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01
Eu quero que os gravadores parem apenas por um momento antes de gravarem, se puderem. E bom dia,
amigos. Eu confio que todos estão se sentindo muito.... [Espaço em branco na fita - ed.] ...cantor, dedicação regular:
“Vai buscar.” Todos agora. Tragam os pequeninos.
Vai buscar! Vai buscar!
Meus cordeirinhos, vai buscar!
Vai buscar! Vai buscar!
Para que os possa abençoar.
02
Amém. Vocês não acham que há algo verdadeiramente dócil acerca de um bebezinho? Um companheirinho,
aqueles olhinhos brilhantes olhando para mim, e há algo acerca deles que é real, verdadeiramente dócil. E eles são
simplesmente inocentes companheirinhos, nada sabem acerca das coisas do mundo. Deus tem dado... E vocês sabem,
há algo acerca de uma criança em um lar que une o lar; é o vínculo de uma criança.
03
Agora, gostaríamos de ter mais tempo para falar sobre - sobre estas coisas, acerca dos pequeninos e acerca de
várias coisas. Mas nós... Nosso tempo – nós estamos muito apertados por causa do tempo, e devemos ir diretamente à
Palavra agora. Tudo bem para os gravadores, se desejam gravar a mensagem desta manhã. E que Deus abençoe
ricamente a todos e a cada um de vocês.
04
Agora, hoje penso que não há nada como a Palavra, a leitura da Palavra de Deus. Eu gostaria que Ela estivesse
em cada lar, onde a Palavra de Deus pudesse ser lida.
05
Eu quero que cada um de vocês, nesta manhã, se fosse possível, até mesmo quando os pequeninos vierem da
sala da escola dominical, que sejam tão reverentes quanto possível, fiquem quietos e ouçam enquanto eu tento, pela
ajuda de Deus, entregar a mensagem que me foi dada nas horas tardias da noite passada para a igreja hoje. Agora, nossa
leitura da Escritura é encontrada em Joel 2 e Atos 2. Joel 2:28 e Atos, começamos no 2:15. Não é estranho como este
profeta falando no capítulo 2 de Joel e o capítulo 2 de Atos: a chuva temporã e a tardia. Joel falou disto neste mesmo
capítulo. Estes... Falando de Atos, capítulo 2, o versículo 15 e abaixo, uma porção da Escritura, lemos assim:
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão,... os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos;
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão;
E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso Dia do Senhor;
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
06
Inclinemos a cabeça apenas para um momento de oração. Nosso bondoso Pai celestial, assim como um grande
lençol através deste edifício nesta manhã, toda cabeça inclinada ao pó da terra. Em humildade inclinamos a cabeça e o
coração em Tua Presença. E oramos, Pai celestial, que o Espírito Santo venha agora, entre na Palavra, e apresente-A a
cada coração assim como ela tem lugar, e lugar de acomodação. Que isto produza cem vezes mais. Deus, oramos para
que os incrédulos hoje possam se tornar cristãos. E que os cristãos tomem uma nova esperança, aqueles que estão
cansados no caminho. Que os santos sejam encorajados e que os enfermos sejam curados. Fala, Pai, e que tenhamos
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companheirismo ao redor de Tua Palavra agora mesmo, pois pedimos isto no Nome do Filho amado de Deus, Jesus
Cristo. Amém.
07
Meu tema nesta manhã, se devêssemos assim chamá-lo será, a mensagem para a igreja, é: “A Junção do Tempo.” E
sempre, nos dias que se passaram, as dispensações têm sempre chegado ao fim, e chegamos a uma - uma junção.
Existem junções nas autopistas. Existem junções nas rodovias que viajamos neste mundo. Há junções nesta formidável
autopista que viajamos para a Glória.
08
E sempre cabe ao sobrenatural falar da Onipotência. Onipotência significa o todo-poderoso, e cabe ao
sobrenatural vindicar a Onipotência. E apenas o sobrenatural pode fazer isto. O ensinamento da Palavra é uma coisa
muito boa. E nós - isto vem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra. Mas sempre cabe ao sobrenatural vindicar que O
Onipotente ainda vive e reina. Devemos ter o sobrenatural.
09
E creio que a igreja está agora no limiar da maior vindicação de Onipotência que o mundo já teve
conhecimento. Durante a minha busca nas Escrituras, por algum tempo, tenho encontrado sete grandes junções na
Palavra de Deus. E sete é o número completo de Deus. Nós... Ele - Ele Se completa em sete. Ele trabalhou seis dias e
descansou no sétimo. O mundo existe em seu reino aqui na terra, a igreja trabalha por seis mil anos, o sétimo é o
milênio. E todas estas matemáticas da Bíblia são perfeitas. E Deus está sempre na hora certa. Às vezes nós estamos um
pouquinho atrasados ou um pouco - pensando um pouco diferente, mas isto sempre acontece para um propósito. Mas
Deus está sempre na hora certa com Sua mensagem.
10
E assim é hoje, eu creio que estamos enfrentando uma grande coisa, que a igreja deveria saber e entender, é que
devemos saber tudo a respeito disto, e encontrarmos isto na Palavra de Deus. Pois eu creio que se - se isto não está na
Palavra, fico um pouco incerto disto. Mas se a Palavra de Deus fala disto, então Deus... não importa o quão indiferente
isto pareça ser ao nosso hábito de ensinar, é Deus manifestando Sua Palavra. Muitas vezes é contrário ao nosso modo
de pensar, ou talvez a maneira pela qual fomos ensinados a pensar. Mas temos que reconhecer a onipotência de Deus
quando ela é demonstrada diante de nós.
11
Agora, voltemos um pouco em nossas mentes e estudemos apenas por alguns minutos, o que tem acontecido
nos últimos anos. Eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo às portas da segunda vinda do
Senhor Jesus. O segundo retorno, ou segunda vinda. A primeira vez Ele veio como um bebê. Desta vez Ele vem como
Rei da Glória para tomar vingança daqueles que não obedecem a Palavra de Deus. E estamos crendo que todo este
grande tumulto no qual estamos vivendo hoje, enquanto olhamos para todos os lados, e pegamos os jornais, e apenas
paramos tranquilamente, deixando de lado o corre-corre de todo dia desta era neurótica, e olhamos e encaramos os
fatos, vemos sem qualquer sombra de dúvida que algo está prestes a acontecer.
12
E eu creio que Deus jamais, em tempo algum, nada sobrenatural ou nada tem acontecido a menos que Deus
tenha mostrado de antemão em Sua Palavra, revelado e posicionado aquilo, para que assim o homem não falhe ao
caminhar naquilo, não poderia - teria que comparecer diante Dele, e ele teria que estar - não teria uma desculpa, porque
Deus faz tudo tão claro que se um homem estiver preocupado o suficiente acerca daquilo, ele o encontrará. Se você está
preocupado...
13
Você não comeria uma sopa com uma mosca nela. Não, senhor. Você - você não - você não teria - você teria
medo de comer um alimento que não parecesse bem e estivesse contaminado, porque você sabe que isto poderia te dar
um - uma intoxicação, ou algo, e te mataria em instantes. E você cuida deste corpo. Mas esta alma, você a permite se
refestelar nas coisas do mundo, que você sabe que está contaminado, e pode fazer apenas uma coisa: levá-lo à
destruição. E não importa o quão bem você trate este corpo e quão bom seja o alimento ou como viva, ele irá para o pó
da terra; mas esta alma viverá eternamente em algum lugar. Eu preferiria comer sopa contaminada, a contaminar minha
alma com as coisas do mundo – em qualquer ocasião.
14
A junção – Deus, sempre antes de estas grandes junções virem ou o momento final, onde Ele começa algo
novo, junção do velho com o novo, de uma dispensação
à outra, Ele sempre manifesta o Seu poder. Os homens,
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através das eras sempre fracassam, e se distanciam no ensinamento, e explicações, e se afastam da coisa real, do Deus
vivo. Mas logo antes de Ele chegar a uma junção e entrar em uma nova dispensação, Ele aparece em cena com grandes
sinais extraordinários e maravilhas. Ele sempre tem feito isto.
15
Olhe para a primeira destruição do mundo, a primeira junção. Depois que o mundo foi formado e Deus
colocou o homem na Terra, a Bíblia diz que eles começaram a construir cidades. Grandes programas para edifícios
saíram para este mundo. Olhe para isto hoje. Jesus claramente disse: “Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do
Filho do Homem.” A mesma coisa...
16
Notem que eles encontraram uma maneira para trabalhar com o cobre; eles encontraram uma maneira para
trabalhar com o bronze e com o ferro, logo antes da destruição antediluviana. Olhe para o dia em que estamos vivendo
agora, como os edifícios... Diz que as pessoas se multiplicariam sobre a face da terra. Olhe ao redor da nossa - até
mesmo da nossa cidadezinha e compare esta pequena cidade há alguns anos atrás, quatorze mil, agora cerca de vinte e
sete mil ou mais. Não se consegue nem mesmo encontrar um lugar grande o suficiente para caçar coelhos. Está tudo
com projetos de habitação. Correto. Edifícios, crescendo, multiplicando... E Ele disse que quando começassem a se
multiplicar então o pecado e a maldade se estabeleceriam. Esta é uma das grandes placas de sinalização de que estamos
no fim da estrada, um dos maiores sinais.
17
Notem, durante aquele tempo havia um homem chamado Ninrode, que foi e construiu a grande cidade de
Babilônia e confederou todas as cidades circunvizinhas, se confederaram todas juntas. E seriam uma grande cidade, e
esta seria a Babilônia. E como Deus menosprezou aquela federação da ordem do mundo. Olhe isto hoje, a mesma
coisa: confederações do trabalho, homens unindo-se em sindicatos, e em diversas maneiras e pela denominação da
igreja que sopra sobre todos eles, quebra a barreira, quebra o companheirismo entre diferentes irmãos. Confederação,
um dos maiores sinais que Deus deu na primeira destruição, nós o vemos aparecer aqui na última destruição. Você vê
isto?
18
Notem. E uma outra coisa que Ele fez lá atrás. Notamos que durante o tempo desta grande agitação, quando o
coração do homem começou a se esfriar e se afastar de Deus, as mulheres se tornaram um ídolo. Quando os filhos de
Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, se fez uma ordem sexual. Olhe para isto hoje, onde estamos
vivendo. Não falando contra mulheres honráveis, não, senhor; elas são instrumentos de Deus. Mas aquelas que não se
importam consigo mesmas, como há tantas no lado oposto, casando-se e dando-se em casamento. Deus disse isso na
Bíblia. Jesus disse que antes do fim do tempo de Noé, elas estavam se casando e dando-se em casamento.
19
Como esta grande agitação está no mundo hoje. E percebemos que uma - uma coisa causou isto, a Bíblia diz
que os espíritos, grandes espíritos desceram, espíritos malignos, e entraram nestas pessoas e fizeram estas coisas. E
vemos os mesmos espíritos malignos trabalhando em nossos dias. E agora, notem novamente, que não somente isto,
quando todo o inferno foi aberto, todo o céu foi aberto também. Quando o inimigo vem como uma corrente de águas,
o Espírito de Deus arvora bandeira contra ele. E estas duas forças sempre têm aparecido na junção.
