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Sabendo certamente que no dia do julgamento nós seremos trazidos
face a face com esta geração; e sendo ministros, nós seremos os

juizes. E as pessoas para as quais nós temos falado, e suas atitudes
para com a Palavra a qual nós lhes temos trazidos, determinará o destino
eterno delas. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes a favor
ou contra a geração para a qual nós temos pregado.
2 Deus, Pai, por favor, através do Nome de Jesus, não nos deixe
dizer uma palavra que seja errada. Mas que possamos ter corações
sinceros e mentes abertas para que possamos receber as coisas que
são Tuas, para que possamos ser capazes de sair para nossos diferentes
campos de trabalho, amanhã, e - e estarmos mais equipados por causa
de nossa reunião Contigo nesta manhã. Permita isto, Senhor. Não queres
Tu vir e falar em nossos ouvidos, e ser nossa língua e nossos
pensamentos? Que a meditação do meu coração, pensamentos de minha
mente, tudo que está dentro de mim, e dentro destes irmãos e irmãs,
possa ser aceitável em Tua visão, Senhor, para que possamos ser tão
cheios e carregados com Teu Espírito, de Tua presença aqui, que o
salão se torne... o salão, não tanto o edifício no qual estamos assentados,
mas o edifício no qual estamos vivendo, se tornem todos juntos uma
nuvem da Glória de Deus. Que possamos sair daqui nesta manhã tão
cheios do Espírito Santo que nós sejamos mais decididos do que nunca
na vida a levarmos a Mensagem para esta geração que está morrendo
na qual vivemos. Ouça-nos Senhor, e fala-nos através de Tua Palavra,
pois pedimos isto no Nome do Teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo.
Amém.
3 Eu gostaria de ler, nesta manhã uma - uma porção da Escritura que
se encontra em Salmos, Salmo 105. Eu quero ler somente uma porção.
Você que não tem estas leituras nas Escrituras, eu já vi muitos deles
que não têm tido, ministros e assim sucessivamente. É bom ler a
Palavra. ( E, agora, a que horas normalmente eles vão embora, cerca
das doze? O que disse? Obrigado ). Salmo 105:
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"Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas
obras entre os povos.

Cantai-lhes, cantai-lhe salmo; falai de todas as suas maravilhas.

Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que
buscam ao Senhor.

Buscai ao Senhor, e a sua força; buscai a sua face continuamente.

Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos
da sua boca;

Vós descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus
escolhidos.

Ele é o Senhor, nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra.

Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da Palavra que mandou,
até milhares de gerações.

Do concerto que fez com Abraão, e do seu juramento a Isaque;

O que Ele confirmou a Jacó por estatuto, e a Israel por concerto
eterno.

Dizendo: A ti darei a terra de Canaã, por limite da nossa herança.

Quando eram ainda poucos homens,  s im,  muito  poucos,  e
estrangeiros nela;

Quando andavam de nação em nação e dum reino para outro povo.

Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles
repreendeu reis, dizendo:

Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas.
4 Que o Senhor possa abençoar a leitura de Sua Palavra. Eu tenho
poucas Escrituras escritas aqui em algum lugar que ia me referir talvez
pela frente.
5 Eu queria saber, hoje, quem será o próximo Presidente? As eleições
estão aproximando, vocês sabem. Quem será o Presidente neste próximo
período? O que seria se eu soubesse? Há somente um que realmente
sabe, e este é Deus. E o que seria se Deus revelasse para mim quem



DE  VOLTA A  PALAVRA  ORIGINAL 3

será o próximo Presidente, e eu colocasse de pé aqui em Phoenix e
fizesse uma predição que tal e tal homem seria o Presidente dos Estados
Unidos? E eles colocassem aquilo nos jornais e assim sucessivamente,
e eu acertasse isto exatamente no alvo. Isto seria exato, e aconteceria
tudo o que haveria dito. Mas que bem isto faria? De qualquer maneira,
que bem faz isto, se eu - se eu fizesse tal coisa? Os jornais publicariam
isto, e isto talvez sairia para fora, se tal pessoa pudesse fazer tal
predição e isto fosse verdade, todos os jornais e revistas transmitiriam
isto.
6 Mas vocês sabem que Deus não faz coisas como estas, Deus não
usa Seu poder e os Seus dons com tolices. O que vai ser, seja o
Presidente que for, será um Presidente. E sabermos agora quem seria
o Presidente, não nos adiantaria um centavo. Isto não nos faria nenhum
pouquinho de bem em sabermos quem será o Presidente. Portanto, Deus
não faz tais coisas como estas.
7 E, então, se eu fizesse tal predição como esta, e isto acontecesse,
e os jornais apanhassem isto, e as revistas, então isto seria a minha
glória. As pessoas diriam: "Veja quão grande profeta é o irmão
Branham. Ele nos disse bem antes que isto acontecesse simplesmente
quem seria o Presidente". E aquilo seria para minha glória. Mas Deus
não quer... Ele não está interessado em trabalhar com coisas para a
minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está
interessado com as coisas para Sua glória, com algo que terá benefício.
8 Como Paulo disse, "Se falarmos em línguas e não tivermos um
intérprete, que bem isto faz? Nós somente glorificamos a nós mesmos",
e isto é, edificamos a nós mesmo". Isto para Deus é como estar fora
da linha. Deus quer ser edificado Ele mesmo. E não estamos para buscar
edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo que
fazemos.
9 Então, portanto, eu creio nesta manhã, se eu soubesse quem seria
ele, e exatamente quando ele seria eleito, e, oh, quantos votos teria a
mais ou a menos, ou o que quer que seja, isto não faria nenhum bem
em dizer-lhes isto. Se eu o soubesse seria melhor para mim guardar
isto em silêncio. Não tentar publicar isto, porque haveria - não haveria
