais no mundo a não ser uma
resposta para uma muito melhor do que essa, que nos espera quando nós saímos
deste mundo. Pois tudo na terra é apenas um modelo daquilo que está no céu.
Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é bonito, árvores, pássaros, tudo é
apenas um modelo do que está no céu. Nossa própria vida é apenas um modelo. É
apenas uma sombra, e não a coisa real. É o lado negativo. Precisa-se da morte
para revelar a foto, para nos colocar de volta na teofania de onde viemos. Então
na ressurreição nós vimos em Sua semelhança, um corpo ressurreto. Que bonito;
não apenas bonito, mas é a verdade real solene da Palavra eterna de Deus, que
nós seremos iguais a Ele.
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Notem! Agora, Jesus, revestido de todos os poderes de Deus, mas quando
Ele se encontrou com Satanás, Ele nunca usou nenhum de Seus poderes. Ele
simplesmente se referiu à Palavra. Ele se referiu. Ele disse, “Está escrito: Nem só
de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus.”
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Então como você pode dizer que você pode ficar em casa e ser
simplesmente um Cristão tão bom como seria na igreja? Você não consegue fazer
isto. Leia a Palavra. O Espírito Santo se alimenta da Palavra. A Bíblia é a dieta
espiritual de Deus para Sua igreja. E o Espírito Santo é Quem A traz para você e
A coloca no coração; e com ações de graça você A rega. E toda promessa Divina
produzirá exatamente o que Deus disse que produziria. Tem que produzir. É a
Palavra Dele, e Ela é Vida.
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Agora, eu tinha me esquecido que eu simplesmente deveria ter meia hora.
Leva tanto tempo para eu chegar ao que quero dizer.
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Mas note que Jesus na última ou duas últimas horas de Sua vida, muitas,
muitas profecias foram cumpridas. Alguém disse para mim; “Irmão Branham,
isto tem que acontecer, e aquilo tem que acontecer.”
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Eu disse, “Poderia acontecer em uma hora.”