20
Agora, enquanto vemos que o tempo em que Ninrode tinha ajuntado todas as confederações, e fez todo o povo
ir à Babilônia, se tornaram nesta grande confederação, e no tempo em que todo o mal surgiu entre as mulheres,
sexualidade e assim por diante, no mesmo tempo Deus tinha uma testemunha na terra: Enoque, que caminhou com
Deus irrepreensivelmente. E ao mesmo tempo em que o mal estava aparecendo, anjos apareceram na terra. Seres
angelicais entraram em homens. Um tipo muito bonito de hoje, também: assim que o mal aparece, o bem também
aparece. E notem, lá trás, naqueles dias maus, um pouco antes da destruição, quando Deus tinha um homem pregando
o Evangelho, um homem pobre, humilde, sem muito do mundo, mas um homem que tinha um coração atento a Deus:
Noé. Ali estavam Noé e Enoque, pregando ao mesmo tempo. E se vocês notarem, em Apocalipse 11, diz: “E darei
poder às Minhas duas testemunhas no último dia.” Duas testemunhas novamente no último dia, Apocalipse 11... E elas
realizarão sinais e maravilhas entre o povo.
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21
Então olhem lá trás, enquanto Noé e Enoque estavam pregando, e Noé estava pregando uma mensagem que
parecia muito louca para o mundo. E Noé... Aqui está isto agora. Noé estava preparando uma arca, fazendo um lugar de
segurança. E isto por si só já era um milagre. Como um homem, sobre terra seca, onde água jamais tinha vindo, estava
preparando uma arca para flutuar sobre um poderoso mar que estaria ali, e dizia que ele viria dos céus. E onde estava
ele? Mas, pela fé, que por si só é um milagre, Noé, avisado por Deus, preparou uma arca. Vê isto? Não importa o quão
louco aquilo parecesse, ou quão fanático isto pareceu ao povo, isto era um milagre por si só ver um homem martelando
algo que parecia fanatismo.
22
Isto se repete novamente hoje, quando há homens batendo na tecla do Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
pregando o batismo do Espírito Santo, aprontando um povo para o julgamento vindouro, preparando um escudo para
ele. E o povo da igreja moderna rindo, zombando, e dizendo que não há nada disto, que os dias de milagres são
passados. É um milagre, uma placa de sinalização na junção.
23
Noé trabalhando, não somente ele estava – realizando um milagre, ou esperando – ele também estava esperando
por um milagre. E a igreja hoje enquanto está lutando sob o compromisso de pregar o Evangelho, com sinais e
maravilhas seguindo, estão se preparando para um milagre: o arrebatamento da Igreja e a ida ao Lar. Preparando um
povo, dando-lhes luz, desprendido das coisas do mundo, e aprontando suas almas na Presença de Deus, que quando
Jesus aparecer pela segunda vez na Glória, aqueles que estão prontos serão arrebatados e levados ao alto, juntos, para
encontrá-Lo nos ares e estar com Ele.
24
Como foi no tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comendo, bebendo, casando, dando-se
em casamento. Todas aquelas coisas que você vê acontecendo abrem... Que Deus conceda o dia em que você abra - que
Deus abra seu entendimento para que você veja que estas são placas de sinalização. E milagres sobrenaturais pairando
bem diante de nós hoje, estamos na junção, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
25
Notem. E enquanto Noé começava a advertir o povo e pregar, muitos deles riram dele, zombaram dele, porque
sua mensagem parecia inteiramente fora da razão. E hoje, como podem as pessoas hoje, quando dizem que temos os
melhores doutores do mundo, temos as melhores clínicas que já tivemos, temos isto tudo, isto e aquilo outro, por que
precisamos... Ouçam. Hoje precisamos da cura Divina mais desesperadamente do que jamais precisamos. E enquanto
os dias se passam, e passam, assim mais e mais precisaremos. E isto acontecerá, depois de algum tempo, a menos que
um homem seja selado com o Espírito Santo em seu coração, até que ele tenha se aberto a todos os tipos de coisas. Não
se aproximará... Qualquer um que tem o selo de Deus na testa, quando aquelas tremendas pragas começarem a cair.
Estamos na junção, no cruzamento agora.
26
Enquanto notamos e vemos Noé, como ele foi advertindo o povo, dizendo que estava vindo uma chuva. As
pessoas nem mesmo sabiam o que a chuva significava. Jamais havia chovido. E há pessoas no mundo hoje, depois de
dois mil anos de Evangelho sendo pregado, não sabem o que significa ser nascido de novo do Espírito de Deus. Elas
não sabem o que Onipotência significa, que Deus, em Seu grande poder Onipotente, pode transformar uma alma de um
pecador de rua a uma posição angelical no Reino de Deus como um filho e filha de Deus. Elas não compreendem isto.
Elas estão demais em – tomadas, apaixonadas pelas coisas do mundo, olhando fixamente, paquerando com o mundo, e
não percebem que isto é um espírito maligno, e uma grande placa sinalizando ao povo deste dia para observarem e se
aprontarem.
27
Jesus disse: “Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça; pois vossa redenção se aproxima.”
Não somente isto, mas Deus mostrou sinais através de Enoque. Ele mostrou sinais através de Noé, e o mundo riu
disto. Mas um dia veio um trovão e um relâmpago. Veio fogo do céu. Relâmpagos e trovões começaram a rugir. Isto foi
um milagre por si só. E a chuva começou a cair. Mas aqui está o grande milagre: o milagre foi como Deus tinha Seus
filhos que creram guardados na arca da segurança. O tempo todo enquanto trovejava, a chuva caía, Noé estava
descansando na arca de Deus, predestinado, preordenado para entrar na arca. Quando as pragas estavam caindo, Noé
estava descansado em segurança. Aquele do qual tinham rido, tinha então entrado no descanso.
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28
Aqueles dos quais riem e zombam hoje, porque você deseja viver uma vida completamente rendida ao Senhor
Jesus; o que eles não percebem é que você está guardado sob Seus eternos braços. Não percebem que você está
descansando tão seguramente quanto possa estar na Onipotência e nada pode te causar dano.
29
A arca começa... A chuva começa a cair e as pessoas começam a gritar, a chorar, e exclamar continuamente. E
ao invés da arca ficar ali, ela flutuou o tempo todo carregando Noé e embalando-o por sobre as ondas. Certamente, esta
foi uma placa de sinalização. Deus varreu o mundo, limpou do pecado. Ele ia começar um novo. Os sinais e maravilhas
aparecendo antes de Ele fazer isto.
30
Notem, na saída, quando Deus libertou Israel que esteve em escravidão no Egito... Antes que Deus apontasse
um dedo para Israel, a primeira coisa que Ele fez foi realizar um sinal sobrenatural para mostrar que Ele era Onipotente,
que Ele ainda vivia. O sacerdote e os rabinos, e assim por diante, daquele dia, pensaram que Deus tinha saído da
existência, assim como fazem hoje. Mas Deus ainda é Onipotente, e Ele ainda realiza milagres. E eles pensaram que Ele
tinha saído da existência. Mas bem naquele meio do tempo, Deus desceu a uma família bem humilde de Levi, e deu à
luz um filho, o qual era um libertador. E como aquele pequeno Moisés foi guardado nesta arca. Gostaria que tivéssemos
tempo para entrar nisto e explicar, como eles o levaram ali ao rio. E ali, no meio dos crocodilos e tudo mais, realizaram
os milagres. Como Ele preservou Moisés bem no tempo, provavelmente, quando eles pensaram que todos os dias de
milagres eram passados. Mas eles estavam na junção. Eles tinham a Palavra. Eles tinham os ossos de José. Eles estavam
bem. Havia sinais, sim, que Deus ainda vivia e reinava e existia naquele dia. Mas não somente isto, mas ainda além da
Palavra, eles tinham o Deus Onipotente Que não pode falhar, o Qual é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Qual
estava no meio deles todos.
31
Com a idade de quarenta anos, quando Moisés estava às margens do rio, ou do deserto, Deus desceu na forma
de um Anjo. E Deus, antes Dele destruir o Egito e tirar Seus filhos, e mudar a dispensação toda, Ele apareceu na terra e
enviou anjos aos pobres e necessitados. Ele realizou sinais e maravilhas, e Ele mostrou a Moisés Sua glória. Como ele
podia pegar uma vara e realizar um milagre. Como ele podia colocar as mãos em seu peito e curá-la da lepra. O que era
isto? Era o tempo de mudar, era a junção das estradas. E o grande Deus imutável, o Qual era imutável, Que realizou
aqueles milagres nos entroncamentos do tempo no passado, quanto mais Ele o fará agora quando todo o inferno está
em prontidão e o tempo do fim está aqui. Ele é o mesmo. Ele não falha. A Onipotência se torna o Sobrenatural.
Certamente.
32
A insondável - a maneira irracional de o homem pensar jamais pode compreender o sobrenatural. Você tem que
entrar em contato com o Onipotente. Então quando você faz isto, você está em contato com o sobrenatural. Sua vida
muda, seu modo de pensar muda, sua mente muda, você se torna diferente. Sua enfermidade finda. O grande poder de
Deus vem e faz habitação.
33
Moisés na sarça. Ele viu e ouviu o onipotente, e ele tinha visto o sobrenatural. Deus não ficou satisfeito em dar
a Moisés apenas uma mensagem para descer e pregar aos egípcios e pregar aos israelitas. Deus, o Deus onipotente e
sobrenatural não era um Deus se Ele apenas revelasse isto a um homem. Mas Ele disse: “Tome estes sinais!” Aleluia.
“Tome estes sinais e mostre-lhes ali; Eu serei convosco!”
34
Mudança, a junção tem chegado, é tempo para algo acontecer. Mas antes que isto aconteça, Deus dá Sua
advertência: “Eu ainda sou Jeová. Eu ainda vivo. E Eu sou onipotente. Eu sou o Deus sobrenatural.”
35
E enquanto ele desce ao Egito, ele pega a vara, e a lança ao chão, e cura a mão com lepra, e faz aquelas coisas,
então eu quero que vocês notem que toda vez que o sobrenatural era feito, satanás sempre esteve ali para imitar isto. E
assim como ele estava imitando isto naquele dia, ele ainda é o mesmo imitador hoje. Até mesmo suas imitações apenas
apontam para o tempo do fim na junção. Ele tinha alguns adivinhos e – ali embaixo chamado Janes e Jambres, que se
levantaram e puderam lançar suas varas, transformá-las em serpentes e assim por diante e fazer simplesmente como
fizeram. Mas Deus vindicou quem era de Deus. Eles puderam trazer pragas, mas eles não puderam realizar a cura
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Divina, pois somente Deus pode curar. E eles puderam invocar a sarna, mas não puderam tirá-la. Deus permaneceu em
Seu poder ali para mostrar que a real cura Divina era Seu sobrenatural, para provar a onipotência na junção da estrada.