razão alguma para eu fazer isto. Porque, de qualquer maneira, isto
será, e isto não nos faz tanta diferença quem será o Presidente.
1 0 Mas, Deus, quando Ele usa Seus dons, Ele os usa para Sua própria
glória, e para a glória, e para a glória do Seu povo, para  a glória de
Sua Igreja, para a edificação do Corpo de Cristo, e para a glória do
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Reino de Deus. Esta é a razão pela qual Ele dá estas coisas em Sua
Igreja, porque Ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles
são para a edificação da Igreja e para a Glória de Deus. O profeta não
é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como
Balaão, e fez uma destruição ou - ou dinheiro tirado disto ou algo. Se
ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à Igreja e afastar-se
das coisas do mundo. É tudo para glória de Deus!
1 1 Agora nós temos... e eu penso que é uma boa coisa  para nós,
como ministros, em seguir nossa ordem, quando vemos tais coisas no
mundo como vemos hoje. E nós temos uma ordem de Deus, que é para
o discernimento de espírito, provando o espírito. Eu creio que esta é
uma lição muito grande para a igreja hoje, é para provar todo espírito,
ter o discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos, de
maneira nenhum tentar julgar as pessoas através da denominação a
qual eles pertençam, ou pelo grupo que eles estão reunidos, se eles são
Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Pentecostais, ou seja o que for
que eles forem. Nós nunca devemos julgar o homem pela denominação
a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele
possui, vêem, o espírito. Se ele é chuva seródia ou chuva temporã ou
interna, chuva externa, ou sem chuva, ou o que quer que ele seja, nós
nunca devemos julgá-lo através disto, mas, através de seu espírito.
Nós estamos para discernir o espírito. Veja o que o homem tem em
mente, o que ele tem... o que ele está tentando realizar. Se o homem,
através de um dom, não importa quão grande seja o dom...
1 2 Agora eu quero trazer isto à Igreja nesta manhã, a qual, em
denominações diferentes você continua sendo a Igreja do Deus vivo,
juntos. E esta é a coisa a qual eu quero lhes trazer, vêem, que realmente
não estamos divididos. Somos as pedras as quais são cortadas em formas
diferentes, tudo para a glória de Deus.
1 3 Agora, há tantos, nos dias em que estamos vivendo, concernente
aos "dons". Muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem.
Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos
tomar lugar são dons, e eles são dons dados por Deus. Mas, nós se não
os usarmos da maneira correta pela qual Deus os planejou para que
fossem usados, então nós podemos fazer mais danos com os dons do
que se nós não pudéssemos ter os dons. Outra noite eu fiz uma
afirmação no púlpito, dizendo isto, que eu preferiria ver o amor fraternal
existindo entre a igreja, embora nós não tivéssemos um caso de cura
ou nada mais. Vêem, nós devemos saber para que são estas coisas.
1 4 Agora, se um homem vem a ele e tem um grande dom, não importa
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se ele pertença a nossa denominação ou outra denominação, não o
julgue pela denominação da qual ele vem, como ele se veste, mas o
que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom.
Qual o propósito que ele tem. Se ele está tentando tomar sua influência
e construir para si mesmo um grande nome extraído disto, eu teria
suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Não
importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão
intelectual seja ele, ou como seu dom opera, se ele não está tentando
realizar algo para o benefício do Corpo de Cristo, o seu próprio
discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Não importa quão
exato, quão perfeito, como seja ele, está errado se isto não é usado em
prol do Corpo de Jesus Cristo.
1 5 Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom o qual ele
pudesse aproximar as pessoas reunindo-as com um grande poder
intelectual ou espiritual, o qual ele pudesse juntar as pessoas, e talvez
ele esteja tentando tomar aquele dom e fazer a si mesmo famoso para
que então ele tenha um grande nome, então aqueles outros irmãos
olharão para ele como uma grande pessoa. Então isto é errado. Talvez
ele esteja tentando a - a edificar certa coisa aqui que ele deseja que
todo mundo saia do quadro e deixe que ele com seu grupo seja o quadro.
Isto permanece errado, vêem.
1 6 Mas se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o
Corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertença. Você
não está discernindo o homem, você está discernindo o espírito, a vida
que está no homem. E isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma
vez nós fomos comissionados para discernir o - o grupo do homem.
Mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o
espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o espírito em
sua vida está tentando guiá-lo. E então se podemos encontrar que ele
está tentando guiar o povo ( não para dispersá-los, mas para ajuntá-los
) e para trazer a Igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação,
mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do
espírito. Então se ele é chuva seródia ou chuva temporã, ou o que quer
que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que
está nele, não importa a qual movimento ele pertença, o Espírito que
está nele está tentando apontar ao povo o Calvário, longe de si mesmo
ou longe de qualquer outra coisa, sua única realização é apontá-los ao
Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não
importa se seu próprio movimento... o qual é bom, vêem, é bom, se ele
é um Metodista, ou um Presbiteriano, ou um Católico, ou seja o que for
que ele deseja ser através da denominação.