Se você ler o Salmo 22 e então observar Sua hora de morte na cruz, eu
simplesmente me esqueço de quantas profecias de importância foram cumpridas
nas duas ou três últimas horas de Sua vida. Certamente, “Eles furaram Meus pés
e Minhas mãos. Meu Deus, Meu Deus, por que Me desamparaste?” e assim por
diante, como Davi clamou.
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E então uma outra coisa que eu quero que vocês notem: a verdade, a parte
infalível da Palavra de Deus. A Bíblia disse, “Ele mantém todos os Seus ossos;
nenhum deles é quebrado.” Pois no tipo, o cordeiro pascal era tipo disto. O
cordeiro deve ser sem defeito; nenhum osso quebrado deve haver no cordeiro. E
naquela hora quando Ele esta – Ele tinha morrido, eles subiram para quebrar
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Suas pernas com um martelo. E simplesmente antes... Olhe para aquele exato
momento crucial. O homem com um martelo, pronto para golpear suas pernas,
mas a Palavra de Deus disse, “Não haverá um osso quebrado em Seu corpo.”
Como isto vai acontecer? Nós nos apressamos.
A Palavra de Deus é eterna. Se a Palavra de Deus é perfeita assim, aqueles
que estão em Cristo estão tão certos em ressuscitar como existe uma
ressurreição. Deus simplesmente está tão obrigado com Sua Palavra a te curar
quanto ele Ele está a te salvar. Pois Ele... É a Palavra Dele que prometeu isto. É a
Palavra de Deus, e nós não temos direito de tirar Dela, mas simplesmente dizer,
“É a Verdade.” Creia Nela. Não importa o que aconteça, creia Nela de qualquer
maneira.
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Essa é a maneira que os demais deles tinham que acreditar Nela, e nós não
estamos excluídos disso. Deus deu a Palestina a Israel, mas eles tiveram que lutar
por cada polegada de chão que eles tinham. A promessa é sua, mas você tem que
lutar por cada polegada que você reivindica; o Diabo irá tomar providências;
certamente irá.
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Mas notem que quando eles estavam prontos para quebrar as pernas de
nosso Senhor Jesus, se aquele martelo tivesse atingido a perna e a tivesse
quebrado, Deus teria sido falso. Mas não havia diabos o suficiente em todo
tormento escuro para deixar aquele martelo atingir aquele precioso corpo. Pois
Davi, oitocentos anos antes, disse que não haveria um osso quebrado em Seu
corpo. A Palavra de Deus tem que permanecer Verdade.
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Mas o que eles fizeram então? Eles pegaram uma lança e a enfiaram em
Seu lado, e Sangue e água jorraram, para cumprir o que a Bíblia disse, “Eles
furaram Minhas mãos e Meu lado.” A Palavra foi cumprida.
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Agora, quando Ele estava morrendo, oh, que hora pavorosa.... Eu penso
naquela música e, honestamente, ela me faz me sentir horrível, quando eu penso
naquela música que o poeta escreveu há muitos anos atrás.
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Rochas partindo ao meio e céus escurecendo,
Meu Salvador inclinou Sua cabeça e morreu;
O véu rasgado revelou o caminho
Para alegrias Celestiais e dia sem fim.
E quando Ele estava ali pendurado, sangrando e morrendo, quando
inclinou Sua cabeça. O sol se envergonhou tanto de si ao olhar para criaturas
mortais que Deus tinha feito à Sua imagem; teria que pagar tal preço como aquele
para redimí-la, o sol se recusou a olhar para a terra naquela hora. A lua ficou tão
embarassada a ponto de retirar-se de seu lugar. E as estrelas viraram suas costas
para a terra. Que coisa horrível deve ser o pecado, como Deus teve que lidar com
ele.
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E ver aqueles sacerdotes sombadores, com cuspe escorrendo em Sua face.
Um homem O acertou na cabeça com uma vara e disse, “Se tu és um profeta,
diga-nos quem te acertou.” Um deles puxou a barba de Seu rosto, e Lhe deu um
tapa no rosto, e queria que Ele se defendesse.
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Ele disse, “Se Meu Reino fosse deste mundo, eu imediatamente chamaria Meu
Pai, Ele me mandaria doze legiões de Anjos.”
Poderia ter sido mudado, mas como Ele faria isto? Ele simplesmente não poderia
fazer isto, pois foi Seu próprios filhos clamando pelo Seu Sangue. Você poderia
imaginar um papai, um pai, com seus próprios filhos na escuridão clamando pelo
sangue de seu pai? Esse é o motivo porque Ele não poderia fazer outra coisa a
não ser morrer. Se Ele não morresse, seria perdição para Seus filhos, seria
perdição para suas criaturas. Mas Ele teve que morrer para salvar Seu povo.
E quando Ele morreu, quando Ele inclinou Sua cabeça, esta velha terra
teve um calafrio correndo pelas suas costas. Ela deve ter tido um ataque de
nervos, pois a Bíblia disse que toda a terra, desde a sexta até a nona hora, estava
escura, estava sobre toda a face da terra. E a terra tremeu, e as rochas fenderam.
E o véu do templo se rasgou de cima até embaixo; os blocos do sacrifício viraram
para cima. O Filho do Deus vivo morreu.
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Ele estava tão morto a ponto do sol reconhecer isto. Ele estava tão morto a
ponto da lua reconhecer isto. Ele estava tão morto a ponto das estrelas
reconheceram isto. Ele estava tão morto a ponto da terra reconhecer isto. Ele
estava tão morto a ponto dos elementos reconhecerem isto, a atmosfera
reconheceu isto. Tudo tinha que saber que Aquele era o Filho de Deus. Pois a
Palavra de Deus não podia falhar. Ele estava prometido desde o jardim do Édem,
a Semente que esmagaria a cabeça da serpente.
67