36
Os egípcios invocaram as sarnas, mas eles mesmos se arruinaram. Mas o servo de Deus podia tirá-las. Por quê?
Eles podem imitar. Fomos ensinados que nestes últimos dias, haveria a mesma coisa: “Assim como Janes e Jambres
resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos
quanto à fé.” Como eles fariam... Obstinados, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
irreconciliáveis, incontinentes, tendo a forma de piedade. Oh, bem, apenas lhe direi em que dia estamos vivendo, na
junção da estrada, no final do caminho, no final da era. Deus está provando isto. Que dia maravilhoso estamos vivendo!
37
Deus provou-lhes, vindicou a Si mesmo e recebeu glória. Como Ele desceu ali no Egito e feriu a nação. Como
Ele trouxe Israel sobre as asas da águia e realizou sinais e milagres, porque Ele é onipotente, e Ele faz o sobrenatural.
Antes de Ele afundar a carruagem de Faraó, Ele deu todo tipo de sinal. Ele dá sinais de cura Divina. Ele dá sinais e
todas as vindicações de Seu poder: como Ele poderia salvar um filho mais velho ou levar um filho mais velho; como Ele
podia destruir; como Ele podia salvar a vida. Como Ele podia realizar milagres, Ele podia realizar o sobrenatural. E
como o sol e a luz se escureceram como a rajada varreu o chão, como o relâmpago varreu o país e matou o gado e
assim por diante, assim como fez nos dias de Noé. E diz que nos últimos dias, a lua falhará em dar sua luz, e o sol não
brilhará e ficará negro como saco de carvão, e se parecerá com sangue. Quando ela ocultar sua face, e se lamentar, e
suar gotas de sangue de aflição, Deus estará na terra, onipotente, realizando o sobrenatural. Certamente, Ele sim. Ele é
onipotente. Pense nisto ali no Egito, como Ele realizou aqueles sinais e maravilhas e as coisas que Ele tinha feito. Ele é
Deus. Ninguém pode tomar Seu lugar.
38
Notem, Deus realizou Seus milagres. E Ele dá a Faraó uma chance. E Faraó falhou e recusou tomar sua
oportunidade. Então nada mais resta quando um homem rejeita a misericórdia de Deus, resta somente uma coisa; e esta
é o julgamento. E hoje, meu querido amigo, Deus nos ajudando, quando você vir o final deste texto se aproximar, e se
você tem rejeitado a misericórdia que tem sido oferecida a ti por Jesus Cristo, o Espírito Santo, não sobrará outra coisa
senão o juízo Divino. Não pode haver mais coisa alguma. Faraó finalmente pecou e afastou seu dia de graça, e nada
restou, porque a junção estava à mão. Deus convergiu o tempo.
39
Quando Ló e Abraão, num outro tempo... Quando Abraão era para ser o governador do mundo, sua semente se
espalhou pela terra. Ele tinha Ló, seu sobrinho com ele, que era um parente. E que bonito quadro hoje da igreja fria,
formal e indiferente com a igreja do Deus vivo, nascida do Espírito, eleita, chamada e separada. Eles habitaram juntos
no mesmo plano. Mas finalmente chegou um tempo quando Ló tomou seu grande grupo e desceu a Sodoma e
Gomorra, onde eram populares, onde eles tomariam a escolha da terra. E Abraão ficou na vontade de Deus e tomou a
parte pobre da terra. Sara, sua bela esposa, e Abraão ficaram na parte pobre da terra a fim de que pudessem servir ao
Senhor.
40
Deus não promete uma cama de flores do Éden. Não falsifique um cristão, e não falsifique a mensagem dizendo
que todos estarão bem, nada vai te ferir, nada vai - não há provas ou coisas assim. Está errado. Como disse o poeta:
“Devo ser levado ao lar sobre um leito de rosas de conforto, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e velejaram
através de mares sangrentos?” Não, senhor. Deus não prometeu sossego e prosperidade. Mas Ele prometeu graça para
enfrentar toda prova. É graça o que procuramos.
41
Abraão escolheu o caminho de Deus. Ele ficou no topo da montanha, embora não houvesse muita grama para
seu gado. Mas Ló, um tipo do mundo desviado, a igreja que não crê no sobrenatural. Então finalmente chega um ponto
onde aquelas coisas levam a Deus, a tal ponto aonde chega a uma junção. Tinha que haver um tempo, pois Abraão era o
herdeiro da terra. Oh Deus, por que nós, cristãos, não conseguimos enxergar? Bem-aventurados os que são puros de
coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os mansos; pois herdarão a terra. O tempo da junção está à mão, pois o
Pai tem mostrado que estamos no tempo do fim. Vê?
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42
O miraculoso, o sobrenatural, o onipotente realizando o sobrenatural. Olhe para Ele, durante o tempo de
Abraão. Logo antes do fim do tempo, olhe o que acontece no mundo. Lá em Sodoma, na grande cidade... Abraão
morava numa tenda, que era herdeiro de todas as coisas, vivia numa tenda. Então não é de se admirar que o poeta disse:
“Uma tenda de algodão, por que deveria eu me importar?” Você é herdeiro de todas as coisas se você está em Cristo.
Deus havia lhe dado a terra, e Ele é o Rei, e Nele somos herdeiros de todas as coisas. O Onipotente, o sobrenatural, e a
junção do tempo.
43
Notem com atenção agora enquanto nos movemos a isto. Observe como Deus fez antes do tempo do fim. Ló,
em Sodoma, a perversão crescendo. Os homens se tornando homossexuais, pervertidos, mudando o curso natural da
natureza do homem para caminhos pervertidos. Olhe para o mundo hoje. A coisa toda está se tornando uma
dispensação perversa.
44
E grandes lugares aonde homens vão para estudar religião, e grandes escolas... E tenho falado disto, e tido
conhecimento, onde aos homens não é permitido se casarem com mulheres. Mas isto é tão horrível! E destas escolas
hoje e destas igrejas modernas ali, que grande desgosto, os homens têm bebido, fumado e estimulado as paixões, e
estragado jovens e assim por diante, e começam na infância de tal maneira a ponto de perverterem seu verdadeiro curso
de vida. Deus os dá para a destruição. E suas vidas se têm se fundido a tal ponto que naturalmente não são mais
homens e mulheres; o diabo então os tem apanhado.
45
Olhe para a junção ali com Sodoma e Gomorra. Olhe para a junção nos dias de Noé: casando-se e dando-se em
casamento. Vê você a placa de sinalização? O que aconteceu? Ao mesmo tempo, Deus tinha um profeta na terra, antes
do tempo do fim. Aqui está, ouçam! Sempre antes do tempo do fim, quando Satanás soltar seus personificadores, Deus
envia Seus profetas. E somos ensinados, na Bíblia, que nos últimos dias vossos jovens teriam visões, e sobre Meus
servos e servas – os profetas aparecerão novamente na terra. Videntes aparecerão na terra, no tempo do fim. Estamos
aí. Estamos na junção.
46
Isto tem sido profetizado por todos os santos profetas, através da era e predito pela sagrada Palavra de Deus,
sobre o tempo do fim: Como o Senhor faria; como Suas bênçãos seriam, e o que o diabo faria naqueles dias. O que
aconteceria, no tempo do fim. A santidade de Deus não pode suportar a maldade do mundo. Mas antes que Ele traga
isto à junção, Ele envia os sinais de luz vermelha de advertência. Não somente isto, mas antes que Deus destruísse
Sodoma e Gomorra, Ele também enviou anjos à Terra, que se misturaram entre os homens. E antes do tempo do fim,
Deus prometeu que Ele enviaria anjos. E os estamos vendo. Eles estão vindo com as mensagens do Deus TodoPoderoso.
47
O tempo da junção. Há não mais de três semanas, vimos O poderoso de pé ali, Aquele que esteve desde quando
eu era um garotinho e conversava. Eu não sou um fanático; vocês sabem disto. Mas isto é para cumprir as Escrituras.
Eu penso que esta igreja deveria conhecer a verdade e o sinal onde estamos, para que você não seja indolente, esteja
desperto e pronto, que as diferenças sejam estabelecidas, e que vocês caminhem, realmente, como homens e mulheres
pios, e os corações estejam em Cristo. E não olhem para estas coisas desprezíveis da terra, porque são do diabo. Todas
estas disputas, e guerras, e contendas, diferenças, desvie o olhar delas; estamos no fim. E lembre-se, você pode não ter
uma outra semana para fazer isto. Não sabemos. Só Deus sabe. Estamos no fim.
48
Houve Noé em seu tempo. Aqui está Israel em seu tempo. Aqui está Abraão na próxima junção entre o mundo,
o natural e o sobrenatural. Anjos desceram, que pareciam homens. Glória! E ficaram ao lado de Abraão, o profeta, e lhe
disseram: “Abraão, Deus realizará o sobrenatural. Acerca deste tempo, no ano seguinte, de acordo com a vida, eu te
visitarei, sua esposa com cem anos de idade, e você terá um filho. Eu vou te mostrar Meu poder de cura Divina. Eu vou
te mudar e te levar de volta à juventude novamente, e eu mudarei Sara e farei dela uma pessoa diferente, e farei dela
uma jovem mulher. Eu sou o Sobrenatural; Eu sou o Onipotente. Eu faço o sobrenatural!” Amém. “Eu vou te mostrar
Meu poder. Abraão, estamos no tempo da junção.” Os espíritos malignos estão ali em Sodoma, sim. Eles estão
trabalhando entre o mundo ali. Eles estão trabalhando aqui hoje: espíritos gays, glamour, e piadas sujas e todo tipo de
coisa suja no rádio, televisão, nem mesmo censurados
ou coisa assim, e pervertendo, às vezes, e fazendo do Evangelho
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um relacionamento social. O mundo todo tem se pervertido. Mas ao mesmo tempo em que o mundo tem se pervertido,
os crentes têm se convertido ao Senhor no poder de Deus, pelas obras e aparição do Onipotente. Como Deus, em Sua
misericórdia, está mostrando estas coisas.
49
Disse a Abraão, enquanto seu profeta estava sob sua tenda, um ancião, numa terra estéril... Com o que ele se
importava, uma tenda ou cabana, que diferença isto faria para ele? Ele era herdeiro disto tudo. Tudo lhe pertencia, e ele
sabia disto. Assim sabe o cristão hoje. Que nos importa estas coisas terreais? É por isso que parei com as reuniões há
não muito tempo, porque eu não pediria ofertas às pessoas. Eu não me importo com o que as pessoas dizem; eu creio
que Deus é grande o suficiente para suprir tudo aquilo que Ele tiver necessidade. Sim, senhor! É melhor eu comer
biscoitos salgados, e beber água da fonte, e pregar o Evangelho, do que ter as boas coisas do mundo. O que importa é
se conseguimos nos entregar em Suas mãos e buscar a Onipotência. Correto. Observe onde isto está.
50
E vemos, enquanto ele segue adiante, enquanto Abraão, assentado sob sua tenda e estes anjos lhe apareceram.