6 DISCERNIMENTO  DE  ESPÍRITO

1 7 Mas o que está tentando ele fazer, o propósito de seu coração que
ele está tentando conseguir? Então você pode ver o que está na vida
do homem, se seus motivos são para sua - sua denominação, se são
para consigo mesmo, se são para as coisas mundanas, se são para
grandes nomes, para dizer, "eu predisse aquilo e aconteceu exatamente".
Agora, você vê que lá está errado, para começar. Mas se ele está
tentando usar o que Deus lhe tem dado, como um mestre, como um
profeta, como um profeta...
1 8 Um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos
disto. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta,
um profeta do Novo Testamento, se ele estiver profetizando, pregando,
não tentando a edificar a si mesmo para fazer um grande nome, ou
para edificar sua congregação. Aqui estou eu sem uma, mas pregando
que você deve estar. Isto é certo. Cada homem deve ir à igreja. Você
deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para o outro, mas
ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja,
algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você
ajude a sustentar a Causa. Tome sua escolha, mas então nunca pare
de ter companheirismo com o outro homem porque ele não pertence ao
seu grupo. Vêem? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo
propósito no coração, então você tem que ter companheirismo um com
o outro. Você estará trabalhando para uma grande Causa. Esta é a
causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade.
1 9 Agora, se nós observarmos os motivos e objetivos dos profetas do
Velho Testamento, então o homem teve um objetivo, e este foi Jesus
Cristo. Eles tinham uma coisa que todo seu tema do Velho Testamento
foi construido ao redor, o Messias que vinha. Eles - eles não saíram e
fizeram coisas somente por dinheiro ou para fama. Eles tinham uma
coisa, eles foram ungidos com o Espírito de Deus, e eles predisseram o
Messias que vinha. E aqueles homens estavam tão ungidos com  o
Espírito até que eles algumas vezes agiram como o Espírito que estava
dentro deles, eles falaram decorosamente deles. Observem como o
Espírito de Deus fez aqueles homens agirem.
2 0 Tomaremos, por exemplo, Moisés, o grande profeta, como aquele
homem não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira
alguma. Ele poderia ter sido rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo
a seus pés. Mas porque ele era um profeta de coração, ele recusou ser
chamado de o filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar sofrer a
perseguição e as provações de Cristo, considerando os tesouros do
Céu maiores tesouros do que aqueles do Egito. Ele abandonou e negou-
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se a si mesmo, a fama do mundo, as luxúrias e as - as coisas que a vida
oferece. Ele tinha que olhar além daquilo. Vêem, ele - ele poderia ter
sido aquilo.
2 1 Tomemos somente um ministro hoje, se ele tem o batismo do Espírito
Santo, e ele sabe que se ele prega aquela Palavra, ela cortará a sua
fama; ela o colocará em uma igrejinha em algum lugar, ou talvez na
rua. Mas ele sabe que algo em seu coração está queimando. Ele vê a
Vinda do Senhor. Ele não importa se ele tem uma grande igreja ou uma
pequena igreja. Ele não importa se hoje ele tem alimento ou  nenhum
alimento. Ele não importa se ele possui boas roupas ou se ele não tem
boas roupas. Ele está somente se importando com uma coisa, e esta é
a própria Vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo
para a glória de Deus, e aquele homem, está fazendo assim, produzirá
a própria Vida do Espírito que está nele. Você me segue? Ele atuará
com isto.
2 2 Veja Moisés quando ele chegou a um tempo que ele se manifestou.
Toda sua vida era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo
estava em Moisés, pelos recursos. Agora, se nós observarmos, ele
nasceu no tempo da perseguição. Os filhos foram mortos para tentarem
apanhá-lo, exatamente como eles fizeram com Jesus. E nós encontramos
que quando ele veio a um lugar que os filhos de Israel desobedeceram
de tal maneira que Deus ficou irado com eles, e Ele disse para Moisés,
"Fique de um lado que eu destruirei o grupo todo deles, e eu te tomarei
e levantarei outra geração".
2 3 Moisés lançou-se a si mesmo no caminho do julgamento de Deus, e
disse: "Tira-me antes que Tu os tire". Em outras palavras, "Antes que
Tu os leve Tu terás que passar por cima de mim".
2 4 Isto é exatamente o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria que
ter limpado toda a face da terra com estes pecadores, você e eu, mas
Cristo lançou-se a Si mesmo no caminho. Deus não poderia fazer isto,
Ele não podia vir sobre Seu próprio Filho.
2 5 E quando Deus viu aquele Espírito em Moisés, pendendo no
julgamento como uma cruz lá, "Tu não podes vir a eles, Tu terás que
me tirar primeiro", vê o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia
haver sido o rei do Egito, quando ele poderia ter tido toda a luxúria no
mundo, para ser popular, quando ele poderia ter sido o grande rei do
mundo naquela época. Mas ele escolheu sofrer a perseguição e a aflição,
pois ele estimou o vitupério de Cristo como maiores tesouros do que
aquele do Egito. Vê você, ele lançou-se a si mesmo no caminho. Por
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quê? Foi Deus em Moisés quem fez aquilo. Um pensamento normal,
um homem intelectual nunca faria aquilo, ele tomaria o caminho fácil.
Então, não importa quão fanático Moisés parecia ser, ele estava
tentando... Vê você, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque
ele estava tentando realizar algo para o Reino de Deus.
2 6 Agora, com seu grande dom de profecia ele deveria ter sido um
homem sábio, poderia se pôr de pé no Egito e dizer, "Agora esperem,
eu profetizarei isto e aquilo. Eu direi isto e aquilo", contanto que fosse
sua profecia. Mas é... e, oh, ele teria sido famoso mundialmente. Mas
aquilo não estava em seu coração. Isto não poderia estar em seu
coração.
2 7 Então se você vê uma pessoa com um grande dom, tentando fazer
algo para glorificar a si mesmo, o seu próprio discernimento do Espírito
lhe diz que aquilo está errado. Mas Moisés estava tentando realizar
algo para a glória de Deus. Não importa quão ruim isto estava; quão
mal isto parecia, que tanto era comentado, o Espírito em Moisés o dirigiu
diretamente a linha do dever. O Espírito nele!
2 8 Veja José, José era... quando ele nasceu, ele era amado por seu pai
e odiado pelos seus irmãos, um tipo perfeito de Cristo. E o único... ele
era irmão deles de  sangue, o mesmo pai. Mas a razão que seus irmãos
o odiavam, sem uma causa, porque Deus o havia feito um profeta,
espiritual, um vidente. E eles o odiavam por este mesmo propósito.
Porém José não poderia fazer nada, porque, Deus o havia feito daquela
maneira.
2 9 E observem o Espírito de Deus em José. Veja o que ele fez. Ele fez
até mesmo a parte de Cristo. Ele foi odiado pelos seus irmãos, e amado
pelo seu pai, por causa do Espírito que fez a diferença. Ele era um
homem espiritual Ele viu visões, ele interpretou sonhos. Ele não fez
isto para sua própria glória. Ele fez isto porque lá havia algo nele, o
Espírito de Deus. Ele não teria ido lá por si mesmo, e ser jogado numa
cisterna, e ter seu pobre e velho pai afligido por todos aqueles anos,
vendido aproximadamente por trinta moedas de prata; tirado da cisterna,