Agora o que aconteceu com Ele? Onde Ele foi quando Ele deixou a cruz e
entrou no túmulo de José de Arimatéia?
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Ele era tão pobre que Ele não tinha nenhum lugar onde reclinar Sua
cabeça. Ele nasceu numa manjedoura, com um nome negro por detrás Dele,
como um filho ilegítimo. Riram dele, Ele foi zombado, caçoado na terra. Ele foi
zombado e rejeitado. E quando Ele morreu, Ele teve que morrer através da pena
capital, entre dois ladrões. E nem mesmo tinha um lugar para sepultá-Lo, e Ele
foi sepultado no túmulo de um outro homem. O próprio Deus do céu vindo para a
terra... Quem nós pensamos que somos, que temos que passar por um pouquinho
de sofrimento? O que Ele fez por nós, pense nisso, amigos; estude sobre isto.
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O soldado Romano disse, “Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus.” O
pecador deve que reconhecer isto. Judas disse, “Eu traí Sangue inocente.” Ele
teve que reconhecer isto. A terra inteira reconheceu isto.
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Depois para onde Ele foi? Quando um homem morre, isto põe fim nisto?
Não, senhor. Ele teve que morrer desse jeito porque a Bíblia disse que Ele
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morreria desse jeito. E Ele confiou na Palavra de Deus. Essa é a razão pela qual
Ele pôde dizer em Sua vida, “Destruam este templo, e eu o reconstruirei em três
dias.”
Pois Davi disse em um lugar, somente na Bíblia, sob Inspiração, quando
Davi, o homem de Deus, o profeta que foi ungido com a Palavra, disse, “Eu não
permitirei que o Meu santo veja corrupção, nem deixarei Sua alma no inferno.”
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Jesus disse, “Destruam este corpo, e eu o reconstruirei em três dias.” Ele
sabia que a Palavra de Deus não poderia falhar. Oh, que coisa.
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Se Ele pôde descansar solenemente sobre isso, crendo que a Palavra de
Deus não podia falhar, quanto mais nós podemos descansar tão solenemente que
nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, e Ele uma testemunha em nosso
coração em nosso coração neste exato momento que nós sabemos que nosso
Redentor vive e virá outra vez um dia. Descanse seguro que aqueles que estão em
Cristo Deus levará com Ele.
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Agora, notem. Ali Ele estava. Ele sabia que nenhuma célula daquele corpo
se corromperia. Setenta e duas horas, a corrupção se manifesta. É por essa razão
que Ele nunca ficou os três dias. Ele morreu na sexta-feira à tarde, ressuscitou no
domingo de manhã. Mas isto foi dentro dos três dias. Dentro daqueles três dias
Ele tinha que ressuscitar, porque Ele confiou na Palavra de Deus.
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Aqui Ele vai. De onde Ele saiu quando Ele partiu? A Bíblia disse, “Ele
ascendeu. Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se
arrependeram nos dias de longanimidade dos dias de Noé.” Sua alma, Seu
Espírito, Sua Teofania de Seu Próprio Ser, desceu. Vamos seguí-Lo. Você gostaria
de seguí-Lo nesta noite por alguns minutos? Vamos ver onde Ele foi.
76

Bem abaixo das regiões dos seres mortais está o realejo do poder do
demônio; abaixo disto – bem acima disto estão as almas dos injustos; abaixo
disto está o próprio domínio de Satanás: inferno. Então bem acima de nós está o
Espírito Santo; então debaixo do Altar estão as almas dos justos; o próximo é o
Próprio Deus. Um indo para baixo, um indo para cima; os dois espíritos estão
aqui na terra, influenciando as pessoas desta terra.
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E quando Jesus morreu, Ele subiu, ali embaixo. Eu posso vê-Lo naquela
tarde de sexta-feira, depois da Sua morte, [O irmão Branham bate – Ed.] bate na porta
das regiões dos perdidos. Vamos seguí-Lo um minuto. A porta abre. Havia
mulheres; havia homens; havia jovens damas; havia velhos; lá estavam todos
juntos naquele lugar hediondo chamado a prisão das almas perdidas.
78