Eles foram a Sodoma e Gomorra, e vimos que Deus, naquele dia, realizou milagres. Ele trouxe fogo dos céus e varreu a
cidade, e limpou a terra, e a deu toda a Abraão. E a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal, porque ela olhou
para trás ao memorial da desgraça, que era uma grande dama entre a sociedade das cidades de Gomorra e Sodoma. E
todos os vales foram varridos quando Deus manifestou o sobrenatural, com fogo e enxofre do céu.
51
Que tempo maravilhoso. Que grande tempo para viver. Deus, em Sua onipotência, chegou novamente a uma
junção. (Eu penso que estou ficando sem tempo, tenho que me apressar.) Ali vem uma Onipotência, uma - Presença
novamente. Havia um companheiro chamado Acabe, que tinha sido um crente no princípio, era casado com uma jovem
chamada Jezabel. Acabe nasceu um Judeu, circuncidado no oitavo dia de acordo com a lei, e foi criado em um lar
religioso e cria em Jeová, mas se apaixonou por uma coisa idólatra de olhos ligeiros. Correto. E hoje, bons homens
cristãos estão caindo sob o balanço de tal tolice e glamour porque aquele coração não tem se firmado em Cristo Jesus.
Sim. Que dia estamos vivendo! Que tempo! Esta placa de sinalização está aqui, na cara.
52
Mas então, logo antes que Deus trouxesse o confronto para mostrar Quem era Deus, houve um tempo onde
havia um profeta que veio à terra, chamado Elias, que era ungido com a mensagem de Deus. E ele realizou o
sobrenatural e provou que a onipotência ainda era sobrenatural. O profeta, de pé ali, fechou os céus, e não choveu nos
dias de seu ministério. E ele trouxe a chuva dos céus e a deu à Terra. E Anjos apareceram em cena (Aleluia.), preparoulhe pão de milho, que o manteve vivo por quarenta dias enquanto esteve ali no deserto com Deus. Anjos aparecem no
tempo do fim. Todos os profetas e placas de sinalização apontam, dizendo que neste dia anjos aparecerão, profetas se
levantarão, sinais e maravilhas. E se Deus fez isto naquelas pequenas junções ali atrás, o que Ele fará agora quando todo
o inferno está solto? Todo o céu se soltará! Anjos aparecendo, sinais e maravilhas na terra, os imitadores se levantando,
Deus provando o que é certo e errado. Amém.
53
Oh, eu O amo. Eu tenho certeza de que você O ama também. Eu não tenho intenção de gritar com vocês, mas
isto está queimando em minha alma. Pensando como este dia... Logo antes que Ele os libertasse, ele fez todos os tipos
de sinais e maravilhas. Ele enviou um grupo de pessoas ali em cima para tomar este profeta à força. Ele disse: “Se sou
um homem de Deus, que fogo venha dos céus.” Observe como um fogo vem toda vez. Observe como um profeta vem
toda vez. Observe como o sobrenatural é feito toda vez. Observe como Deus Se vindica na cura e poder toda vez,
apenas nas junções, não antes, bem nos cruzamentos, nas junções, mudança de dispensação, mudança do tempo.
54
Agora, alguns textos para encerrar. Observe um minuto. Iremos agora à quinta grande junção, e uma das
principais junções, porque quinto é cinco: J-E-S-U-S. Amém. Viria um tempo quando a questão do pecado teria que ser
acertada. Viria um tempo quando o sobrenatural Se faria completamente entendido. Viria um tempo quando os
corações dos homens teriam que ser mudados, porque as leis e juízes, e assim por diante, não poderiam fazer aquilo. O
sangue de bois e cabras não poderia tirar aquilo. E logo antes que venha uma grande junção, vem o diabo entre os
pregadores. Diz: “Os dias de milagres são passados. Não há tal coisa.” E nesta mesma hora, Deus envia anjos à terra.
Havia um ancião ali, que tinha a casa em ordem, chamado Zacarias. Ele estava orando um dia, enquanto estava no altar
abanando seu incenso, fazendo intercessões para o povo;
ali apareceu, à sua direita, um grande anjo, provando que o
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tempo da junção estava à mão. Ele lhe disse que ele geraria um menino através de sua esposa, que era de idade
avançada, e seu nome seria João.
55
João veio clamando pelo sobrenatural. João era um profeta. A Bíblia diz - Jesus mesmo disse, jamais nascera
homem na terra como ele até aquele tempo. Aleluia. Por quê? Ele era um profeta, o maior que houve até aquele tempo,
porque aquela foi a maior junção que Deus alguma vez fez com o diabo, quando seus caminhos cruzaram, e ali Ele o
exporia e roubaria dele tudo o que ele tinha. Aleluia!
56
João era um profeta. Gabriel era o anjo. Eles estão aparecendo no tempo do entroncamento. Glória a Deus.
Acerca de trinta e três anos antes disso acontecer, Deus começou, com bastante tempo, a avisá-los, que o tempo da
junção estava à mão. Os incrédulos foram de mal a pior, caíram nisto, se agitaram e tentaram se afastar daquilo, e
finalmente mataram todos os que falavam alguma coisa; porém, Deus Se moveu adiante no sobrenatural simplesmente
como o mesmo, pois Ele é onipotente. Ele tem que fazê-lo; Ele é Deus.
57
Olhe ao que acontece agora, enquanto nos movemos a este - este episódio aqui. Enquanto subimos, vemos João
vindo ao rio, pregando. Ele está falando acerca Daquele que estaria vindo, que seria mais poderoso do que ele.
Começou a pregar, depois de algum tempo, ali apareceu ninguém menos do que o Próprio Onipotente, vestido numa
pequena vestimenta de carne. O grande Jeová Deus Se revelou em Seu Filho Cristo Jesus. A Onipotência foi feita carne
e habitou entre nós, caminhou entre nós. Aleluia.
58
Enquanto Ele caminhava no mar da Galiléia, numa noite, lá diante, o pequeno barco começou a se agitar. Ele
agiu como se nem mesmo tivesse dado atenção. Ele estava cansado. Mas chegou a um tempo de junção; algo tinha que
acontecer. Colocou o pé na borda do barco e olhou acima e disse: “Paz. Aquietai-vos.” Eu lhes digo, o exato Criador
dos céus e terra estava naquele barco e a natureza teve que obedecer. Quando o Onipotente fala, o sobrenatural
acontece! Amém.
59
Um leproso, cheio de lepra, foi até Ele certo dia, disse: “Senhor, Se Tu quiseres podes me fazer são.” Ele o
tocou, disse: “Eu quero. Sejas curado.” E quando o Onipotente fala, o sobrenatural acontece! Aleluia. Sua lepra se
desvaneceu como o sol desaparecendo atrás de uma nuvem. Certamente. O Onipotente fala. Ele prometeu que nestes
últimos dias Ele falaria novamente. Quando o Onipotente fala, o sobrenatural acontece. Sim, senhor.
60
Notem. Ele curou o enfermo; Ele ressuscitou o morto; Ele abriu os olhos do cego. O que foi isto? Quem
mostraria ao povo que ali havia uma junção? “Eu tenho poder para dar Minha Vida; Eu tenho poder para tomá-la
novamente. Nenhum homem pode tirar isto de Mim.”
61
Um dia, em João 17, Ele olhou acima e disse: “Pai, a hora tem chegado.” Aleluia. A junção está aqui. Todas as
coisas estão consumadas agora; todas as coisas estão se aprontando. As junções têm vindo; o mundo está advertido.
Como saberão quaisquer destes apóstolos, quando eles têm feito sinais e maravilhas. Temos passado pela terra; temos
vasculhado de um lado a outro. O tempo está aqui. O tempo tem chegado.
62
Irmão, como um pregador do Evangelho, nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo fala através de lábios
mortais hoje, ministros ungidos estão falando: “O tempo tem chegado! O tempo está aqui.” O Onipotente tem
respondido. O sobrenatural está acontecendo. Tem que acontecer na junção.
63
E ali, quando Ele fez todos os milagres enquanto a Onipotência, Deus, Se manifestou em carne. “Fale a palavra,
Senhor, e meu servo será curado. Meu servo não – será – viverá.” Ele sabia; aquele centurião romano sabia que ele era
um homem com autoridade, sabia que o que estivesse abaixo dele tinha - tudo o que ele dissesse, eles o fariam. “Então
digo a este homem: ‘Vem,’ e ele vem, e àquele homem: ‘Vá,’ e ele vai.” Disse: “Eu sou um homem de autoridade. E
tudo sob minha autoridade me obedece. E, Senhor, eu não sou digno que Tu entres em minha casa. Apenas fale a
palavra!” Aleluia. Ele sabia que Aquele era O Onipotente. Ele sabia que quando o Onipotente falasse, o sobrenatural
aconteceria. Oh, que coisa!
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64
Ali estava Ele na tumba de Lázaro, chorando como um homem em Sua carne. Marta disse: “Senhor, se Tu
apenas tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, O Onipotente fala. Tudo o que pedirdes a
Deus, Deus o fará. Tudo o que disseres, Ele o fará.” Ele caminhou ali à sepultura, O Onipotente manifestando-Se aqui
entre nós, vivendo entre nós. Deus em Cristo reconciliando Consigo o mundo. Aqui Ele viveu conosco, Deus
provando-Se através de Seu Filho, Cristo Jesus, Ele era onipotente e sobrenatural. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente, e Ele disse: “Jamais vos deixarei. Eu jamais vos abandonarei. Eu estarei convosco até o fim do mundo.”
Como podemos buscar por algo mais? Quando Ele fala o sobrenatural acontece! Como podemos esperar uma outra
coisa? Então aqui Ele vai à sepultura, chorando. E então o Onipotente se recompõe, e Ele fala: “Lázaro, sai para fora!”
E um homem que já estava apodrecendo; o nariz havia caído de sua face em quatro dias; os vermes da pele já tinham
tomado lugar. A corrupção conhecia seu mestre! Aleluia! Ele deu a vida de volta a este homem morto, e um homem que
uma vez esteve morto ficou levantou-se e viveu novamente, o sobrenatural. “Eu sou a Ressurreição e a Vida,” diz Deus.
“Aquele que crer em Mim, embora esteja morto, ele ainda viverá. E aquele que vive e crê em Mim jamais morrerá.”
65
Fala a Onipotência, o sobrenatural acontece! E Tu sempre fazes isto na junção. E estamos na junção. Estejais
em alerta quando virdes estas coisas acontecendo; estamos no tempo do fim. O Onipotente falou e um homem morto,
o morto viveu novamente, ficou de pé e foi a um banquete e ceou com Ele. Oh, que coisa! O que aconteceu? Em um
dia glorioso, enquanto nós estávamos mortos no pecado e transgressões, o Onipotente falou. Íamos para o inferno, e o
Onipotente falou. Temos sido levantados do inferno para a glória e algum dia cearemos no banquete nos últimos dias.
O Onipotente fala. A Palavra de Deus é Onipotente. Cremos nisto. E ressuscitou da morte para a vida. “Quem ouve
Minhas palavras e crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crer em Mim jamais morrerá.” A
Onipotência...