e tornou-se o homem da mão direita de Faraó, o rei da terra naquela
época. E em sua prisão lá havia um padeiro e um copeiro, e um se
perdeu e o outro foi salvo, através de suas pregações, na prisão.
3 0 E observou você a Jesus quando Ele veio, Ele era amado pelo Pai.
E o pai deu a José uma túnica de muitas cores ( o arco-íris, um pacto ).
E o Pai, Deus, deu a Seu Filho, Jesus, o pacto, e então os irmãos judeus
O odiaram sem nenhuma causa. Eles não tinham razão alguma para
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odiá-lo, Ele era espiritual, e Ele era a Palavra manifestada. Ele veio
para fazer a vontade do Pai, Ele veio para cumprir as Escrituras. Ele
veio para trazer-lhes paz, mas eles não O compreenderam, e O odiaram
sem uma causa. Eles não pararam para ver o que Ele estava tentando
realizar. Eles simplesmente O julgaram porque Ele não concordou com
eles. Eles fizeram... "Ele fez a Si mesmo isto e aquilo. E faz a Si mesmo
Deus". Ele era Deus! Deus estava Nele. A Bíblia diz que Deus estava
em Cristo, manifestando a Si mesmo ao mundo. Ele era o Deus da
Glória manifestando a glória de Deus.
3 1 Veja Moisés, ele não podia fazer nada lançando-se a si mesmo lá.
Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele fez isto porque Deus estava
nele. Nem mesmo pôde José fazer alguma coisa sendo o que ele era,
porque era Deus nele trabalhando ou manifestando-se a si mesmo
através do homem. Ele  nunca fez isto para sua glória.
3 2 Qualquer homem que... Se aqueles sacerdotes tivessem somente o
discernimento do espírito, como eu estou falando a vocês nesta manhã,
embora o mundo falasse tanto Dele, eles teriam conhecido se eles
tivessem olhado na Palavra, se eles tivessem visto Seu propósito. Ele
sempre estava fazendo aquilo para glorificar o Pai. Ele disse...  Eles
disseram. "Oh, este homem é um grande curador, Ele faz estas coisas
assim".
3 3 Ele disse, "Eu não posso fazer nada até que o Pai Me mostre. Não
sou Eu que faço as obras. É o Pai que habita em mim, Ele faz as
obras".  Ele nunca levou a glória.
3 4 Nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus a glória. Nem mesmo
tomaria nenhum servo de Deus um dom de Deus e tentaria glorificar a
si mesmo, ou qualquer coisa mais, mas a sua exata realização é fazer
algo para glorificar a Deus. Isto é porque você vê a mesma coisa hoje.
Nós devemos ter o discernimento de espírito, para ver as pessoas e o
que elas estão tentando fazer. Estão elas tentando glorificar a Deus?
Estão elas tentando glorificar a si mesma?
3 5 Agora a Espírito de Deus trabalhando no homem faz o homem agir
como Deus. Não é de se admirar que Jesus disse, "Não está escrito,
"Vós sois deuses"? E se chamaram deuses àqueles a quem o Espírito
de Deus foi dirigido, como podeis condenar-me, então, quando Sou o
Filho de Deus?" Se vós pudésseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o
qual, era Deus. Moisés era um deus. José era um deus. Os profetas
foram deuses. A Bíblia diz que eles o foram. Eles foram deuses porque
isto... eles haviam se rendido completamente ao Espírito de Deus, que
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eles estavam trabalhando para a glória de Deus.
3 6 E quando um homem é tão ungido com o Espírito... Agora deixe
isto entrar realmente profundo sob a quinta costela no lado esquerdo.
Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas
ações, e tudo mais, é Deus movendo nele. Às vezes ele é julgado mal.
3 7 Veja Davi, no Salmo 23, ele clamou, "Deus meu, Deus meu, por que
me desamparaste?" como se fosse ele, se Davi fosse o homem. "Todos
que passam por mim meneiam seus lábios". ( Salmo 22 - Tradutor )
3 8 Ele estava tão ungido por Deus, ele era perfeitamente rendido a
Deus, e a unção estava nele de tal maneira e quando ele clamou através
do Espírito de Deus, se alguém houvesse estado lá de pé, diria, "Por
que, veja, ele pensa que alguém está meneiando seus lábios para ele.
Por que Deus o tem abandonado?"
3 9 Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. "Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Contemplam todos os meus
ossos. Eles traspassaram-me as mãos e os pés".
4 0 Bem, alguém disse, "Ouça aquele hipócrita lá em cima. A mão de
quem foi traspassada? Os pés de quem foram traspassados?" Isto é o
intelectual.
4 1 Mas um que tinha o discernimento de espírito sabia que aquilo era
o Espírito de Deus nele clamando. Quando um homem é ungido pelo
Espírito de Deus, ele possui os atos de Deus e a ação de Deus nunca é
nos dispersar. As ações de  Deus é de nos ajuntar, pois nós somos um
em Cristo Jesus, e o propósito de Deus é de nos ajuntar. "Amar uns
aos outros".
4 2 Agora, aquele grande profeta, nós vemos o Espírito movendo neles,
Jesus os chamou "deuses". Ele disse que eles eram deuses. Agora,
quando o Espírito veio a eles em medida, mas quando isto veio Naquele
Jesus, o qual era o Filho de Deus, isto veio a Ele sem medida, a plenitude
de Deus corporalmente habita Nele, pois Ele foi o exemplo perfeito.
Ele era o Deus da glória manifestando a glória de Deus ao povo, Deus
Nele andando para lá e para cá. Observe Sua vida, todo o Velho
Testamento. Todos os velhos profetas de volta no Velho Testamento
clamaram, não por si mesmo, eles clamaram sob o Espírito de Deus,
fazendo-os agirem como Deus pelo que foram chamados deuses, e
então a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo.
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4 3 Veja Davi quando ele foi derribado do trono de rei de Israel, rejeitado
pelo seu próprio povo, subiu ao Monte das Oliveiras, no norte de
Jerusalém, e ele olhou para trás sobre a cidade e chorou porque ele foi
rejeitado. O que foi isto? Isto foi o Espírito de Cristo.
4 4 Quinhentos anos mais tarde, o Filho de Davi, Jesus, sentou-se no
mesmo monte, olhando sobre a cidade, como um rei rejeitado, e chorou,
"Jerusalém,  Jerusalém,  quantas  vezes  eu  vos  a junte i  (  vocês
denominações distintas e tudo mais ) como a galinha ajunta seus
pintainhos, mas tu não quiseste. Quantas vezes eu fiz isto!"
4 5 Agora  o  mesmo Espí r i to  que  es tava  em Davi ,  que  es tava
manifestado em plenitude em Cristo, está na Igreja hoje clamando ao
povo, "Quantas vezes eu vos tenho ajuntado!" E quando você vê as
separações e - e as diferenças e - e a fraternidade dispersada, e a vida
cristã, um contra o outro, então isto faz o Espírito de Deus em seu
coração clamar. Você está tentando realizar algo, um verdadeiro profeta
de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a Igreja para a
unidade do Espírito, a unidade do Espírito, para que  eles possam
reconhecer Deus; tentando realizar isto não importa a que denominação
eles pertençam ou coisas a respeito disso. Nós temos discernimento
de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se
isto é o Espírito de Deus ou não.
4 6 Agora nós observamos quando Ele estava aqui na terra, como Ele
trabalhou bem. Eu observei outra coisa que veio a minha mente.
Observou você quando Davi foi rejeitado como rei? Ele saiu da cidade,
e o pequeno benjamita, benjamita, o qual estava suposto a ter sido um
irmão para ele, deveria estar sentido porque ele foi rejeitado, mas o
que... Ele era um homem estropiado. E ele insensível por lá na sua
condição de aleijado, jogando pedra em Davi, e chamando-o de todas