Se eu tivesse tempo, eu gostaria de dizer-lhes. E poderia ser simplesmente
uma visão. Mas uma vez eu visitei aquele lugar e gritei por misericórdia, quando
eu era um pecador passando por uma sirugia. Quando eu sai, eu estava de pé no
ocidente, com minhas mãos para cima em direção ao céu, e uma cruz brilhando
sobre mim.
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Mas naquele lugar fúnebre ali, Jesus caminhou até a porta. Tudo tinha que
testemunhar que Ele era o Filho de Deus, porque a eles tinha sido pregado na
longanimidade dos dias de Noé. Bate na porta, Ele disse, “Eu sou Ele de quem
Enoque falou. Eu sou a Semente da mulher, que era para esmagar a cabeça da
serpente. Cada Palavra de Deus tem se cumprido; Eu acabei de morrer ali no
Calvário, e Eu comprei a Minha Igreja. E Aquele de quem Enoque falou, Eu Sou
Ele.” E eles estavam sem misericórdia, sem esperança, porque eles tinham
transgredido. E a porta foi fechada na cara deles
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Descendo para as regiões dos demônios, descendo até os próprios
portões do inferno, Ele bate na porta. [O Irmão Branham bate – Ed.] É nesta
hora que Ele está no túmulo, Seu corpo está, esperando a ressurreição.
Ele visitou os lugares para onde os justos e injustos vão; para onde
você irá um destes dias, para um lugar ou outro.

E Ele bate [O Irmão Branham bate – Ed.] na porta do inferno. E quando Ele bateu,
o Diabo sai. E eu posso ouví-lo dizer, “Oh, então finalmente você chegou. Eu com
certeza pensei que eu tivesse pego você quando eu matei Abel.”
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Você vê, quando aquela Semente foi prometida no jardim do Édem, o
Diabo constantemente tem tentado destruir aquela Semente. E a morte de Abel e
a vinda de Sete foi apenas uma morte, sepultamento e ressurreição de Cristo.
Aquela Semente deve continuar. E ele tentou destruí-La.
82

Ele disse, “Eu pensei que tivesse pego Você quando destrui Abel. Eu
pensei que tivesse pego Você quando destrui os profetas. Eu tinha certeza que eu
tinha pego Você quando eu decaptei João. Mas agora, depois de tudo, Você
chegou. Eu Te peguei agora.” Oh, que coisa.
83

Eu posso ouví-Lo dizer, “Satanás, vem aqui.” Ele agora é o Chefe. Estende
a mão, pega a chave da morte e do inverno do lado dele, a pendurou em Seu
Próprio lado. “Eu quero dar um recado para você. Você tem sido um blefe tempo
suficiente.
84

Eu sou o Filho do Deus vivo nascido da virgem. Meu Sangue ainda está
fresco na cruz, e a dívida total está paga. Você não tem mais direitos. Você está
despojado. Dê-me essas chaves.” Isso é certo. Dá a volta e dá-lhe um chute bem
dado, e bate a porta com força, e diz, “Fique aí. De agora em diante eu que sou o
Chefe.” Agora, Ele não tinha as chaves do Reino, porque Ele a deu para Pedro;
nós entraremos nisto de manhã no batismo com água. Mas Ele tinha as chaves da
morte e do inferno, E ele as levou; depois de Sua ressurreição, Ele disse, “Eu
tenho as chaves da morte e do inferno.”Pedro tinha as chaves do Reino. Satanás
tinha as chaves da morte e do inferno; mas agora Jesus as tem; Ele é Chefe.
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Aqui Ele começa. Está chegando a Páscoa; o tempo está passando rápido.
Mas existe um outro grupo. Onde está Jó? Onde está Abraão? Onde eles estão
Onde estão aqueles companheiros que confiaram na Palavra de Deus? Ele se
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esqueceu deles? A morte os aniquilou? Foi isto tudo? Nunca, nunca; Deus tem
que manter a Sua Palavra.
Eu posso vê-Lo. Vamos dar uma espiadinha no Paraíso, e olhar por ali. Eu
vejo Sara e Abraão andando por ali, e depois de algum tempo [O Irmão Branham bate
– Ed.] alguma coisa na porta. Abraão vai e abre a porta, diz, “Querida, venha aqui.
Olhe aqui. Olhe aqui; este é exatamente o Mesmo que ficou comigo debaixo
daquele carvalho naquele dia.”Ele é o Deus de Abraão.
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Logo em seguida eu posso ver Daniel olhar sobre seu ombro e dizer, “Essa
é a Rocha que foi cortada da montanha, tão certo quando eu estou de pé aqui.”
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Eu vejo Jó se levantar, disse , “Esse é o meu Redentor que eu disse que
sabia que vivia, e algum dia Ele estaria de pé sobre a terra. Meu corpo pode ser
apenas uma colherzinha de cinzas, mas em quinze minutos a partir de agora eu
estarei nele novamente. Isso é Ele.”
89