66
Somos como Noé, construindo a arca. O sobrenatural acontecerá algum dia, quando o arrebatamento vier e
Jesus vier. Estamos na junção agora. Quando virdes estas coisas acontecerem, levantai a cabeça; vossa redenção está
próxima. O Onipotente fala, e o milagre é realizado. Diz: “Estamos na junção, Pai. Eu devo provar Quem Tu és.” E
Ele levantou o morto; Ele curou o enfermo. Quando a Sua hora finalmente chegou, Ele caminhou humildemente à cruz
e foi pregado ali, suspenso; Ele não era do Céu; Ele foi rejeitado dos Céus. Ele foi rejeitado na terra.
67
Depois das pessoas verem os sinais e maravilhas que Ele realizou, zombaram e escarneceram Dele, o mundo
pecaminoso ímpio...?... Mas assim como os juízos Dele levantaram – levantaram a arca, o juízo da água, assim fez Jesus
quando o juízo de Deus foi derramado sobre Ele; Ele morreu em nosso lugar e foi levantado. E o crente descansa Nele,
como Noé na arca. Deixe o juízo varrer; que diferença faz? Certamente. O que - o que, nem mesmo a própria morte
não tem barreiras, não tem dor. “Oh, morte, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está tua vitória?” Nunca me
assusta ao passar por um cemitério. Eu posso gritar os louvores de Deus! Eu sei que estamos vivos Nele para todo o
sempre. Certamente.
68
O Onipotente falou. Ele falou ao meu coração; Ele falou ao seu coração. O sobrenatural aconteceu. Uma vez
um pecador covarde, talvez um...?... Você, um bêbado, fumante, que gostava de danças, e agia estranhamente assim. O
Onipotente falou, e você recebeu isto, e o sobrenatural aconteceu. E você foi mudado da morte para a vida e seus
caminhos pecaminosos lhe foram perdoados. O Onipotente falou e o sobrenatural aconteceu. Certamente.
69
Há pessoas assentadas aqui nesta igreja nesta manhã, há alguns anos estavam com câncer, morrendo. Há aqueles
que estão aqui que eram aleijados, coxos, paralíticos, e com membros mirrados. E o Onipotente falou, e o sobrenatural
foi realizado. Certamente que sim. Qual é o sinal de que estamos na junção? Estamos no entroncamento das estradas
agora. Estamos prestes a entrar no milênio.
70
Agora, observem. Continuando – quando eles o fizeram, quando Ele ficou entre os céus e terra, o céu não pôde
recebê-Lo. O pecado do mundo estava sobre Ele. E o mundo O rejeitou como Seu rei. Não Lhe restava lugar para
morrer. Ele não podia ir ao Céu, pois Ele tinha os pecados do mundo sobre Ele. Ele foi odiado, menosprezado,
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
10
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

cuspido, rejeitado, e recusado na terra. Mas Ele ficou entre céus e terra fazendo o caminho. E todo homem ou mulher
que desejar, pode vir por esta corrente de Sangue de Seu lado, à glória. Onipotência... .
71
O que aconteceu? Sinais e maravilhas aconteceram. O que aconteceu? A lua começou a chorar. O sol fechou
seus olhos e começou a chorar. E entrou em tal angústia a ponto que teve convulsões e ficou como que sangue
gotejando! Certamente que sim. Quando ele viu o Criador dos céus e terra ser recusado na terra, e com tanto pecado
Ele não pôde entrar no Céu e estava morrendo como um Mediador entre Deus e homem, ficou entre céus e terra. O sol
não pôde suportar isto, disse: “Eu não mais brilharei!” As estrelas: “Eu não suporto olhar para isto.” A terra disse: “Eu
não posso suportar isto.” E ela teve uma prostração nervosa e pedras foram lançadas da terra. Então o sobrenatural
aconteceu! O pecado está acabado! Era o fim da estrada. O pecado tinha reinado até a cruz, mas o pecado foi pago ali.
Oh, que coisa. A terra tremeu tanto a tal ponto que lançou rochas do chão, lançadas das colinas. Tremeu tanto que o
morto se levantou da sepultura. Falando acerca de uma prostração nervosa... E o sol começou a ter convulsões e saiu. O
sobrenatural aconteceu (Aleluia!), sempre acontece na junção.
72
Vejam o que aconteceu com isto. E aquilo foi somente uma preparação para isto. Eles passaram pelas eras
negras, mil e quinhentos anos. Eu gostaria que tivéssemos tempo, porém estamos com pouco tempo. (Eu quero sair às
doze.) E notem. Às... Passando ali pelas eras negras... Eu gostaria de ter tempo para entrar no tempo, o que aconteceu
no tempo de Wesley e Lutero, aquela sexta hora que havia uma mudança para vir, quando a igreja foi libertada das
trevas e foi trazida à maravilhosa Luz do Evangelho novamente. Sinais e maravilhas... Oh, Deus, de modo que sei que
homens se levantaram e houve cura divina, sinais e maravilhas. Foi entre o sacrifício e a segunda vinda. E olhe ao que
aconteceu então. Quando João Wesley pregou o Evangelho, ele foi expulso das igrejas e coisas, a tal ponto que as
pessoas caíam no chão e eles derramavam água na face, nem sabiam qual era o problema com elas, desmaiando sob o
poder do Espírito Santo. Sinais, maravilhas, milagres e curas aconteceram.
73
Agora, irmão, irmã, ouçam. O que está acontecendo agora? Estamos no tempo do fim. Estamos indo ao
milênio. Toda mão aponta para aquela direção. O velho relógio está batendo cerca de dois minutos para a meia noite. O
Onipotente está falando. Anjos estão aparecendo. Os profetas estão vindo. Os profetas estão profetizando; visões estão
sendo derramadas sobre vossos...?... O Evangelho está sendo pregado; o enfermo está sendo levantado; o cego vê; o
mudo ouve; o diabo está furioso; personificadores, Janes e Jambres estão aqui. Porém o Onipotente fala. Aleluia!
Estamos no último dia. Estamos na junção.
74
Homens desmaiando de terror, tempo de perplexidade entre as nações. A terra está ficando nervosa, a tal ponto
que está estourando terremotos em todos os lugares. Jesus disse que seria desta maneira. Haveria terremotos em
diversos lugares. Qual é o problema? A terra sabe que ela está condenada. Ela está nervosa. O mundo está nervoso. Mas
a Igreja está crescendo no Evangelho, guardada em segurança. “Quem vir a Mim, Eu não o lançarei fora.” Aleluia.
75
A não ser que um homem nasça da água e do Espírito, ele não entrará no Reino. No Reino você tem o selo de
aprovação de Deus: o Espírito Santo em seu coração. Que as ondas batam onde quer que seja. Os tempos estão ficando
piores. A Onipotência está se levantando. Os personificadores estão tentando agir como tal. E todos os tipos de coisas
estão tentando fazer assim. E a Bíblia diz que o grande personificador final se levantaria ali e se assentaria sobre sete
colinas; ele usaria uma coroa tríplice, e daria poder e teria poder, a tal ponto de fazer fogo descer do céu na presença do
povo. Ele faria tudo isto, tudo isto nos últimos dias.
76
E como eles se levantariam e personificariam as pessoas, inclinando-se a santuários de pessoas mortas e tudo
mais, e rastejando e assim por diante. Mas enquanto estão rastejando-se e inclinando-se a santuários, o Onipotente fala e
o sobrenatural acontece. Embora haja um monte de tolices, contudo a igreja está crescendo. Grandes avivamentos de
cura por todo o país. Sinais e maravilhas estão indo a todos os lugares. Anjos estão aparecendo às pessoas. Sinais e
maravilhas estão aqui.
77
O que é isto, amigos? Estamos no tempo do fim. Estamos na junção. “Levantai a cabeça,” Ele disse: “pois vossa
redenção está próxima.” Vê o que quero dizer? OpdfMachine
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últimos dias derramarei do Meu Espírito; vossos filhos e filhas profetizarão.” Os profetas prometeram. “Vossos jovens
terão visões, e Eu mostrarei maravilhas no céu acima.” Discos voadores e tudo mais, grande angústia. E a terra será
sacudida com terremotos – grandes terremotos virão, e grandes vulcões emergirão, e grandes problemas e angústia entre
o mundo. As nações estarão tentando encontrar paz com uma faca nas costas; terão problemas em todos os lugares,
todas estas coisas. E os homens ficarão cada vez piores. “E quando o inimigo vier como uma corrente de águas, Eu
levantarei o estandarte contra ele...?... Deus. O tempo de junção, o fim da estrada... A África está bramando com uma
grande reunião de cura, sinais e maravilhas aparecendo, ao redor do mundo todo, em todos os lugares. O que é isto? O
tempo da junção, o tempo do fim.
78
Carruagens sem cavalos correrão através de largas estradas. Todas estas diferentes coisas, Ele disse: “As filhas de
Sião,” como se vestem e caminham; como apareceriam os homossexuais e coisas estranhas. Como a perversão...
Homens sendo dados a desilusões fortes, tantas coisas como esta, como seriam obstinados, orgulhosos, amantes dos
prazeres mais do que amantes de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Em algum destes dias, meu querido irmão, Jesus
virá. E aqueles que estão martelando no que eles chamam de fanatismo hoje, para crer no Evangelho antiquado de
Cristo, e o Onipotente falando, e o sobrenatural acontecendo, Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem. Em Meu
Nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes ou beberão coisas mortíferas e nenhum dano
sofrerão. Se imporem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Estas coisas que Eu fiz, também as fareis; Eu estarei
convosco até o fim. Quando estas coisas começarem a aparecer, levantai a cabeça, pois a vossa redenção está próxima.”
79
Veem, amigos? Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do homem, assim será nos dias da
libertação de Israel. Então é o Filho do homem na cruz. Então estamos na junção. Deus sempre mostra o sobrenatural,
realiza grandes sinais e maravilhas; cura o enfermo, levanta o morto, expulsa demônios, grandes espíritos de
avivamento, sinais no céu e na terra, angústia entre as nações. Estamos na junção. O que vem a seguir? Jesus Cristo virá
novamente a segunda vez em glória para receber todos aqueles que estão mortos em Cristo, e vivos em Deus. Deus
trará cada um com Ele. E o manso herdará a terra e o grande milênio se estabelecerá, e não haverá mais guerra. Eles
amontoarão as armas e as moldarão as - as lanças em foices e enxadas e assim por diante; e uma nação não mais
levantará espada contra outra nação, e nem haverá mais enfermidades, nem problemas, nem pesares, mas ali viveremos
em Sua Presença, ali para todo o sempre. E todos estes sinais e coisas, estamos na junção. Estamos no fim da estrada.
80
Estou tão feliz hoje por saber que em Cristo Jesus eu tenho ancorado minha alma em um porto de descanso.
