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Esta manha nós vamos continuar com o nosso estudo sobre a Atitude de Cristo. 

Este será o numero três em nossa série. 
 

Esta manha eu quero focar nossa atenção no ponto numero quatro dos cinco, a 
respeito da atitude de Cristo. Assim, ao longo nós examinamos a atitude de Cristo, ou 
temos visto que uma atitude não é uma concepção mental, ou algo que fica apenas na 
mente. A verdadeira definição da palavra ‘atitude’ nos sugere fortemente que tem a ver 
com o corpo e uma expressão exterior de seus pensamentos, sentimentos, etc. que 
mostramos usando o corpo ou a linguagem corporal. 
 

Amnésia espiritual 64-0411 P:29 Assim descobrimos que quando a amnésia 
espiritual toma conta das pessoas, elas estão em má condição. Agora, encontramos o 
mesmo agora. Eu quero... Você tem de ser identificado. Algum lugar você deve mostrar, 
sua vida mostra, esta noite, onde você está identificado. Você está identificado em 
Cristo ou fora de Cristo. Você não está no meio do caminho. Não há um homem 
bêbado sóbrio. Não á um pássaro branco negro. Você é um salvo ou não é. Você é um 
santo ou um pecador, um ou outro. E sua atitude espiritual para com a Palavra de 
Deus te identifica, exatamente onde você está. A Palavra de Deus vindicou, provou, 
que o batismo do Espírito Santo é o mesmo que foi no dia de Pentecoste, ou em 
qualquer outro tempo. E Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E a sua 
atitude para com isso identifica se você tem amnésia espiritual ou não. Isso é correto. 
Não importa se você é um diácono ou mesmo se você é um pregador. Isso não faz...  
Isso é para eles também. Assim descobrimos que isso é contagioso, e acerta tudo. 
 

Lagarta, gafanhoto, lava 53-0612 P:26 O modo que eu lhe trato, essa é a 
minha atitude para com Deus. 
 

Demonologia 1 Físico 53-0608 P:23 Eu mesmo tomo isso, e diante de Deus 
como meu juiz, eu ponho no trabalho do Evangelho, assim sei que naquele diz eu – 
quando eu tiver de dar conta do meu gerenciamento, que seja dada corretamente. 
Correto, porque eu sei que como eu trato as pessoas eu trato a Deus. As minhas 
atitudes para com você são minhas atitudes para com Cristo. E sua atitude para comigo 
é a mesma coisa (certamente), para com Deus. 
 

Até aqui nós examinamos três pontos a respeito da Atitude de Cristo, ou talvez 
eu devesse dizer, a atitude de Cristo que deveríamos ter, e fazendo como temos visto, o 
que uma atitude é e o que a atitude menta correta é. Nós descobrimos que há apenas 
uma atitude mental correta, que é o que Deus pensa sobre isso, e as ações Dele para com 
o objeto de atitude. Nós encontramos que Jesus Cristo veio à terra para mostrar ao 
mundo a atitude de Deus para com o mundo, o pecador e a Semente de Deus. Nós 
descobrimos que a atitude mental correta produzirá o que deve produzir. 
 

Nós examinamos as escrituras, e delas tomamos algumas pessoas  e estudamos 
suas reações para com a Palavra de Deus. Suas reações para com as promessas de Deus 
eram suas atitudes para com Deus e Sua Palavra, pois Ele é a Palavra. Nós mostramos 
por muitas provas infalíveis nas escrituras que a atitude mental correta para com 
qualquer promessa de Deus a fará se cumprir. 
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Também examinamos Hebreus 11: e lemos muitos exemplos de homens e 
mulheres que mostraram a atitude mental correta para com a Palavra de Deus, e vimos 
como eles receberam as coisas que Deus lhes prometera. 
 