Ezequiel olha por cima do cume, e disse, “Eu vi essa mesma Pessoa como
uma Roda no meio da Roda, virando, no ar.” Oh, que coisa.
90

Então Enoque sobe. Enoque disse, “Eu O vi vindo com dez milhares de
Seus santos para executar o julgamento.”
91

Lá estavam os santos do Velho Testamento esperando; certamente
estavam. Sob a expiação de sangue eles não podiam entrar na Presença de Deus –
Deus do céu, porque o sangue de cabrito e ovelha não podia tirar pecado.
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Mas Ele disse, “Meus irmãos, eu sou Quem vós pensais que eu sou. Eu sou
a Semente da mulher. Eu sou o Filho de Davi. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou O
nascido da virgem. Meu Sangue o expiou. Vocês esperaram debaixo do sangue
de ovelhas e cabritos, mas agora Meu Sangue expia, e vocês estão livres. Vamos
subir; já está quase chegando a Páscoa.” Apenas pense, isto foi há apenas
novecentos anos e alguma coisa atrás aproximadamente nesta noite..
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Eu posso ouvir Abraão dizer, “Senhor, quando nós subirmos no nosso
corpo novamente, Sara e eu simplesmente gostamos tanto, Tu te importas se nós
fizermos uma pequena parada rápida, na Tua estrada?”
94

Ora, eu posso ouví-Lo dizer, “Ora, não, certamente não. Eu vou ficar com
Meus discípulos por aproximadamente quarenta dias. Olhe em volta e veja como
tudo se parece.”
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Naquela manhã de Páscoa gloriosa (onde nós acordaremos de manhã, se o
Senhor permitir) quando Ele levantou dos mortos, a Bíblia disse de acordo com
São Mateus 27, que “muitos dos santos que dormiam no pó da terra, se
levantaram e saíram dos túmulos.” Quem era? Abraão, Isaque, Jacó, Jó, aqueles
que por revelação espiritual sabiam que o Redentor se colocaria de pé na terra
algum dia. Esses são eles, a primícia daqueles que dormiam.
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Ali eles andaram na cidade. Eu posso ver Sara e Abraão, jovens, e cheios
de – e bonitos, e – cheios de vida, para nunca mais serem velhos, nunca mais
ficarem doentes, nunca mais ficarem com fome, dando uma volta em seus corpos.
97