as espécies de nomes ruins, e o amaldiçoando  no Nome do Senhor,
amaldiçoando ao Rei Davi no Nome do Senhor, este pequeno velho
estropiado benjamita.
4 7 Observe o Espírito de Deus e o espírito do diabo trabalhando. Agora,
se você observar, ele era estropiado. Isto representa o aleijume
espiritual do povo hoje que critica do verdadeiro Espírito de Deus em
Cristo manifestando a Si mesmo. Aquele era o Espírito de Cristo em
Davi sendo rejeitado como um rei. E, hoje, quando as pessoas criticam
as pessoas que têm recebido o Espírito Santo e tentam realizar algo,
para aproximar Metodistas e Pentecostais, Batistas e Pentecostais, e
Presbiterianos e todos, ajuntados como uma unidade, como o Corpo de
Cristo, e eles vêem o Espírito trabalhando, dizem, "Bem, veja, aquele é
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um pentecostal. Afastem-se dele! Eu sei de um que saiu com a mulher
do outro homem. Eu sei deste que ficou bêbado. Eu sei deste que fez
i s to .  Eu  se i  des te  que  fez  aqui lo" .  Tudo i s to ,  mas  e les  são
suficientemente grandes para esconder suas próprias coisas, eles podem
esconder isto. Mas Davi foi abandonado. Por que? Ele tinha o Espírito
de Cristo nele.
4 8 Então aquele guarda disse, "Devo eu tirar a cabeça deste cão que
está amaldiçoando meu rei?"
4 9 Veja o Espírito de Cristo em Davi, "Deixa-o, pois o Senhor lhe disse
para me amaldiçoar". Você apanhou isto? "Deixa-o, pois o Senhor lhe
disse para me amaldiçoar".
5 0 Hoje, em vez disto, nós queremos levantar nossos punhos e brigar
com ele, vêem, cortar sua cabeça fora, "Sim, tira-o para fora, ele não
pertence a nós".
5 1 Deixa-o pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar". Aquele
pequeno aleijado correndo lá, jogando pedra em Davi.
5 2 Isto é o que eles fazem hoje no Espírito de Cristo. "Eles são um
grupo de santos roladores. Eles são um grupo disto. Não há nada com
eles. Não existe nada de cura divina. Não há tal coisa como anjos.
Não há tal coisa como profetas". Todas estas coisas. "Os dias de
milagres têm passado", jogando pedra. Mas deixa-os! Quando Davi
retornou com poder, Aleluia, quando ele volta como o rei máximo de
Israel... Não se preocupe, este Jesus, O Qual nós temos hoje, fez sua
parte, voltará outra vez em um corpo físico, pela segunda vez em glória,
poder e majestade.
5 3 Aquele pequeno atirador de pedra prostrou-se e implorou por
misericórdia.  "Deixai-o",  o Espír i to de Cristo em nós.  Não o
excomungue. Lembremo-nos que todas estas coisas têm que vir a
acontecer. Nós temos uma coisa a fazer, seguir em frente. Deus
prometeu que Ele faria tudo operar para o bem daqueles que O amam.
Vamos conservar o discernimento de espírito, guardar o objetivo certo.
Nós estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo,
indo adiante e servindo a Deus. Se o homem possui o tipo errado de
objetivo, então o que sucederá? Vêem?
5 4 Agora, nós encontramos que o Espírito de Deus estava Nele. Todos
os velhos profetas falaram Dele. Todo o Espírito, em porção, cada
pequena porção, não estava glorificando a si mesmo ( o verdadeiro
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profeta ), todos os verdadeiros profetas estavam manifestando a Ele,
falando Dele. E tudo que eles disseram foi cumprido Nele. Mostraram
que era o Espírito de Deus neles, isto foi cumprido. O que foi isto?
Deus falando de Si mesmo. Vêem? Deus manifestando a Si mesmo
através destes profetas.
5 5 Não tomando glória, "Quem será o próximo Presidente? E quem
será isto?" E te dar uma pancada em sua cabeça, "Diga-nos quem te
bateu e nós creremos em ti". Não é isto. É algo para manifestar a
Deus. Não é algo para fazer o irmão Weathers aqui, ou o irmão Shores,
ou o irmão Fulano lá, um grande homem, e fazê-lo maior do que o resto
dos homens de seu grupo, fazê-lo o maior homem de Phoenix. Não é
para fazer de William Branham algo grande. Mas o que é para isto
fazer? Não é para fazer de Oral Roberts algo grande, algo grande do
Billy Granham. Mas são os corações, nós estamos tentando realizar
algo para o Reino de Deus. É manifestando Deus. Todos os dons e
coisas não faz um maior que o outro, isto simplesmente nos faz a todos
trabalhar juntos para a perfeição do corpo, para nos ajuntar como um
povo, como um povo de Deus. Mas quando você os vê indo contrário,
não os amaldiçoe; simplesmente os deixe, alguém tem que fazer isto.
Mas espere até que Jesus venha em poder.
5 6 Agora vemos todos aqueles profetas falando. Cada um deles estava
glorificando a Deus e o Messias que vinha. E quando eles entraram no
Espírito, eles agiram e falaram e viveram suas vidas justamente como
fêz o Messias. Se fizeram isto de um lado da cruz, falando de Sua
vinda, quanto mais isto será depois de Sua vinda, porá o Espírito do
Messias na Igreja para agir, atuar, trabalhar e viver como o Messias?
É o Espírito de Deus.
5 7 Discirna aquele espírito, veja se é de Deus ou não. Veja se ele age
como Ele. Veja se tuas emoções... Se alguém protesta algo contra você
e joga pedras em sua vida,  e você sabe que você é inocente o quanto
pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente
separar a si mesmo. Não tente agir de maneira vil para com eles. Não
os amaldiçoe. Somente siga em frente, sabendo que  Deus fêz aquilo
para te dar um teste para ver como você o tomará. Ele terá que passar
por isto de qualquer maneira.
5 8 Como eu disse outro dia, eu creio que foi na igreja do irmão Fullers,
sobre o ciclista no Canadá. Bem, todos eles pensaram que eles poderiam
superar este rapaz, somente um pequeno molenga. E ele era o único
que não podia andar sem segurar no guidão.
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5 9 Estou contente em gostar de vocês, velhos ciclistas que seguram
no guidão, segure em ambos os lados da Cruz e digam, "Nada trago em
meus braços. Deixe-me segurar  na Cruz, Senhor, eu não tenho nenhum
intelecto. Eu não tenho nada. Deixe-me simplesmente segurar aqui,
olhar distante e além".
6 0 E eles tinham que percorrer uma prancha de doze polegadas por
um quarteirão da cidade, para conseguirem uma bicicleta Schwinn de
cem dólares. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar, ir
até o centro e pegar as compras de suas mães e voltarem sem nem
mesmo tocarem no guidão, todos eles começaram a olhar. Eles não
estavam acostumados mesmo segurando no guidão, caíam. Mas este
pequeno rapaz chegou lá e segurando no guidão a dirigiu até o fim.
Eles lhe perguntaram, disseram, "como você fêz isto?"
6 1 Ele disse, "Aqui está onde vocês se enganam, companheiros. Todos
vocês são melhores ciclistas do que sou, mas vocês estavam olhando
aqui", e disse, "fizeram com que  seus nervos vissem que... você estava
tentando equilibrar-se, e você caiu". Disse, "Eu nunca olhei aqui de
maneira alguma, eu olhava para o fim e conservei firme".
6 2 Isto é o que temos que fazer. Não olhem para estas pequenas coisas
agora, "Este fêz isto, ou aquele fêz aquilo alí?" Observe o fim e
permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim, simplesmente
continue firme. Não observe o que está acontecendo agora. Observe o
fim e permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim, simplesmente
continue firme. Não observe o que está acontecendo agora. Observe o
que irá acontecer no além no fim do tempo, quando nós teremos que
nos colocar de pé e - e dar conta de nossa vida.