Face pintada de Jezabel 56-1005 P:12 A Bíblia diz que eles eram exemplos, em 
Hebreus 11.  E pelo verso 12 Ela diz, em Hebreus... Vendo que estamos cercados, isso 
facilmente nos incomoda,... Que devemos correr com paciência a prova que nos é 
estabelecida, olhando o Autor e Consumador de nossa fé;... (O Senhor Jesus Cristo). 
Agora,  se nós olharmos para o que Deus fez lá atrás com aquelas pessoas, por causa 
de certas atitudes que elas tomaram para com Deus, e então se descobrirmos que 
vamos tomar as mesmas atitudes que eles, vamos receber as mesmas recompensas 
também. Você pode esperar, porque Deus nunca muda. E Cristo é o mesmo ontem, hoje 
e eternamente. 
 

Domingo passado nós também mostramos o por quê de devermos ter a atitude 
correta. Porque a atitude é o que trás resultados. Se você não for com a atitude correta, 
você não vai conseguir nada de Deus além de uma repreensão, e sofrimento. É assim 
com qualquer um na vida. Você todos sabem criar filhos. É a primeira coisa que você 
ensina aos seus filhos, ter a atitude correta para com os outros e respeitar mamãe e 
papai, e uma autoridade. E é assim que é com Deus. 
 

Assim vemos a importância de nossa atitude e a atmosfera que ela cria. Nós 
criamos uma atmosfera pela atitude que expressamos com nossa linguagem corporal, e 
o tom de nossa voz, e o modo que olhamos,  e a postura do nosso corpo. A linguagem 
corporal significa algo para as pessoas, e também significa para Deus. Expressa atitude. 
 

Esta manha eu gostaria de falar sobre o ponto numero 4) como nossa atitude 
afeta a quem nos rodeia. 
 

Hebreus Capítulo 7 parte 1 57-0915E P:86 Sua atitude para com Cristo 
causará uma grande impressão no que seus filhos serão. A sua vida antes de ter uma 
família causará uma impressão no que seus filhos serão. Porque a bíblia disse que Ele 
visitaria a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Agora, só 
alguns momentos antes do encerramento. E então, se perfeição... (Ai está sua perfeição 
novamente)... Era pelo sacerdócio Levítico, (pois sob isso o povo recebeu a lei), que 
necessidade que viesse outro sacerdote, que deveria vir da linhagem de Melquisedeque, 
e não ser chamado  da ordem de Arão? 
 

Veja a atitude de Ló, e veja o efeito de seu testemunho em seus genros. A Bíblia 
disse que quando ele os pediu para ir, ele apareceu a eles como se ele fosse aquele que 
zombou. Em outras palavras, 
 

GENESIS 19:14 Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar 
as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o SENHOR há de destruir 
a cidade. Foi tido porém por zombador aos olhos de seus genros.(a palavra “zombador” 
aqui fala de brincadeira ou ato de brincar. Foi pelo modo com o qual ele disse que eles 
duvidaram de sua sinceridade, eles pensaram que ele estava só brincando, o que custou 
suas vidas). E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua 
mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta 
cidade. 16 Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela 
mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o SENHOR misericordioso, e 
tiraram-no, e puseram-no fora da cidade.  
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Discernimento de espírito 60-0308 P:1 Nosso Pai Celestial, se eu puder, quero 
expressar nesta manha como em meu coração me sinto inclinado ao mais santo dos 
Santos, descendo à terra e redimir um pecador como eu. E tenho certeza de que estes 
ministros que estão presentes agora sentem-se da mesma forma, que pela Tua graça 
fomos feitos ministros desse trato que Tu desde à raça caída de Adão. Estamos aqui 
esta manha, Pai, juntos por nenhum propósito além de conhecer e estudar   a vontade 
de Deus, e o que devemos fazer para tornar Cristo real às pessoas desta geração. 
Certamente sabendo que no dia do julgamento nos encontraremos face a face com 
ela. E, sendo ministros, seremos julgados. E ao povo a quem falamos, e sua atitude 
para com a Palavra que lhes trazemos determinará seu destino eterna. Então, Senhor, 
naquele dia seremos julgados por ou contra esta geração a quem pregamos. 
 