Estou tão feliz por ver Deus em Sua Santa Palavra, realizando e dando sinais e maravilhas, e saber que hoje, diante de
minha pequena igreja aqui, sou capaz de dizer isto como eu disse antes de eu ir da outra vez: “Vereis o grande e nobre
Poder do Deus Todo-Poderoso, naquele Poder Onipotente e sobrenatural que excederá abundantemente acima de tudo
o que temos pensado ou crido, estando bem à porta agora, e vereis isto vindicado bem na porta de vossa própria igreja
aqui.” Então, meus queridos amigos, jamais decepcionem a Cristo. Vivam...?... Levantem a voz e ergam as mãos santas a
Deus. E se a igreja, qualquer coisa, começar a ir assim, ou daquela maneira, ou as pessoas falarem isto e aquilo, não
dêem atenção alguma. Mantenham o coração somente na cruz e Cristo e vivam por Ele. Que Deus conceda isto a
vocês. Estamos na junção, no entroncamento.
81
Inclinemos a cabeça apenas por um momento para uma palavra de oração. Eu desejaria saber se a irmã tocaria
este grande e velho hino: “Minha Fé Olha para Ti.” Cento e oitenta e nove - oitenta e quatro...
82
Enquanto estamos em oração, eu desejaria saber, com as cabeças inclinadas... Estamos na junção, amigo.
Estamos aí. Todas estas coisas, esta perversão entre mulheres e homens, esta grande ansiedade que você vê. O que é
isto? Eu tenho provado isto pela Bíblia; tem sido toda vez a junção, jamais antes da junção, sempre na junção. Logo
antes... Veja que os homens têm se afastado agora; eles têm ido à teologia e os dias de milagres são passados. Você viu
que eles fizeram isto em toda outra era? Mas antes da mudança do tempo, Deus desceu em Onipotência e realizou o
sobrenatural. É por isto que as pessoas falam de mim e dizem as coisas que dizem. É por isto que eles falam acerca de
todos os cristãos que creem nisto. Mas veja o que aconteceu lá atrás àqueles que creram. Eles estavam seguros. Abraão
estava tão seguro quanto podia (Amém.), assim estava Moisés. Nenhuma praga o incomodou, ou a Israel. Nem
incomodou a Noé. Enoque foi levado antes que isto acontecesse,
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83
Se você está aqui nesta manhã sem Cristo, saiba que sua alma não está correta, enquanto você tem a cabeça
inclinada, eu gostaria que você viesse para Deus... Eu não sei quando eu pregarei para vocês novamente. Mas estamos
na junção. Se quiserem ser lembrados em oração a Deus, levantaria a mão a Ele agora? Deus te abençoe, senhor. Deus
te abençoe, senhor. Você, você, sim. Deus te abençoe. Muitos de vocês, dúzias de mãos.
84
Agora, enquanto você mantém a cabeça inclinada, queremos que a igreja suavemente sussurre este hino. Se
desejar, temos um altar aberto aqui. Venha e ofereça apenas uma palavra de oração comigo a Deus por sua alma. Estarei
feliz em fazer isto, orar contigo.
Minha fé olha para Ti,
Tu, Cordeiro do Calvário,
Divino Salvador;
Agora, ouça-me enquanto oro,
Tire todo meu pecado,
Oh, que deste dia em diante
Seja completamente Teu.
Que Tua rica graça (Você está orando, você está Lhe pedindo que seja misericordioso contigo? Arrependa-te,
amigo pecador, agora mesmo e dê Sua vida a Ele.)
Meu zelo inspira;
Assim como Tu morreste por mim,
Oh, seja o meu amor a Ti,
Puro, caloroso e imutável,
Um fogo vivo!
85
Enquanto ela toca uma outra estrofe vamos estar em oração. Agora, Pai celestial, bem, não somos muito para
começar, Senhor. Apenas vimos aqui porque Tu nos trouxeste à existência. Tu nos alimentaste e nos mantiveste. Nós,
que Te aceitamos, somos muito gratos, Senhor, por saber disto, que algum dia seremos mudados. O velho e vil corpo
da humilhação em que vivemos será transformado, e moldado, e feito como o Teu corpo. Descansamos em segurança
nesta arca. E pela Tua Palavra nesta manhã, pelo Espírito Santo, que tem trazido ao povo a placa de sinalização.
Estamos no fim, na mudança. Sinais e maravilhas aparecendo, grandes coisas acontecendo. Sabemos, Senhor, que
estamos no fim. É por isto que estas coisas estão aqui. E a qualquer hora veremos o Senhor vindo.
86
E Deus, eu oro, Tu conheces o coração das pessoas, eu lhes dou esta oferta, este convite. Eles podem vir,
Senhor, aceitando agora. Tu disseste: “Quem vem a Mim, Eu não lançarei fora. Quem ouve as Minhas Palavras e crê
Naquele que Me enviou tem Vida Eterna, e não entrará em julgamento, mas já tem passado à Vida Eterna.”
87
Eu oro, Pai, para que Tu lides com o coração das pessoas hoje. Não lhes dando persuasão, eu creio que o dia
disto tem passado. Apenas os poucos que restaram, Senhor, que venham sóbrios, conscientes, sobre suas confissões,
crendo, aceitando a Cristo, e clamando que Deus tem ido a seus corações e falado. Eu oro, Deus, se Tu tens batido em
corações antes, que hoje haja uma batida novamente, se for a final, dê isto Pai. Tua Palavra é a Verdade. Nós
apresentamos isto a Ti agora, Senhor, que o Espírito Santo agora lide com cada coração enquanto cantamos a última
estrofe.
88
Com as cabeças inclinadas, se você deseja vir ao altar para orar, amigo pecador, venha agora enquanto você
aceita a Cristo. Ou você que está desviado, venha agora mesmo, e fique no altar. Oraremos contigo. Correto.
... a vida é escura e em confusão tropeço (é o que você está fazendo),
E a tristeza se espalha ao meu redor (morte, enfermidade, tristeza),
Sejas Tu meu Guia; (Oh Deus)
Faça as trevas em dia,
Limpe todas as lágrimas de tristeza,
Nem jamais me permita me desviar
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De Teu lado.
89
Com as cabeças inclinadas... Irmão Wood, eu quero que levante a cabeça um minuto. Irmão Cox, você no
edifício, irmão Fleeman, eu quero que vocês levantem a cabeça, apenas vocês, homens. Percebem o que eu lhes disse?
“Em verdade, em verdade vos digo que um profeta dentro de seu próprio país, entre seu próprio...”
90
Agora, bondoso Pai celestial, apresentamos esta mensagem a Ti, Senhor, as sementes que têm sido semeadas
profundamente nos corações das pessoas, que em algum glorioso dia Jesus venha e encontre todos os santos (O que Ele
fará.) e todos sejam arrebatados e levados à glória. E que dia de gozo será quando Jesus, nosso Senhor, retornar! Nós
percebemos que somos gratos por viver neste dia. E, Deus, me arrependo por qualquer coisa, sabendo que não
poderíamos viver por nós mesmos, Senhor, mas nós somos pecadores, para começar. E diariamente eu confio em Ti,
sabendo que peco diariamente, sabendo que diariamente coisas me acontecem na minha vida, que Tu não Te agradas.
Agora, confesso meu erro e aceito a Ti, meu Senhor, assim como minha própria alma está no altar nesta manhã, neste
pequeno tabernáculo, prostrado aqui, Senhor.
91
Oh, Deus, eu falhei Contigo lá trás, ali com aqueles dons Divinos, como Tu mostraste tão sobrenaturalmente lá
na outra noite. E sinto muito. Eu me arrependi a Ti na visão e agora em meu direito - nesta dimensão na qual vivo
agora, me arrependo a Ti, meu Senhor, e peço que me perdoes e me ajude, e pela Sua graça que Tu já tens me dito que
estas coisas iriam acontecer no futuro agora. Sabendo que vão acontecer; então, Senhor, eu peço que Tu santifiques
minha alma e meu coração enquanto eu os dou para Ti.
92
Oh, Deus, não sacuda somente a terra, mas os céus novamente. Senhor, que possamos ir aos campos ali onde
milhões estão esperando, Senhor, famintos, sedentos, clamando, implorando e pagãos estão morrendo nas trevas. Oh,
Deus, sacuda esta grande nação adúltera da América, que caiu na loucura e é uma Sodoma e Gomorra moderna. “Oh, tu
filho da alva, como foi que caíste? Tu ias bem. O que te aconteceu?” Mas: “Oh, Jerusalém, Jerusalém quão
frequentemente Ele tem pairado sobre ti.”
93
E assim é com a América hoje, enquanto o Espírito Santo clama em meu coração. Quão frequentemente eu fiz
de ti uma tocha flamejante às nações e ao mundo, mas tu aceitaste Hollywood. Tu aceitaste as modas do mundo. E
agora, tu foste dada a Jambres e Janes e como seu - como seu dia tem chegado. Como aqueles homens poderosos têm
varrido as nações. Como eles têm varrido através daquilo que eles podiam conseguir. Agora, Tu estás te retirando e indo
a outras nações. Oh, Deus, ela está sobre as cinzas de sua própria ruína. Ela está sobre seu próprio barril de luxúria. E
em algum glorioso dia o Filho de Deus, em Sua Santa Justiça, será revelado do Céu. Então, onde estaremos? Oh, Deus,
conceda hoje que nossos corações sejam estabelecidos em Ti. Perdoe-nos de nossos muitos pecados.
94
E Pai, abençoe estes ministros que estão aqui nesta manhã, pregadores do Evangelho. Oh, Deus, que eles
possam ir hoje com esta mensagem em seus corações dizendo: “Eu vejo agora o tempo do fim, as placas de sinalização,
e sei que estamos no entroncamento, e que é de tudo isto que se trata. Eu desejei saber por que meu coração estava tão
- estava tão agitado nestes últimos anos.” Sim, Senhor. Sim, Senhor. Que eles vejam isto. Que seus olhos sejam abertos,
que eles olhem ao redor aqui e digam: “Sim, aqui está.” Eu vejo todas estas coisas malignas e sinais. Eles são sinais
sobrenaturais do inimigo. Ora, ele está fazendo grandes coisas, tanto como fazer fogo cair do céu. Sim, eles estão tendo
satélites ao redor da terra toda, e - e elas são coisas naturais, o inimigo está trazendo sinais de fogo e tudo mais. As falsas
luas e falsos sóis e todas as demais coisas.
95
Mas, Deus, Tu disseste que haveria sinais ali também, que eles não entenderiam. E estamos vivendo para ver
isto. Eu sou tão grato, Senhor, tão grato por Cristo. E oro para que Tu, através de Teu humilde servo, arrependido, com
lágrimas na face, Deus, eu dou minha vida a Ti novamente hoje. E me ajudes, querido Deus, a permanecer humilde e
mantenha ao meu redor homens humildes que Te servirão, querido Deus, e que façam a obra de Deus até Jesus... Que
Tu permitas a morte me libertar deste tabernáculo de humilhações. E então, Pai, eu quero estar Contigo.