Caifás de pé ali, dizendo, “Sabe de uma coisa? Alguma coisa aconteceu
outro dia, simplesmente olhe para essa bagunça em que este templo está. Há...
Nós teremos que arrumar alguém para costurar o véu. Olhe para aquilo, o altar
do sacrifício tombado. O que aconteceu? Aquele sujeito era um astrólogo? Ele era
um feiticeiro? Ou, o que aconteceu? Diz, vem aqui, Josefus, quem é aquele jovem
casal de pé ali?”
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Abraão disse, “Sara, nós somos reconhecidos. É melhor nós sairmos.”
“Apareceu a muitos.” Isso não era tudo. No encerramento, observem. Um
dia depois que Ele tinha, eles tinham visitado: Abraão, Isaque, Jacó, e todos eles
tinham visitado a terra natal. Quando Jesus subiu...
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Você diz, “Irmão Branham, isto é místico?” Não, senhor. Eu vou te mostrar
nas Escrituras em um minuto.
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Quando Ele começou a subir, ele só viram a Ele, mas os santos do Velho
Testamento foram com Ele, pois a Bíblia disse que Eles levaram cativo o cativeiro
e deram dons aos homens. E eu posso vê-Lo enquanto Ele sobe, e se junta à Sua
Igreja.
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Dois anjos da banda que estavam tocando a música, voltaram ali, e
disseram, “Vós homens da Galiléia, por que estais de pé a olhar para cima? Pois
este mesmo Jesus, que foi tomado, voltará novamente.” Certamente. Eles se
apressaram para se juntarem de volta a processão. E pelos céus Jesus e os santos
do Velho Testamento foram. Eles passaram a lua, eles passaram o sol; eles
passaram as estrelas. E quando eles chegaram à presença daqueles grandes céus
brancos, os Santos do Velho testamento gritaram, citaram a Escritura, “Levantai,
ó portas eternas, levantai vós. Levantai, ó entradas eternas; levantai . E entrará o
Rei da Glória.”
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Todos os Anjos se reuniram em cima da balaustrada do céu, e disseram,
“Quem é este Rei da Glória?”
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Os santos do Velho Testamento disseram, “O Senhor dos exércitos,
poderoso na batalha. Ele foi um Conquistador.”
104

O Anjo apertou o grande botão, e os portões de pérola se abriram;
descendo pela cidade de Jerusalém vem o grande, poderoso Conquistador,
trazendo os santos do Velho Testamento. As bandas Angélicas tocando, enquanto
os anjos gritam... Ele foi o grande Conquistador. Ele tinha as chaves da morte e
do inferno penduradas em Seu lado, descendo pelos palácios da Glória até que
Ele chegou até o trono. E Ele disse, “Pai, aqui eles estão. Eles acreditaram com fé
em Tua Palavra, que Eu viria um dia. Eu conquistei tanto a morte como o
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inferno.” O que foi isto, irmão? Ele tinha as cicatrizes em Sua mão para mostrar
que Ele tinha estado na batalha. Glória a Deus nas alturas. Ele é aquele
Conquistador poderoso.
106

“Aqui eles estão, Pai; Abraão, Isaque, e Jacó.”

Eu posso ouví-Lo dizer, “Filho, suba aqui ao Meu lado, e sente-se até que
eu faça cada inimigo Teu escabelo.” Irmão, um dia Ele virá outra vez, e que dia
este será. Ele não estava imóvel quando Ele estava no túmulo. Nós pensamos que
Ele estava simplesmente deitado ali, morto. Mas Ele estava embaixo ainda
conquistando, Ele desceu e tirou as chaves de Satanás, Ele tem as chaves tanto da
morte como do inferno nesta noite. Ele disse, “Porque eu vivo, tu podes viver,
também.”
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Eu me pergunto nesta noite, meu querido irmão, irmã, você tem refletido
sobre isto sinceramente? Você percebe que você somente vive porque Ele vive.
Você tem apreciado isto o suficiente para oferecer a si mesmo e dizer, “Deus, aqui
eu estou, um pecador, sê misericordioso comigo?” Você já aceitou esse Sacrifício
inteiramente suficiente? Você já disse para Ele que você O ama? Fere os seus
sentimentos quando você faz errado? Se você nunca chegou a essa experiência
agora neste sepultamento... Quando o nosso tempo está acabando, simplesmente
sentindo ótimo... Mas estou me perguntando se você não recebeu ainda a Cristo
como seu Salvador pessoal, eu me pergunto se você faria isto enquanto
inclinamos nossas cabeças só por um momento numa palavra de oração.
108