Observe, a atitude que eles tomam para com o Evangelho que eu prego 
determinará seu destino eterno. Então como devemos lidar com a Palavra de Deus de tal 
maneira que nunca provoquemos aqueles que nos ouvem, e lhes fazer virar as costas 
para o que estamos ensinando por causa da nossa própria atitude para com eles? Você 
pode pregar a verdade com uma Espada e um martelo, ou pode pregar com sinceridade e 
humildade, e talvez, pela forma que você prega, alguns podem ouvir. E para perceber 
que vida e morte descansam em nossas mãos, enquanto ensinamos as Boas novas. 
 

Quão sinceros devemos ser, e quão consagrados à verdade devemos ser, para 
saber que a atitude que o povo toma quando ouve este grande Evangelho da doutrina de 
Cristo, e se nós devemos pregar com uma atitude que faria alguns se virarem, como eles 
podem acabar selando sua morte eterna? Então isso deve ser feito com amor, 
sinceridade, compaixão, e humildade diante de Deus. 
 

Demonologia 1 Físico 53-0608 P:23 Eu mesmo tomo isso, e diante de Deus 
como meu juiz, eu ponho no trabalho do Evangelho, assim sei que naquele diz eu – 
quando eu tiver de dar conta do meu gerenciamento, que seja dada corretamente. 
Correto, porque eu sei que como eu trato as pessoas eu trato a Deus. As minhas 
atitudes para com você são minhas atitudes para com Cristo. E sua atitude para 
comigo é a mesma coisa (certamente), para com Cristo. 
 

Anjo e três puxadas 51-0414 P:8 Agora, a atitude das pessoas... Algumas 
pessoas fazem suas cabeças, que quando elas vêem ao encontro, vem para achar algo 
para criticarem. Bem, Satanás com certeza vai mostrar o quê. Se você vier determinado 
que vai encontrar algo bom, Deus vai lhe mostrar. É a sua atitude, caro cristão. 
 

Deus em Seu povo 50-0227 P:3 E então, como trago Cristo a vocês, ele estará 
em sua mão. E você vai ter que responder pela atitude que tomar quanto a isso: se 
você rejeita, ou se você aceita. Deus terá de responder sua resposta pela sua atitude 
nesse encontro, então você tem de perceber que é uma coisa muito sacra. 
 

Jesus guarda todos as Suas anotações 64-0418E P:97 Você deixaria que Jesus 
se assentasse hoje? Você diz, “Se eu estivesse lá, se eu tivesse O visto daquele jeito, eu 
nunca teria feito aquilo”. E agora? Sua própria atitude identifica o que você teria 
feito. Vê? A atitude que você toma agora, você acha que assim você está bem o 
suficiente? Tudo bem. Isso é entre você e Deus. Eu não sou um juiz. Eu sou só 
responsável pela Palavra. Vê? Ele está aqui na reunião. Eles vêm de igrejas também. 
Mas vão resolver agora mesmo. Isso é tudo. Eles estão prontos. Para que você quer 
viver meia vida cristã? Seja por Deus, ou contra Ele, assim a Palavra saberá suas 
cores e em que posição você está. Deus os abençoe enquanto vão. Eles vão morrer 
para si mesmos. Eles vão dar suas vidas. Eles estão indo para o Calvário. Eles vão 
crucificar as coisas do mundo, e as modas desse glamoroso em que vivemos. Eles vão 
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poder para Jesus Cristo, Cuja Presença está aqui agora mesmo. Eles vão morrer para 
si mesmos, e nascerão de novo para Jesus Cristo. 
 

Você vê como sua atitude identifica quem você é, e qual é a sua posição? 
 

Veja Balaão, e sua atitude para com os filhos de Israel. Porque ele tinha os olhos 
sobre o dinheiro, sua atitude o cegou da realidade do Pilar de Fogo no acampamento de 
Israel. 
 