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96
Abençoe esta pequena e querida igreja. Deus, abençoe nosso amável pastor aqui, nosso irmão Neville, nosso
querido e amado amigo, que se coloca aqui, esteja frio ou quente, se as coisas vão bem ou não, contudo, clama este
inadulterado Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe-o como também sua esposa e filhos. Oh, Deus, que ele faça o
Evangelho queimar nos corações das pessoas até que Jesus venha. Abençoe-o, Deus. Dê-lhe grande força. Nós o
amamos e sabemos que ele é um homem humilde e trabalha para Ti. E sou grato por ele, Senhor, em deixá-lo com este
pequeno rebanho aqui, que uma vez eu tive, e estando aqui... E Deus, eu apenas oro para que Tu o ajudes a trazer tantas
outras ovelhas para o aprisco. Conceda isto.
97
Faça isto por todo ministro que está presente, e não somente aqui, Senhor, mas através do mundo, pois
sabemos que estes são dias de necessidade; os sinais estão aqui; o diabo tem saído como um leão, bramando, acusando
falsamente, e personificando, e... Mas Deus, Tu estás levantando um estandarte contra ele através do Espírito Santo. E
somos gratos.
98
Agora, abençoe-nos juntamente. E hoje, Pai, enquanto vamos orar pelos enfermos, que Tu unjas a cada ministro
aqui novamente. Conceda isto, Senhor. E que cada crente aqui seja ungido e cada pessoa enferma seja ungida. E que
quando sairmos daqui, cada pessoa possa estar bem firmada e a glória de Deus esteja sobre nossas almas, enquanto
oramos, no Nome de Jesus. Amém.
99

Minha fé olha para a Ti,
Tu, Cordeiro do Calvário,
Oh, Salvador (Levantemos as mãos enquanto cantamos.) Divino;
Agora, ouça-me enquanto oro,
Tire todo meu pecado,
Oh, permita-me, deste dia em diante,
Ser completamente Teu...?...

100
Continuem comigo. Com as cabeças inclinadas, entregamos todas as coisas a Ti, nós mesmos, nossas vidas,
nosso culto. Usa-nos a todos, Senhor. Que cada um vá inspirado hoje. Que este seja o dia que desejemos nos lembrar,
porque o Espírito Santo está conosco e nos tem abençoado. Agora, dê ao enfermo, Senhor, sua necessidade hoje.
Conceda isto, Senhor. Seja misericordioso, Pai. Faça isto pelo amor de Jesus, oramos.
101
E agora, grande Mestre, Tu nos ensinaste um dia. Tu ensinaste Teus discípulos como um exemplo a todos nós.
Tu disseste: “Portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu Nome. Venha a nós Teu Reino. Seja feita a
tua vontade, tanto na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos
nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal; porque Teu é o Reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.”
102
“Somente Crer,” se deseja tocar, irmã. Quantos desejam oração, vejamos as mãos, que querem receber oração?
Eu desejaria saber se vocês se alinhariam aqui, ao lado direito, aqui, tantos quanto possível. E então, estas filas no
corredor central, aqui, se pudermos. Aqueles no corredor se alinhem ao lado destes no corredor principal aqui. Correto.
Cantemos agora.
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer;
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer.
103
Quantos jamais estiveram numa reunião antes, num culto de cura, vejamos as mãos? Todos já estivemos. Oh,
que coisa. A Onipotência, o sobrenatural... Eu desejaria saber, eu... Simplesmente algo veio a mim, mudou minha mente
acerca de algo agora mesmo. Eu vejo que a fila de oração nos tomará até às três horas, para que vocês saiam daqui.
Onde está o irmão Tom Meredith? Ele ainda está aqui? O irmão Junior Jackson, estes outros ministros... Vocês
ministros, pregadores do Evangelho que crêem em cura Divina, venham aqui apenas um minuto.
... somente crer.
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Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer;
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer.
104
Apenas um momento; eu quero perguntar-lhes algo. O irmão Potts e muitos de vocês aqui sabem que nesta
parte da semana, eu lhes disse que eu não queria um culto de cura nesta manhã aqui. Mas alguns amigos me ligaram:
“Mas qual é o motivo?” O irmão Hall estava tendo um avivamento, um culto de cura, no irmão Durbin, e o irmão
Hall... E então eu fiz um anúncio dos cultos na semana passada. Esta é a razão pela qual eu - eu fiz aquele anúncio,
porque ele é nosso irmão e está tendo cultos. E por que... Ora, irmão Hall, é você, irmão Hall? O irmão Hall está
conosco. Correto. Irmão Hall, você está encerrando esta noite com o irmão Ahston? Irmão Durbin, do outro lado do
rio. Eles estão tendo culto de cura. Eu conheço o irmão Hall, um bom irmão, servo ungido do Senhor.
105
Eu desejaria saber, irmão Hall, vai - se você não se importar em juntar-se conosco, se poria de pé nesta manhã
para orar pelos enfermos, sim? Eu detesto colocar um ministro que tem estado orando assim... Você simplesmente se
colocaria aqui, e sua presença conosco aqui, para orar pelo enfermo. Vamos dizer: “Obrigado Senhor pelo irmão Hall.”
Ele está tendo um culto ali com o irmão Durbin nesta semana. Muitos de vocês foram ali, sem dúvida. Eu - eu aprendi a
amar o irmão Hall quando ele esteve aqui da outra vez. E então ele tendo um - tão grande sucesso. O Senhor estava lhe
dando grande sucesso ao orar pelos enfermos. E creio que ele tem estado por aí um tempinho, orando pelos enfermos.
E... Irmão Hall, você gostaria de dizer uma palavra aos companheiros, algo em mente? Correto. Teve uma boa reunião
nesta semana, irmão Hall? Estamos muito felizes por tê-lo aqui.
106
E agora a vocês, enfermos, não somente vocês, estes ministros aqui. Estamos todos alinhados como um forte,
crendo na Onipotência. Cremos que o Deus Todo-Poderoso, nestes últimos dias, tem realizado milagres e curado o
enfermo e aflito. E vemos Sua Onipresença fazendo exatamente a mesma coisa que Ele disse que faria. Estamos aqui
para orar por ti nesta manhã. E creio que Deus fará isto. E apenas um minuto...
107
Irmão Jack Oakey está aqui, do Centro de Avivamento? Ora, estamos felizes por tê-lo, irmão Jack Oakey, onde
quer que esteja. Meu irmão veio agora mesmo e me disse, do irmão Jack Oakey, que você está no edifício, e se quiser,
ora você - suba aqui conosco, irmão Oakey, onde quer que esteja. E outros ministros, ora, estamos felizes por ter vocês,
que creem em cura, venham aqui. Esta é nossa missão, fazer estas coisas e orar pelos enfermos e aflitos. Isto está muito
bem.
108
Irmão Oakey... É o irmão Oakey de pé ali, Opey - Oakey, estou tão...?... O que disse? Correto. Vocês,
evangelistas... Muitos de vocês são bons irmãos ministros. Subam aqui para companheirismo. Oh, que coisa, isto é
maravilhoso. Venham. Qual é seu nome, irmão? Irmão Jack Arkey. Estamos felizes em tê-lo conosco, irmão Jack.
Agora, está muito bom, excelente. Podem se cumprimentar enquanto vocês vêm aqui e se conhecem.
109
E agora, estamos...?... Para nós nesta manhã, para orar por estas pessoas. Algumas delas aqui estão morrendo.
Uma senhora está de pé ali atrás com um chapéu branco, ela tem câncer. Há um homem de pé aqui na minha frente,
tem câncer. E há muitas – coisas poderosas... Aqui está uma senhora com um tornozelo quebrado que não cura. Temos
um - oh, muitas, muitas coisas aqui: uma senhora assentada aqui com artrites em uma cadeira de rodas. Ela crê que
Deus a curará. Cremos nisto também.
110
Agora, irmãos, a única coisa que podemos fazer é orar. Correto? Apenas orar. Estou apenas um pouco cansado
demais para entrar em visões. E vocês vêem que estou apenas... Eu preguei duro. Então, agora, vamos inclinar as
cabeças e vou perguntar ao irmão - que cada um venha e nos deixem um espaço bem aqui na frente, para que assim
possamos orar pelos enfermos. Eu descerei convosco, e vamos orar pelos enfermos e passar pelos demais, e orar por
cada um, e cada um de nós imporá as mãos sobre os enfermos e cremos que Deus vai curá-los. Você crê nisto, irmão
Hall, crê nisto de todo coração? Correto. Isto vai acontecer.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
16
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

111
Vamos agora, se desejarem, apenas voltar e descer ao lado da maca ali, meu irmão. Se desejarem fazer uma
pequena fila bem ali agora. Eu começarei - começarei aqui embaixo. Oraremos. E queremos que toda a igreja junte-se a
nós, farão isto, amigos, enquanto oramos por estes enfermos?
112
Agora, vocês aqui, bons evangelistas, e ministros de campanhas de cura que estão aqui para orar com vocês
nesta manhã. E estamos felizes por vir ao culto agora e orar pelos enfermos. Vamos orar uma vez mais. Pai, no Nome
de Jesus, receba-nos agora. Pedimos ao Espírito Santo para vir sobre nós e nos abençoar, e nos dar aquilo que pedirmos
hoje. Que este grande poder Onipotente de Deus mova-se adiante agora mesmo, e que a Glória de Shequiná, oh Deus,
habite sob as asas entrelaçadas dos Querubins; estas pessoas vêm sob os braços entrelaçados da cruz e vêm até nós
hoje, Senhor, para serem curadas...?... Esperando o poder de Deus. Oramos pelas bênçãos para as pessoas. Que
nenhum, nenhum falhe, mas que todos sejam curados no Nome de Jesus Cristo. Amém.
113
Agora, irmão Neville, se você deseja pegar o óleo, coloque-se ao pé do lugar aqui agora, enquanto colocamos...
E vamos orar pela senhora na cama primeiro, e então descemos assim. E então voltamos, e permitimos aos demais
virem. Correto. Que o Senhor vos abençoe agora. Todos em oração agora, estejam em oração agora. Correto, irmão.
114
[O irmão Branham se afasta do microfone e ele, e os demais ministros, oram pelos enfermos - Ed.] Nosso Pai
celestial, nossa irmã está...?... Que está deitada aqui, ela está nesta cama pelo resto de sua vida. Mas cremos, Pai, hoje,
que ela tem vindo aqui para receber oração. Então estes irmãos, que creem em Ti pela...?... Libertação dela...?...
Humildemente oramos, para que ela seja curada agora, que Tu tires esta - esta condição dela. Pai...?... Eu oro para que
ela seja curada, e então seremos capazes de caminhar por aí glorificando a Deus. Com as mãos sobre ela, pedimos por
esta bênção no Nome de Jesus Cristo.
115
Deus Pai, enquanto oramos por esta...?... Nesta manhã, enquanto estas pessoas de cor, sabendo que um dia,
enquanto Jesus estava carregando a cruz acima ao Calvário, ao Gólgota, Ele caiu com o peso da cruz, e havia um
homem de cor que veio e a carregou. Ele a levou adiante, caminhando nas pisadas sangrentas de Seu Senhor. Aqui está
uma de suas filhas, assentada aqui hoje, Senhor, que tem sido atingida e está enferma, dizendo isto aqui hoje. E ela tem
estado aqui toda sua vida sem...?... Pessoa, Senhor, sem sombra de dúvida, mas nunca além de crer...?... E oramos,
juntos, uns pelos outros para que mantenham...?... E que ela seja curada e feita completamente sã, no Nome de Jesus
Cristo...?...