6 3 Davi não estava observando aquele pequeno benjamita jogar pedras
nele, de qualquer maneira ele era aleijado. Ele nunca o observou. Ele
nem mesmo deixou o guarda cortar-lhe sua cabeça, disse, "Deixa-o,
Deus lhe disse para fazer aquilo. Deus lhe disse para me amaldiçoar,
deixa-o". Pois Davi sabia que algum dia ele voltaria em poder. Aquele
benjamita teria sua hora.
6 4 Sim, é isto. A Igreja crescerá em triunfo. Eu fui simplesmente
enviado para orar por seus filhos enfermos, de qualquer maneira. Isto
é tudo que eu posso fazer. Onde quer que seja que estão e seja qual for
a igreja onde  estão, isto não me faz nenhuma diferença. Eu estou
tentando orar por Seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom
para Sua glória. Esta é a razão porque eu nunca pertenci a nada.
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6 5 Agora, recordem, isto é certo. Vêem, eu não - eu não estou falando
aquilo agora. Eu quero que vocês me tenham claramente que eu creio
que Deus tem cristãos em cada igreja, Seus filhos. Ele nunca me
perguntou sobre isto. Eu fui simplesmente enviado para orar pelos filhos,
e para fazer estas coisas, e para manifestá-lo.
6 6 Agora, vê você, Jesus e estes profetas, tudo que eles falaram tem
que ser verdade, pois isto era o poder de Deus neles, Deus Ele mesmo
falando através deles de Sua própria vinda para Sua própria Glória.
6 7 "Quem é o Presidente? Quem irá ser? Teremos nós chuva suficiente
neste ano?" Isto não significa nada. Algo para a glória de Deus, algo
para colocar a Igreja em ordem, algo para o poder de Deus; não para
fazer um nome para si mesmo, mas para fazer manifesta a glória de
Deus.
6 8 Agora observamos o que todos aqueles profetas e todos eles
disseram a respeito Dele, tudo veio com exatidão porque Ele era o
tema do Velho Testamento. Jesus, o Messias, o Messias que vinha, era
o que cada profeta procurou desde Adão a Malaquias. Cada profeta
falou da vida do Senhor. Cada um colocou sua parte porque ele era
ungido de Deus. Isto é tudo que ele podia falar.
6 9 Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo nisto. Mas, observe,
tudo que eles disseram veio a acontecer. Olhe aqui, vamos tomar
somente algumas das coisas que os profetas disseram.
7 0 "Uma virgem conceberá e dará à luz um filho". Aconteceu isto?
Claro. "Seu Nome será chamado Emanuel, Príncipe da paz, o Deus
Poderoso, o Pai da Eternidade". Isto é o que Ele foi, exatamente, o
"Pai da Eternidade". Nenhum homem deverá ser chamado "Pai", nesta
terra, exceto Deus seu Pai.
7 1 Correto,  vamos ver outra vez.  "Ele foi  ferido pelas nossas
transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz
a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados". Pilatos
na sala de audiência enquanto o dito homem, tendo suas costas açoitada
assim com um chicote de nove tiras, não compreendeu que as Escrituras
disse que seria daquele jeito. Eles não tiveram discernimento de Espírito,
aqueles sacerdotes que disseram, "Matai-o, matai-o".
7 2 Na cruz quando eles estenderam seus beiços, e coisas assim, quando
eles O ouviram clamando "Deus meu, por que Tu me desemparaste?"
Eles não tiveram discernimento. Vê, eles não puderam discernir o
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Espírito. Isto é o que Davi estava falando no Salmo 22, eles estenderam
seus beiços não sabendo que eles estavam fazendo isto. Justamente o
mesmo que aquele benjamita fêz com Davi. Vêem, ele pensou que Davi
estava todo errado porque ele não concordou com ele em seus princípios
de dirigir seu reino. Ele não entendeu que isto era o Espírito de Deus
em Davi fazendo isto.
7 3 Aquilo é onde devemos discernir, hoje, o espírito do homem. O que
está tentando ele fazer? O que está ele conseguindo? Não a que grupo
ele pertence, ou a o que isto, aquilo, ou outro, se ele é homem branco,
homem negro, homem amarelo, o que quer que seja ele. Vejamos o que
está ele tentando realizar, e tomar aquilo, ver o que ele está tentando
fazer para o Reino de Deus. Ele tem idéias estranhas à nossa, isto é
perfeitamente correto se ele está tentando realizar algo para o Reino
de Deus. Discirna aquilo nele. Se ele está errado, fiel no coração, Deus
o trará de volta à Verdade com a coisa após um tempo. Deixa-o, deixa-
o, veja o que ele está tentando fazer.
7 4 Agora vemos aqui, então nós encontramos em Sua - em Sua morte,
quando Ele morreu na cruz, e clamando todas as coisas que os profetas
falaram Dele, "Eles traspassaram minhas mãos e meus pés". Lá isto
foi cumprido. Os profetas estavam certos. Eles pensaram que estavam
clamando a si mesmos, como se fosse a si mesmos, mas isto foi
manifestado na cruz.
7 5 "Ele - Ele foi contado com os transgressores". Isto foi o que foi
feito a ele. Ele estava com os transgressores".  "Na sua morte Ele foi
enterrado com um rico". Ele foi, Ele foi enterrado no túmulo de um
homem rico. "Eu não deixarei Sua alma... Ele não deixará a minha
alma", disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando. "Ele não deixará
a minha alma no inferno, nem deixará o Seu Santo ver a corrupção",
como se Davi fosse o Santo. Não era Davi, era o Espírito de Deus
clamando em Davi. Vêem, o Espírito de Deus em um homem clamando.
Alguém disse, "Ouça àquele velho hipócrita lá em cima".
7 6 Não era ele, era o Espírito de Deus nele clamando. Vêem, o Espírito
de Deus manifestando a si mesmo, "Não deixarei Sua alma no inferno,
nem mesmo o meu santo verá a corrupção".
7 7 Agora, irmãos, concluindo, vou dizer isto, nosso tempo está
terminando. Mas, olhem, vou dizer isto concluindo, com estas Escrituras
aquil. Vejamos. Se um homem que todo o tema do Velho Testamento
foi a respeito Dele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de
Deus, e se tudo aquilo e tudo o que eles disseram foi cumprido ao pé
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da letra exatamente Nele, naturalmente aquela grande pessoa chamada
o Filho de Deus devia saber como estabelecer a Igreja do Novo
Testamento. Não crê você nisto? Ele deveria ter uma concepção para
saber como estabelecer a Igreja do Novo Testamento.
7 8 A Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, aqui em
Mateus, capítulo 16, que quando Ele - ele falando então, quando Ele
desceu e estava falando com os discípulos. Ele disse "Quem dizeis ser
o Filho do homem?"
7 9 E eles disseram, "Alguns dizem que Tu és Elias, e alguns dizem que
Tu és fulano, e fulano, e alguns dizem que Tu és fulano de tal; e desta
maneira os demais". Ele disse, "Mas quem dizeis vós que eu sou?"
8 0 E Pedro disse, "Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo".
8 1 Ele disse, "Bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, pois não
foi a carne nem o sangue que to revelou, mas o meu Pai que está nos
Céus te tem revelado isto. E - eu te digo isto, que tu Simão, ou Pedro,
que sobre esta rocha edificarei minha igreja, e os portões do inferno
não prevalecerão contra ela". Agora, estava falando da Igreja. Agora
observem atentamente, e, se estou errado, Deus me perdoe e vocês
me perdoem.
8 2 Agora, a - a Igreja Católica diz que "era uma pedra deitada lá,
Pedro, e sobre Pedro Ele edificaria a Igreja". Agora, nós sabemos que
aquilo é errado. Nós protestantes discordamos com isto.
8 3 Mas nós Protestantes dizemos, "Foi sobre Si mesmo que Ele edificou
a Sua Igreja, em Si mesmo. Mas, se você observar, eu quero discordar
com isto, amigávelmente. Não foi isto.
8 4 Foi sobre a revelação espiritual de Si mesmo. Vê? "Carne e
sangue..." Você nunca aprenderá isto em um seminário, tão bons quanto
forem eles. Você nunca aprenderá isto através de algum credo de Igreja,
boa como seja ela. Está bom, mas a carne e o sangue não têm revelado
isto para  você. Não é uma concepção intelectual de como você pode
fazer seu discurso, como você deve curvar-se, como ou qual a grande
coisa que você deve realizar aqui na terra. Aquilo não é o que é. Não
é construindo uma grande coisa. A revelação da Palavra de Deus é o
que é. Ele era a Palavra. "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi manifestado e habitou
entre nós". Ele era... aquela era a revelação da Palavra de Deus.
8 5 O Espírito em Pedro revelando através da revelação espiritual que
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Ele era o Filho de Deus manifestado. O Deus da Glória manifestando a
glória de Deus. "Sobre esta rocha ( a revelação espiritual da Palavra )