O Cego Bartimeu  56-0407 E-65 Agora, irmão, está tudo bem. Agora, nós 
amamos ao Senhor Jesus. Esta noite, um homem vai começar uma corrente de oração. 
E nós estamos felizes em ter este homem aqui. Ele vem para proclamar que tem fé em 
Deus. E ele não vem por isso, ele vem dessa forma, sabendo que ele crê em mim, como 
servo Dele. Pelo que se ele estaria aqui como um hipócrita, ou qualquer coisa, e 
escreveu. Você sabe o que aconteceria? Talvez o que ele veio dizendo, ele tomasse. 
Quantos sabem que essas coisas acontecem nas minhas reuniões? Oh, eu tenho os visto 
nas filas de oração. Eles tem de ter capacidade. Eu já os vi caindo da plataforma em 
que estavam. Eu vi epilépticos...?... e correr gritando e pulando, jogando as mãos e 
tudo mais. Os vi andar e cair tão gelados quanto um morto poderia estar. Correto. Nós 
não estamos brincando de igreja. 
 
 E-66 Vocês se lembram daquela noite em que – lá em Toronto, Canadá, quando 
aquele ministro veio até a plataforma, e ele pensou que era telepatia, Ele disse, “E se a 
pessoa escreve o que tem no cartão de oração?” agora imagine, escrever seus pecados 
em...?... Certo. Ele disse, “Então ele transfere para... o guia pega o cartão de oração, o 
segura, e medita, e transfere o que estiver nele’; E ele veio com o cartão de oração – 
onde havia escrito um bocado de coisas. Ele subiu, e eu disse, “Não há nada de errado 
com você”. Ele disse, “Oh, olhe. Veja meu cartão de oração”. Eu disse, ‘Não há o que 
fazer com isso. Você está aqui tentando descobrir alguma coisa. Você acha que é 
telepatia. Agora, a doença que você colocou no cartão de oração está em seu corpo’. 
Correto. E assim foi. Eu tenho uma carta aqui de cerca de dois anos atrás dele. Ele 
disse, “Oh, irmão Branham, venha até mim”. Eu disse, “Você vê aquele homem 
sentado no balcão com uma gravata vermelha e paletó azul? Vocês dois se sentaram 
noite passada numa mesa, coberta com um pano verde. E uma mulher sentou no canto. 
E você disse que viria provar que era telepatia”. E o homem disse, “Essa é a verdade 
do Deus Todo-Poderoso. Está certo. Está certo”. E o homem se agarrou à minha calça  
e disse, “Ore por mim, irmão Branham”. Eu disse, “Isso é entre você e Deus agora. 
Não está em minhas mãos. Ele falou. É com você agora”. E o homem está acamado até 
hoje. E quando aqui em Nova Iorque, quando aquele garoto parou ali tentando me 
hipnotizar, me fazer latir como um cachorro? Eles haviam estado ao redor do 
hipnotismo. E o Espírito santo olhou e disse, “Filho do Diabo”. Disse, “Amaldiçoado 
seja”. E ele foi paralisado. Correto. Conseguiu algo. Você vê? Quantos se lembram 
lendo o livro daquele maníaco que veio à plataforma aquela noite? Chamou força 
policial ali, veja o que aconteceu. Vê? Isso é Deus, amigos. Acorde. Creia. 
 

Veja como o coração de Faraó se endureceu mais a cada vez que Moisés com a 
ordem para libertar o povo. Veja sua atitude arrogante. Faraó é conhecido em toda a 
história pela atitude que mostrou exteriormente sua falta de respeito por Deus. 
 

E observe como Esaú é notado por sua atitude para com a primogenitura, e 
como ele a desprezou e a deu por um vale refeição. 
 

Podemos ver a Jesus? 58-0619 E E- Quantos têm estado nas reuniões e visto 
imitadores virem até a plataforma, caírem daqui de cima carregados por outros e 
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carregados para fora? Alguns deles perdem a mente, e se vão completamente insanos, e 
os colocam em instituições para morrerem. Vê? Só depende do que o Espírito Santo diz. 
A maldição que Ele põe sobre eles dura para sempre. Vê/ então assista como e 
descubra se isso é certo ou não. 
 