116
[O irmão Branham se afasta do microfone, e ele e os demais ministros oram pelos enfermos por 16 minutos. A
fita do resto da fila é, em sua maior parte, ininteligível - Ed.]
117
[O irmão Branham volta ao microfone - Ed.] Querido e amado amigo, no Nome... Espere, há uma senhora
vindo aqui para receber oração. Venham até aqui. [O irmão Branham se afasta do microfone e ora pela senhora - Ed.]
Irmãos... Nosso querido Pai celestial, impomos as mãos sobre nossa irmã...?... E somos tão gratos por vê-la
melhorando. Que sua fé não oscile, e que ela seja curada completamente...?... Senhor...?... Aleluia...?...
118
Agora, irmão, temos feito o que o Senhor disse, correto? Estamos felizes por ter nosso irmão ministro visitante
conosco, e nós, amigos, dizemos: “Amém” tudo o que você... [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Você é certamente
bem-vindo, meu querido irmão, por estar conosco. E hoje, estamos como que fazendo - conseguindo sair na hora.
Estamos felizes por vocês terem estado conosco.
119
E, meus irmãos, eu oro por vocês constantemente. Orem por mim onde quer que vão, e orem agora, enquanto
vou ao campo novamente. E que nossas estradas se cruzem de tempos em tempos. Nosso irmão Oakey, eu o encontrei;
e aconteceu de eu lembrar de seus entes queridos ali na - na Califórnia. O doutor Oakey está ali...?... Oh, oh, Oakey é
isto. E eu - eu sei que há muitos Oakeys por aí, mas eu simplesmente não sabia qual era...?... Eu conheço o doutor
Oakey, o dentista, vocês sabem, e então... E então... Você é parente dele também? Seu primo, bem, está muito bem,
bom homem.
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120
Agora, o que temos feito a vocês aqui? Aqui está o que temos feito: nós não nos colocaríamos aqui e
imporíamos as mãos sobre os enfermos a menos que crêssemos nisto. Temos visto as pessoas assentadas por quase
meio dia na audiência aqui, e há cancerosos, cegos, aleijados. Apenas permitam-me mostrar-lhes algo, a vocês,
estrangeiros aqui. Quantos aqui têm sido curados desta forma por Deus, vejamos as mãos subirem. Cegos, cancerosos e
tudo mais. Vê? Ele - Ele fará o mesmo por você, o mesmo. Vê? É por isto que fazemos isto: cremos em nossa oração.
E agora, para encerrar antes de entregarmos o culto ao nosso irmão Neville, lembrem-se dos cultos de hoje à noite.
121
E hoje à noite, se houver alguém que - ou - se você souber de entes queridos que não vieram nesta manhã para
receber oração, irmão Hall aqui está no irmão Durbin, e será no... Qual é o endereço, irmão? [Um irmão dá o endereço ed.] O quê? Rua Dezessete com a Market, em Louisville, onde estão tendo uma campanha de cura. E esta é a exata
razão pela qual eu estava acanhado acerca de ter culto. Eu - eu - eu detesto ir a lugares onde alguém está tendo uma
campanha de cura ou então alguém que tenha começado uma. E esta é a razão pela qual eu disse que não fiz acerca do sobre os cultos esta manhã, foi em respeito ao irmão Hall lá no irmão Durbin. Porque eles, ambos, têm sido amigos
meus muito queridos a mim. E não queremos uma campanha de cura aqui, enquanto o irmão Hall tem uma ali; estou
certo disto. E então, o amamos.
122
E agora, irmão Oakey, onde você está, irmão? [O irmão dá um endereço - Ed.] West Market, 4030. Aquele
outro irmão contigo, aí? Vocês estão juntos? Correto. Agora é 3040 - 4030, West Market 4030, Louisville, uma outra
campanha. E então, por quanto tempo estará ali irmão Oakey? Toda a semana seguinte. Está bem. Agora, vocês todos
têm seis - West Market 3040... Oh, West Market 4030. Correto. Está bem.
123
Agora, é o... Vi mais dois ministros. O irmão aqui, você tem uma campanha em andamento em algum lugar?
Senhor? Bem, está muito bem. Está bem. E este irmão aqui é um - um missionário aos Judeus, eu creio... Um
missionário aos Judeus, eu penso que ele mora em New Albany. E estamos tão felizes por... Esqueci alguém? Há
alguém mais? Eu - eu espero que não. Eu não tenho a intenção de deixar alguém passar despercebido. É claro, o irmão
Junior Jackson, vocês sabem onde ele está em New Albany. O irmão Tom Meredith tem um programa de rádio. Você
tem uma igreja, irmão Meredith? Não, apenas um programa de rádio. Ele o anunciou há alguns minutos. E o irmão
Neville tem um culto aqui para vocês que estão aqui - por aqui nesta noite. E na quarta-feira que vem, e através da
semana, e seus - seus cultos - seu programa de rádio é no sábado de manhã.
124
Correto. Todos que se sentem bem, digam: “Amém.” [A congregação diz: “Amém.” - ed.] Correto, então. Não
querem se juntar a este grande e feliz grupo de pregadores e pregar o Evangelho e orar pelos enfermos também? Que
Deus conceda isto, vocês podem.
125
O jovem ali que sofreu um acidente recentemente, um pedaço de uma cantoneira de ferro entrou em seu
pulmão, pelo seu lado, atravessou-o e atingiu o outro lado desta forma. Uma mãe querida e em oração, Deus o poupou
para algum propósito. Ela me contou, eu pensei de, nesta manhã, de encontrá-lo. Assim que entrei no saguão, ele me
deu um aperto de mão. Eu disse: “Você não é o garoto?”
Ele disse: “Sim, senhor.” Tinha um chamado ao ministério, Deus seja misericordioso. Agora, meu irmão e...?...
Apenas um jovem, assentado com um casaco marrom... Que Deus conceda que ele seja uma luz flamejante, enquanto
estamos no entroncamento do sinal da estrada, e pregue o Evangelho, pregue o Evangelho completo, pregue toda a
Palavra de Deus, e não se comprometa por nada, fique bem aí no posto do dever. Deus fará dele um grande guerreiro.
126
Agora, vamos fazer uma oração final para o enfermo. Agora, Pai Celestial, nós Te agradecemos por este jovem
nesta manhã, também, Senhor. E assim como ele estava, nesta manhã, assentado ouvindo a Palavra e vendo estes
ministros com seus corações em chama enquanto colocavam as mãos sobre os enfermos, eu simplesmente peço a Ti
agora... Vendo o testemunho ali, pessoas levantando as mãos, em sinal de que foram curadas de câncer, e cegueira, e
surdos, e mudos, e aleijados, é - é um desafio.
127
E olhamos para esta Palavra abençoada, e Ela diz que estes dias estariam aqui. E aqui estamos; vemos o Deus
Onipotente com Seu braço estendido, e sinais e maravilhas vindo. Ouvimos o som da abundância de chuva no ar.
Sabemos que estamos no grande dia da última chuva,
quando Satanás será aprisionado e lançado na cova, acorrentado
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
18
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

com uma corrente de circunstância, e que não poderá mais sair e enganar as nações, e um reinado de mil anos, o milênio
acontecerá na terra, enquanto estaremos glorificando ao nosso Senhor Jesus e adorando-O, coroando-O Rei dos reis, o
Senhor dos senhores.
128
E esta terra pecaminosa se romperá em algum destes dias quando os poderes atômicos forem soltos e o
hidrogênio... Todo mar e as águas - o mar se lamentará até secar. Oh, Deus, e o sol falhará em brilhar, e a lua não dará
sua luz, e as estrelas do céu cairão como uma - uma figueira intempestiva quando é balançada com um vento veemente;
e homens clamarão pelas rochas e montanhas; e como esta pequena luz os beneficiaria. Então os mortos em Cristo
ressuscitarão. Oh, que paraíso. As nações não mais levantarão espadas umas contra as outras. Nem teremos uma fila de
oração pelo enfermo. Hoje é o dia da salvação.
129
Pai, trazemos estas pessoas a Ti, e pedimos a Ti no Nome de Jesus... Tu disseste isto: “Peça ao Pai qualquer
coisa em Meu Nome; será feito.” Agora, nós... Não é nossa oração na qual temos fé. É no que Tu dizes que temos fé.
“Peça ao Pai qualquer coisa em Meu Nome; Eu o farei.” Agora, Satanás, você que tem sido tão mau, e tem aprisionado
estas pessoas, e colocado a morte sobre muitas delas, e as deixado aleijadas, e cegas, e feito todos os tipos de maldade a
elas; tu estás derrotado. Tu estás derrotado, porque temos feito simplesmente o que Jesus disse para fazer. Então nossa
fé agora olha e te diz: “Deixe as pessoas.” Saia delas no Nome de Jesus...?... E que cada um seja curado no Nome de
Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu creio.
Eu posso crer, crerei e creio;
Eu posso crer, crerei e creio;
Eu posso crer, crerei e creio;
Que Jesus me cura agora.
Eu O tomo em Sua Palavra;
Eu O tomo em Sua Palavra;
Ele me traz a libertação;
Eu O tomo em Sua Palavra.
Eu posso crer, crerei e creio;
Eu posso crer, crerei e creio;
Eu posso crer, crerei e creio;
Que Jesus me cura agora.
130
Vocês não creem? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Oh, agora, irmão Hall, você crê nisto? Você crê que
Deus fará isto, irmão...?... Irmã...?... Vocês crêem nisto? Irmã, você crê nisto? Você crê nisto, irmã? Então a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a evidência das coisas que não se veem. Pela fé vemos as grandes muralhas de
Jericó caírem. Quão agradável, pela fé, ver isto sendo feito. Amém. Cremos nisto; jamais tenha um mínimo de
dúvida...?... Deus nos tem enviado Sua onipotência e tem falado...?... Ele testificará disto. “Estes sinais seguirão aos que
crerem.” Amém. Ele não é maravilhoso?
131
Agora, enquanto inclinamos a cabeça apenas um momento para nos despedirmos em oração. Temos - apenas
ficamos juntos para um pequeno tempo de companheirismo. Pediremos ao nosso irmão Neville, para ele suba aqui
agora, enquanto todos inclinamos a cabeça em uma palavra de oração enquanto nós sussurramos primeiro com as
cabeças inclinadas.
Eu posso crer, crerei e creio;
Eu posso crer, crerei e... Apenas lembre-se, Ele está bem ao seu lado. Ele está aí para fazer conhecido ao seu
coração...?... Apenas sinta Seu poder vindo a ti agora. Eu posso. Certamente você pode.
Eu O tomarei em Sua Palavra;
Eu O tomarei em Sua Palavra;
Ele me traz a libertação (no Calvário);
E eu O tomarei em Sua Palavra.
132

Inclinemos a cabeça. Agora, irmão Neville, seja
o que for que deseja dizer.
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