Toque essa, “Partindo Rochas ao Meio,” por gentileza, Irmã Gertie, se a
irmã a tem. Tudo bem, qualquer coisa serve.
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Com suas cabeças inclinadas, eu vou fazer uma pergunta realmente
sincera. Lembrem-se, amigos, pecador ou santo, a sua existência não terminou
quando nós te enterrarmos. Sua alma está em algum lugar. Agora, Jesus visita os
dois lugares de acordo com as Escrituras. Onde Ele te encontraria se você
partisse esta noite? Você teria a porta da misericórdia fechada na sua cara,
porque você rejeitou. Lembre-se, Ele não é somente um Salvador, Ele é um Juiz.
Você é o juiz agora, como você O julga? Deixe-O ser seu Salvador agora.
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Uma pequena estória veio a minha mente. Há algum tempo atrás um
garotinho estava sentado em uma – uma carroça. Uma arma disparou embaixo
na rua, e os cavalos dispararam e estavam indo por cima de uma colina. Um
jovem vaqueiro correu e parou os cavalos antes que a carroça fosse por cima da
colina, porque tinha um bebê dentro dela. Ele salvou a vida do pequenino.
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Muitos anos depois disso, diante do tribunal, este mesmo garoto tinha
cometido um crime, pegou a estrada que é errada, foi culpado. Ele estava
bebendo, jogando, atirou num homem; e foi culpado, considerado culpado. E o
juiz se levantou e disse, “Eu te condeno a ser pendurado pelo pescoço até que sua
vida mortal se vá.”
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Aquele jovem disse, “Juiz!” E ele quebrou o desfile da corte, quando ele
pulou por cima do parapeito e caiu aos pés do juiz, por misericórdia.
113
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Ele disse, “Juiz, olhe para o meu rosto? O senhor não me conhece?

115

Ele disse, “Não, filho, eu não conheço?”

Ele disse, “O senhor se lembra da vida de um garotinho que o senhor
salvou há muitos anos atrás de um cavalo em disparada?”
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Ele disse, “Sim, eu me lembro disto.”

Ele disse, “Eu sou aquele garoto.” Ele disse, “Juiz, o senhor me salvou ali.
Salve-me agora.”
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O juiz olhou para ele e disse, “Filho, naquele dia eu era seu Salvador. Hoje
eu sou seu juiz.”
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Hoje Ele é seu Salvador, pecador, amanhã Ele pode ser seu Juiz. Vamos
refletir sobre isto agora enquanto a música toca, e todo mundo está orando,
aqueles que estão em terrenos de oração com Deus.
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Eu me pergunto nesta noite agora, rapidamente, aqueles que gostariam de
aceitar a Cristo como Salvador pessoal, digam, “Deus, seja misericordioso
comigo, um pecador. Eu quero vir pelo Sangue derramado. Eu estou cansado de
me unir a igrejas e correr de lugar para lugar. Eu quero nascer de novo. Eu quero
uma experiência em meu coração que eu sei que Cristo Se revelou para mim pela
revelação espiritual da qual você falou, irmão Branham. Eu quero a revelação
espiritual, o Espírito Santo em meu coração, fazendo-me vivo, trazendo Cristo
mais real para mim do que eu sou para mim mesmo. Eu desejo essa experiência,
Irmão Branham. Tu orarás por mim enquanto levando minha mão?”
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Você levantaria sua mão agora, você que deseja ser lembrado. Deus te abençoe.
Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe aí atrás, senhora. Isso é bom. Deus te
abençoe, senhor. Isso é bom. Levante suas mãos; agora continue levantando sua
mão.
Como você teria vergonha? Você poderia rejeitar amigo como Esse?
Lembre-se... “Oh,” você diz, “Irmão Branham, pregadores têm pregado por anos.”
Eu sei, mas um destes dias eles vão parar de pregar. E do jeito que as coisas se
parecem, poderia ser neste exato momento. Você vai ouvir seu último sermão.
Francamente, este pode ser seu último. “Oh,” você diz, “Eu sou jovem.” Isso não
importa. A morte não respeita pessoa, nem idade, nem abilidade. Você O aceitará
agora como Salvador pessoal, levantando sua mão, dizendo, “Deus, tenha
misericórdia de mim”? Levante suas mãos com os demais, e diga, “Agora eu
quero aceitar Cristo.” Você levantará sua mão?
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Alguém que apostatou, diz, “Deus, seja misericordioso comigo. Eu quero
voltar para Cristo nesta noite, que amanhã possa haver uma nova ressurreição
para mim.” Você levantaria suas mãos? Levante sua mão, diga, “Eu tenho sido
um apóstata, mas nesta noite...” Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe. Isso
é bom. “Eu aceitarei a Cristo como meu Salvador pessoal. Eu O aceitarei nesta
noite. Eu tenho vagado por muitos anos longe de Deus mas agora eu estou
voltando para o lar.” Você O aceitará nesta noite, para que esta possa ser uma
nova ressurreição para você, sua velha vida possa terminar?
123