E quanto aos Fariseus que convidaram Jesus para a ceia? Para que aquela 
história foi escrita na Bíblia? É para nos mostrar a comparação entre ter a atitude correta 
e ter a atitude errada.  O Fariseu teve a atitude errada para com Cristo, mas a prostituta 
que entrou e lavou a Seus pés expressou a atitude correta. 
 

E aqueles vinte estudantes que não curvaram suas cabeças, e os demônios 
entraram em seus corpos, e tiveram de ser levados embora, porque todos caíram com 
epilepsia? 
 

Enfermidades e Aflições 50-0100 158 Enquanto ele está arrumando a fila, 
todos aqui conhecem o... Estamos tentando dizer que você deve ser reverente. Nós não 
seremos responsáveis... Eu tenho que dizer isso de praxe todas as noites. Eu não sou 
responsável por qualquer critica na reunião. Essas coisas mudam de um pra outro, 
especialmente epiléticos e assim por diante. Já vi pessoas virem à reunião 
perfeitamente normais; Vi um espasmódico vindo até aqui, para depois as convulsões  
irem embora, e todos os críticos saírem daqui inválidos. Eu já os vi entrar 28 por vez, 
cair com epilepsia no chão. Estes poderes do demônio encontrarão aonde ir. E, amigos, 
isso é a Bíblia. Quantos sabem que isso é doutrina Bíblica? Vejamos sua mão. Esta é 
apenas a igreja do Novo Testamento em ação, não é, amigos? O poder do Deus Todo-
Poderoso para libertar. 
 

A Expectativa 58-0508 E-13 Às vezes as pessoas são críticas. É porque elas 
não sabem. Se elas não conhecerem melhor, então sentimos muito por elas. Se elas não 
souberem melhor. E seria uma coisa terrível de se pensar, amigos... E se você fosse 
uma daquelas pessoas que criticavam a Cristo e não criam? Se você tivesse seguido a 
reunião e observado o que aconteceria, as pessoas que ficaram loucas, morreram com 
câncer, se paralisaram, depois que a reunião terminou... Não são apenas palavras 
minhas. É autentico, gravado, documentado. E-14 Eu já vi pessoas serem paralisadas 
nas reuniões e terem de ser carregadas para fora, pessoas que vêm rindo e ‘tirando 
onda’. Já vi pessoas que perderam a mente, e dois dias depois encontradas nas ruas, 
oficiais da cidade de Phoenix, Arizona, totalmente insanos, morreram da mesma forma, 
pedindo misericórdia e que alguém fosse orar por eles. Nós não brincamos de igreja. O 
dia terminou. Nós vivemos da igreja do Deus vivo. Então vamos ser reverentes  éter 
respeito pelo Deus a Quem adoramos. 
 

Jesus guarda todas as Suas anotações 64-0418E P:52 Se Ele pudesse puxar 
algum tipo de dispositivo, ou — ou — ou fazer algo do tipo de um — um milagre... 
Como ele fez diante de Pilatos... Pilatos, a única oportunidade que teve, e Lhe 
perguntou, queria ver algo feito, queria... “Vejamos algum sinal”. Ele deveria ter se 
arrependido. É isso que este mundo cruel e infernal deve fazer esta noite, se arrepender 
de seus pecados. É isso o que os membros das igrejas devem fazer. Se arrepender das 
descrenças, ficar com Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele Se 
identifica como ele fez. E as pessoas hoje  tomam a mesma atitude que o Fariseu 
tomou. O mesmo tipo de atitude: deixou que Ele sentasse, depois de tê-lo convidado. E 
ainda, não O queriam; eles só fizeram isso por modos. Ele sabe disso. Fizemos com Ele 
hoje exatamente como eles fizeram. Ao invés de lavá-Lo, lavar Seus — se aproximar, ao 
invés de tentar tomar posição, dizendo “Você está errado. É a Palavra de Deus 
manifestada. É o que Ele prometeu. Ele disse que emanaria Seu Espírito nos últimos 
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dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias”. Ao invés disso, nós simplesmente nos 
assentamos como eles fizeram. Temos medo de tomar posição. 
 