eu edificarei minha igreja". Por que? Se aqueles profetas estavam sob
a direção de Deus, falando através do Espírito Santo que aquele era o
Filho de Deus, o mesmo Espírito deste lado revela exatamente a mesma
coisa. Vê você isto?
8 6 "Carne e sangue", você não pode aprender isto em nenhum
seminário. Você aprende o seu... recebe seu título de "Doutor em
Divindade", e seu título de "Doutor em Filosofia", em seu título de
"Nobre", ou... Isto está bem, eu gostaria de tê-los. Isto é certo, mas
isto continua não sendo aquilo. Você não tem que ter isto, mesmo sendo
bom. Você pode ser Isto e mais; porém se você tem que apagar o "e
mais", e tomar Isto. Isto é Aquilo! Se Isto não é aquilo, deixe-me ter
Isto de qualquer maneira. Eu quero Isto! Isto!
8 7 "Carne e sangue não têm revelado isto para você". Você nunca
aprendeu isto através da linha educacional. Você nunca aprendeu isto
através da linha denominacional.  Elas são boas, a educação, a
denominação é boa. Aquilo é parte disto. Mas as pessoas estão tão
caídas por aquilo que elas estão deixando o discernimento espiritual.
Vêem?
8 8 "Porque não to revelou a carne e o sangue, mas  meu Pai, que está
nos céus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela". Nunca será capaz de prevalecer,
mostrou que eles seriam contra ela.
8 9 Agora observem e vejam onde estão contra as portas do inferno.
Ela não está contra as denominações. O governo a reconhece. Não é.
O mundo reconhece nossa denominação, todas elas. Nós temos o direito,
cada um de nós como cidadãos americanos, nós temos o direito a uma
denominação, a qual é boa, nós apreciamos. Mas isto é, não é contra
isto que estão as portas do inferno. Elas estão contra a revelação
espiritual de Cristo que está aqui agora, o mesmo ontem, hoje e
eternamente. É contra isto. As portas do inferno estão contra Ela, mas
nunca prevalecerão.
9 0 Ai está você, discernimento espiritual. Indiferente a quem quer que
seja, é meu irmão contanto que ele esteja tentando realizar o mesmo
propósito em prol do qual estou trabalhando. Deixe-o ser um profeta,
deixe-o ser um pastor, deixe-o ser um diácono, deixe-o ser fulano, deixe
Deus honrá-lo desta maneira, daquela maneira, como quer que seja,
desonrar-me, seja o que for que ele deseje fazer, mas ainda é meu
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irmão. Nós estamos trabalhando pela mesma Causa. Nós estamos
enviando nossos - nossos... todo nosso trabalho ao mesmo Reino no
além. Ele está trabalhando pela mesma causa que estou. Discernimento
espiritual, a revelação espiritual de Deus. Vejam aqui, se vocês querem
isto.
9 1 Jesus... eu preguei outra noite em algum lugar, talvez lá embaixo,
"Isto no Princípio não era assim". Temos que voltar ao princípio para
encontrar nosso texto agora por somente um instante. No princípio havia
um Caim, intelectual, construiu uma boa igreja ( diríamos nós ), fez um
ótimo altar, ofereceu um sacrifício, orou, sinceramente, deu graças,
pagou seu dízimo, tudo mais justamente tão religioso como o era Abel.
9 2 Mas Abel, ( não havia Bíblia alguma em seus dias ), mas através da
revelação espiritual ele viu que não foram frutos do campo que
causaram o pecado, não foi maçãs que eles comeram. Vêem, não foi
maçãs, a revelação lhe disse aquilo. E não foram os frutos que causaram
a saída fora. Foi a vida, a separação da vida; então ele foi e apanhou
um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é a revelação
espiritual. Amém! A revelação de Deus, a revelação espiritual que foi
revelada a ele. Não são frutas, não são maçãs, não são pêssegos,
ameixas, peras. Era um separação de vida, então ele foi e apanhou
uma vida e a ofereceu no lugar da fruta.
9 3 Frutas é o que você come, seu trabalho em sua própria mão. O que
faz você então, "eu irei e construirei isto. Eu farei isto. Eu suportarei
aquilo". Isto é bom. Ele tinha um altar exatamente como o outro tinha.
Ambos tinham altares. Isto estava bem.
9 4 Mas isto era a verdadeira coisa espiritual revelada, pois o Espírito
de Deus revelou isto, "E sobre aquela rocha, a rocha na qual Cristo
morreu, a Rocha das Eras, sobre a rocha na qual o cordeiro de Abel
morreu". Aquele pequeno Abel quando ele colocou suas mãos sobre
aquele pequeno cordeiro, e sua pequena e branca lã sendo banhada
enquanto ele tomou uma pedra, eles não tinham uma lança naqueles
dias e golpeou seu pescoço batendo assim nele. E a pobre pequena
coisa morrendo, o sangue lavando suas mãos, e sua pequena lã toda
banhada com sangue, balindo e chorando.
9 5 De que isto falou? Do Cordeiro de Deus, alguns quatro mil anos
mais tarde, espiritualmente revelado a igreja O rejeita. E as pessoas O
chamaram de "Belzebu" e de "um demônio", porque todos os profetas
haviam falado. Eles rejeitaram o profeta.  Oh, Ele disse,  "Vós
cons t ru ís tes  seus  sepulcros ,  e  os  co locas tes  lá .  Vós  paredes
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branqueadas". Ele disse a eles. Sem o discernimento espiritual, não
sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus. Que Ele estava suposto
estar daquela maneira e agir daquela maneira, porque ele estava
cumprindo a Palavra de Deus.
9 6 E a Igreja do Espírito Santo hoje, agindo da maneira que elas agem,
fazendo as coisas que elas fazem, elas estão cumprindo a Palavra de
Deus. Aleluia! Vêem, Pedro disse, no dia de Pentecostes, "Isto é aquilo".
E ele disse, "É para vós, para vossos filhos, e a todos os que estão
longe; a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar".
9 7 Aqueles mesmos profetas inspirados disseram, que a luz do
entardecer brilharia, lá haveria a chuva seródia e a temporã juntas
como nos dias da graça. Lá haverá... O que será isto? A chuva temporã
chegando, e a chuva seródia já decorrida. Então se estende além, e se
ajunta, a chuva temporã e a seródia se ajuntam, o Espírito Santo
Manifestado através do poder e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí
está você, chegando junto, a temporã... a graça de Deus! Ele disse,
"Como foi nos dias de Noé". Sua graça foi longânima. Aqui está ela
hoje, longanimidade, uma extensão no além. Traz uma nuvem dos velhos
dias e uma nuvem deste dia, juntas. A chuva temporã passa primeiro, a
primeira chuva que tivemos, agora aqui a chuva temporã aproximando
da chuva seródia, leste e oeste se ajuntando. Ambas chuvas caindo
juntas, cura Divina mais o Anjo de Deus revelando os segredos dos
corações e trazendo tudo a acontecer. Oh, parece que os verdadeiros
nascidos filhos de Deus veriam aquilo. Aí está você, o Espírito revelando
a revelação. É nisto que Jesus disse que a Igreja seria edificada.
9 8 Bem, então alguém pode se levantar e dizer, "Bem, claro, nós Fulano,
nós estamos edificados sobre aquilo".
9 9 Tomemos Sua Palavra um pouco mais adiante. A última comissão
para Sua Igreja, Ele disse, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura". Por todo o mundo. Quanto tempo tem até o último?
Por todo o mundo. Para quantos? A toda criatura. "Aquele que crer e
for batizado", não a igreja, "ele" é um pronome pessoal. "Aquele que
crer", um indivíduo.
1 0 0 Como Daví DuPlessis disse a respeito de neto, não há netos no
Reino de Deus, eles são filhos! Seu pai era Pentecostal e você está
simplesmente vindo aqui a esta igreja porque ele também vem aqui do
- do undécimo Garfield, receberam o Espírito Santo, apenas lhe trouxe
como um neto, você está errado! Deus tem que revelar-se a Si mesmo
para você.
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1 0 1 E nenhum homem pode chamar Jesus de Cristo através de uma
concepção intelectual. Nenhum homem pode chamar Jesus de Cristo
porque ele se sente arrependido de seus pecados e vem para se
arrepender. Nenhum homem pode chamar a Jesus de Cristo, somente
através de... daquela revelação do Espírito Santo fazendo isto conhecido
a ele. "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela". Aí está a revelação. Aí está sobre o que
Ele edificou Sua Igreja.
1 0 2 Quem fez isto? Pedro? Não, não, não. Quem fez isto? Cristo disse,
"A revelação de Deus, o Espírito  Santo traria isto para vós. Um pouco
mais eu vos deixarei, mas orarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador,
trará estas coisas a vossas lembranças". É isto correto? O que está
Ele fazendo nesta manhã. E fará o que? "Vos mostrará as coisas que
Vêm". O Espírito Santo na Igreja no último dia.