Esta senhora está vindo para o altar para fazer sua confissão pública.
Outra pessoa quer tomar o lugar deles aqui, subir aqui com ela na sua confissão?
Você se colocaria de pé, e subiria ao altar também? O altar está aberto.
Certamente. Suba, neste exato momento. Se você quiser ficar de pé aqui e orar,
simplesmente estará tudo bem. Venha. Você quer vir? Sobre a confissão de sua fé,
sobre sua crença no Filho de Deus, você quer vir agora? Tudo bem.
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É com você, lembre-se. Você é a pessoa. Você é um pecador? Você é um
apóstata? Você está frio e longe de Cristo? Você quer ser levantado mais uma vez
com Ele agora, começar a vida mais uma vez? Que tal você, marido e esposa que
têm estado em – estado em desavenças por um longo tempo, discutindo em sua
casa? Vocês não querem vir e endireitar esta coisa com Deus e um com outro
agora? Faça a Páscoa realmente uma Páscoa para você; comece um novo lar.
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Que tal você que nunca foi, que nunca teve oração em seu lar, você
simplesmente vai para casa da igreja e tenta viver o melhor que você pode, nunca
une a família e ora? É por isso que nós temos delinqüência juvenil e as coisas que
temos. É por isso que os lares americanos estão rompidos. Você não quer vir,
começar mais uma vez nesta noite? Você fará isto? Você é convidado. Lembre-se,
eu sou seu ministro agora; Eu serei uma testemunha naquele dia. Enquanto
temos nossas cabeças inclinadas, então, agora para oração.
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Nosso bendito Pai celestial, nesta noite nós trazemos a Ti esta audiência na
mais sacra solenidade solene que conhecemos. Nós simplesmente nos
aproximamos de Teu trono. E depois da mensagem nesta noite, aquele, aquele
sepultamento, Ele nunca deitou em silêncio, Sua alma foi para as regiões e
terminou a obra de Deus que Lhe tinha Sido ordenada. E amanhã de manhã, nós
descobrimos onde Ele foi através dos realejos acima, conquistando tudo em Sua
ressurreição. Mas Ele sai na manhã de Páscoa para nossa justificação. E nós
descobrimos que Ele enviou o Espírito Santo de volta para condenar os homens
do pecado. E nós oramos nesta noite, Senhor, que aqueles que levantaram suas
mãos possam ser lembrados diante de Ti. Que a decisão deles possa ser do
coração nesta noite, que eles tenham recebido a Ti, e crido em Ti, e que eles
possam ser selados com o Selo da promessa hoje à noite, o Espírito Santo.
Conceda isto, Pai. Pois nós os entregamos a Ti com esta mensagem nesta noite.
Que Ele possa abençoar aqueles que ouviram isto, aqueles, Senhor, que levarem
isto com eles para os seus lares, e enterrá-lo no fundo de seus corações. Que eles
possam viver da Palavra de Deus. Conceda isto, Pai, pois nós o pedimos no Nome
de Cristo. Amém.
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