Abrão é observado como o Pai de nossa fé, e foi sua atitude de não importa quais 
sejam as circunstancias, ele creria em Deus, ainda que a carne e as circunstâncias 
dissessem o contrário. 
 

E Jó? Jó é notado por ter a atitude correta. Ele disse, mesmo que os vermes 
destruam minha carne, ainda em minha carne eu verei o Senhor. Quando sua esposa lhe 
disse para amaldiçoar a Deus e morrer, ele lhe disse que falava como uma louca, e disse, 
“Mesmo que Ele me mate, ainda confiarei Nele”. 
 

E Davi? Ele não era notado por seu um homem Justo. Nem foi notado por ser 
um homem de paz e amor. Mas ele teve a atitude correta para com Deus e Suas 
promessas. E quanto ele estava errado, ele admitia e confessava seu pecado, e Deus o 
perdoava. E Deus disse, Ele é um homem de acordo com o Meu próprio coração. Veja 
sua atitude quanto alguns dos seus homens, por causa de seu grande amor e admiração 
por Davi, andaram por milhas, apenas para lhe trazer de beber, porque sentiu sene, e 
quanto eles chegaram, ele não pode beber, porque a bebida era muito preciosa, pela 
razão de que aqueles homens haviam arriscado suas próprias vidas por isso. Então ele 
lançou ao Senhor como uma oferenda, sacrificando sua própria sede em respeito a Deus. 
 

E José? Ele nunca operou milagre algum? Ele nunca curou doentes? Ele nunca 
pregou um grande sermão. Nem operou obra de grande força. Ele nunca conquistou o 
inimigo por meios militares, nem lutou contra o inimigo com cajados, ou pedras, ou 
mesmo uma espada. Ele nunca mostrou o miraculoso em qualquer forma, mas o que 
Deus nos mostrou em muitos versos das Escrituras é que José foi um homem que teve a 
atitude correta para com Deus, não importava qual seria seu retorno. Ele não era 
diferente em sua opinião para com Deus quando estava na prisão,  ou quando era o 
segundo depois do Faraó. Que atitude, quando ele certamente poderia ter feito de tolos 
seus irmãos, e se ele tivesse querido, poderia ter pego suas vidas. Mas ele tinha a atitude 
correta, e a mostrou para seus irmãos, e sua atitude foi uma forma da a atitude de Deus 
para conosco. Ele não apenas voluntariamente os perdoou por terem-no vendido à 
escravidão, mas ele soube que Deus havia permitido isso para trazê-lo ao Egito, para 
que ele pudesse ser usado para salvar o mundo inteiro da fome. 
 

E por quê você acha que a historia da mulher sunamita foi escrita na Bíblia? 
Porque uma pequena mulher teve a atitude correta para com o Ungido de Deus. 
 

E por quê você acha que o nome de Hattie Wright é um nome tão conhecido 
dentre os crentes da mensagem hoje? Porque sua atitude foi correta para com Deus e 
Seu servo. E veja os efeitos daquilo, aquela tinha em Elias, profeta de Deus para aquela 
hora. Se não tivesse sido para sua determinação, e sua posição positiva para com a 
promessa de Deus, Elias nunca teria sabido daquele bebe, e nunca teria orado para fazê-
lo voltar dos mortos. 
 