Agora você diz, "Irmão, aleluia, esta é minha igreja".
1 0 3 Espere um momento! Jesus disse, "Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos", em São João 13:35, "Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". A verdade revelada
do Espírito do Reino de Deus para vir, olhando para o fim, agora somente
olhando no que os profetas clamaram, ver a respeito do que Jesus falou,
e aqui o mesmo Espírito Santo em você clamando exatamente de volta,
"Isto é certo! Isto é certo!" O que é isto? É a verdade espiritual
revelada. Eu amo ao meu irmão indiferente à igreja que ele vai, se ele
é seródia ou temporã, ou se não chove de maneira alguma, contanto
que ele esteja no Corpo de Cristo, tentando realizar. Não algo para  um
certo propósito para - para se manifestar na terra, mas o propósito
para o Reino de Deus e a glória de Sua Vinda, para revelar e fazer
conhecido Sua breve aparição.
1 0 4 Agora, concluindo, nos queremos ponderar isto. "Sobre esta pedra
edificarei Minha igreja", corretamente. E então encontramos, lá em
João 14:7, Ele disse isto, "As obras que eu faço, vós também as fareis.
As obras que eu faço". Que espécie de obras Ele fez para fazer a Si
mesmo conhecido? Vocês recordam a respeito de Pedro, não recordam?
O que estávamos falando a respeito de Felipe; a mulher no poço.
Predizendo isto para não ir para os gentios, mas iria nos últimos dias,
como Ele disse, "Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do
Filho do homem". Há uma revelação escrita em mistério assim, para o
mundo de fora, para o mundo que não sabe nada a respeito Disto. Mas
vocês preciosos irmãos, vocês, preciosos irmãs, vocês não são filhos
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das trevas, vocês não são filhos da noite, mas vocês são filhos da Luz,
andando na Luz como Ele está na Luz, então vocês têm companheirismo
um com o outro, enquanto o Sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
limpa todos nossos pecados de todos nós. Aí está você, os servos do
Senhor.
1 0 5 Jesus... Como eu citei minha Escritura aqui, eu tinha Marcos 16,
sim, Marcos 16, Ele disse, "Ide por todo o mundo". Aqui está que tipo
de Igreja Ele estabeleceu. A última comissão para a Igreja, "Ide por
todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e fôr
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado". Agora veja
aqui, veja este espiritual... "Quem crer e fôr batizado". Ele nunca disse
extamente de qual maneira, mas nós queremos alvoroçar quanto a isto,
vêem, outra coisa. Vêem, "Quem crer e for batizado será salvo". Seja
quando fôr que ele deseje ser batizado, isto depende dele. Se suas
realizações são para o Reino de Deus, vamos irmão. Nós estamos
marchando com o mesmo Espírito. Se estou errado, então você dirá,
isto acontecerá desta maneira. Se você está errado, isto será aquilo.
Mas nossos corações e nossos motivos e nossos objetivos são para o
Reino de Deus no além. Aí estamos, estamos apontando para o Calvário.
1 0 6 Eu e minhas idéias, porque eu tenho... Eu não tenho um irmão que
goste de torta de cereja do tanto que eu gosto, mas nós somos irmãos.
Vêem? Nenhum deles gosta de caçar e pescar do tanto que eu gosto,
mas nós somos irmãos. Vêem o que eu quero dizer? Eu tenho minhas
próprias idéias, mas isto não o faz menos que meu irmão, seu pai é
meu pai, sua família é minha família. Aí está você.
1 0 7 Os patriarcas todos diferiram uns com os outros, mas lá havia o
único pai e isto deveria operar para uma coisa, e eles rejeitaram o
principal lá porque ele era espiritual. Não vêem vocês Isto, irmãos?
Não podem vocês verem do que estou falando?
1 0 8 Agora observem em... deixe-me... concluindo, "Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e fôr batizado será
salvo. Ele... ( Espaço vazio na fita - Editor ). "Estes sinais seguirão
aos que crerem; em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas
línguas. Que é isto? Revelação espiritual. Vêem? "Falarão novas
línguas. Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os
curarão. Isto era o que a Nova Igreja era. Este é o tipo de Igreja que
Jesus Cristo, este Maior, que todos os profetas clamaram que fariam.
Nós encontramos Seu Espírito voltando aqui e predizendo que Seu
Espírito voltaria exatamente ao povo e faria estas coisas que Ele fêz.
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1 0 9 Deixe-me concluir dizendo isto. Eu tenho mais de doze Escrituras
aqui, mas nós não temos tido tempo. Vê? Mas ouçam isto. Deixe-me
concluir dizendo isto. Cada verdadeiro profeta nascido de novo no
Senhor, pregador, professor de escola dominical, vidente, apóstolo,
missionário, seja o que fôr que ele seja, todo seu coração é colocado, e
ele é tão cheio e ungido com o Espírito de Deus, tão ungido. Seja qual
fôr o seu ofício, seja ele o que fôr, para pregar, ou para ensinar, ou
para evangelizar, ou para ver visões, seja para o que fôr, ele fará isto
para o Reino de Deus. E o Espírito de Deus falará exatamente de volta
através do homem e manifestará o Reino de Deus.
1 1 0 Então nós... Eu como um Batista, eu vejo vocês Pentecostais, vocês
são meus irmãos. Vocês não pertencem a igreja Batista, eu pertencí.
Esta foi a única igreja a qual pertencí, foi a igreja Batista.  Mas isto
não fica no meu caminho, eu vejo que o Espírito de Deus está com
vocês. Eu vejo o que vocês estão tentando fazer. Bem, se eu, um Batista,
pude sentir desta maneira, certamente os assembleianos, a Igreja de
Deus, os Pentecostais Unidos, os Independentes, e todos nós irmãos
juntos devemos ver que estamos tentando trabalhar para um propósito.
Tenhamos discernimento espiritual.
1 1 1 Agora ouçam. Concluindo, farei esta última observação. São muitos
os  f racos  e  doentes  no  vosso  meio ,  e  mui tos  que  dormem,
espiritualmente mortos, porque eles não têm o discernimento do Corpo
de Cristo. Este corpo enfermo que temos. Deus nos ajude a ter
discernimento espiritual daquela revelação do Reino de Deus e do amor
de Deus em nossos corações, derramado amplamente através do
Espírito Santo, para tentar colocar nossos braços para fora, e dizermos,
"Nós somos irmãos". Vêem o que eu quero dizer? E cada pequeno dom
que você tem, não o use para tentar fazer dele algo grande para você
mesmo. Vamos fazê-lo para o Reino de Deus, para trabalhar com cada
um, para tentar enaltecer a causa de Jesus Cristo, pois Sua Vinda é
breve. Crê você nisto?
1 1 2 Sinto muito por lhes ter segurado por tanto tempo. O irmão Davi
estará aqui amanhã para lhes ensinar as Escrituras, mas inclinemos
nossas cabeças agora por um momento. ( Um irmão fala em línguas
estranhas. Uma irmã dá a interpretação - Ed.)

Avante, soldados de Cristo!

Marchando para a guerra,

Com a cruz de Jesus
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Indo à frente;

Não estamos divididos,

Somos um corpo;

Um em esperança e doutrina,

Um em caridade.

Avante, soldados de Cristo!( Você crê que é um?Levante sua mão
)

Marchando para a guerra, ( Com que? )

Com o... ( nosso objetivo ) Jesus

Indo à frente.

Deus vos abençoe. Vosso pastor.

***
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