E a grande mulher de cor em Memphis que o irmão Branham chamou de tia 
Jemima? A historia inteira é dela esperando por Elias no portão, para que viesse e orasse 
pelo seu filho, está fora das paginas do velho testamento com a mulher Sunamita 
chamando por Elias. E quando ela orou, o irmão Branham disse, eu poderia dizer que 
ela havia falado com o Pai freqüentemente. A historia inteira fala de uma mulher que se 
apegou às atitudes corretas para com Deus, não importasse que prova ou tragédia 
semeada viria em seu caminho. 
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E Jesus? Que grande atitude ele teve. Ele queria deixar ir seus próprios 
pensamentos e receber a mente do Pai. Ele disse, não a minha vontade, mas a Tua seja 
feita. Ele deixou seus próprios desejos irem, e pensamentos, e falas e ações, e deixou 
que Deus O dirigisse em todas as coisas, mesmo para Sua própria morte. 
 

Os Investimentos 64-0314 P:20 A Bíblia disse aqui que eles eram ricos, disse 
que eles não tinham necessidade de nada. Este jovem garoto era rico, não precisava de 
nada. “nós somos uma boa denominação. Nós temos grandes edifícios construídos. Nós 
temos a irmandade. Temos tudo isso, aquilo, e aquilo outro. Temos nossos credos por 
centenas de anos. Nós... não precisamos de nada. Não nos diga nada sobre isso’. 
Agora, é mais uma atitude arrogante do que a que este jovem companheiro tomou. Ele 
não tomou esse tipo de atitude. A Bíblia disse que Jesus olhou sobre ele e o amou. Eu 
me pergunto hoje, se no meio de toda nossa confusão e materialismo, ainda tentando 
segurar nossas crenças Cristas, se não é o amor de Deus que obriga o ministério a 
ficar no campo.  Me pergunto se não é a mesma coisa que achamos, Ele batendo na 
porta, tentando entrar. Nós procuramos estas coisas, eles... Por todas as eras, tem sido 
dessa forma. 
 

Testemunho 53-0902 P:9 E eu disse a ela o que acabara de ver. Eu disse, “E 
fiquei aqui e te condenei, e pensei que Deus devia vir aqui e destruir o lugar, com tal 
coisa acontecendo. Mas eu mudei minha mente. Que Deus me perdoe. E eu quero que 
Ele te perdoe”. E bem ali naquele banco, eu a guiei para Jesus Cristo. Amém. Vê? É a 
sua atitude para com as coisas. Não condene os outros. Se eles fazem errado, seja 
bom para eles mesmo assim. Olhe por cima dessas coisas. Porque Deus já olha 
bastante por você e por mim. Correto. Deus sempre nos ajuda  a ter essa atitude em 
nossos corações. Orem por mim, para que eu não olhe para as pessoas dessa forma 
nunca mais. Não interessa o que elas estão fazendo. Eu sempre vou olhar por cima, 
elas são criaturas de Deus. Pelas quais Deus enviou Seu Filho para tomar lugar. E eu, 
como um ministro, sou agradecido por Ele me perdoar. E eu quero que Ele os perdoe 
também. É assim que deveríamos fazer. 
 

FALA A ESTE MONTE 59-1123 E-30 O Espírito do senhor veio sobre mim e 
comecei a tremer. E Ele disse, “Há uma armadilha preparada para você. Seja 
cuidadoso com o que disser”. E quanto chegamos à reunião aquela noite eu disse à 
audiência, “Lembrem-se, ASSIM DIZ O SENHOR, há uma armadilha preparada para 
mim. E todos vocês orem para que eu saiba a coisa certa a fazer quando isso 
acontecer”.  
 

E-31 E na noite seguinte aconteceu. O Diabo me enviou duas pessoas, um jovem 
garoto e uma garota para arruinar o culto. E aqui foi... Não em New Hampsite, mas em 
Vermont. Freddy, você lembra o nome da cidade, era a capital — de Vermont. E nós 
estávamos do outro lado do lago Champlain. E assim, quando estávamos na reunião, 
esse garoto... A garota parecia algum tipo da Mongólia. Mas o garoto estava 
contendo... Os dois tinham pelo menos vinte e cinco anos. Mas que atos imorais na 
igreja... Eles estavam assentados mais ou menos nessa distancia de mim. E quanto eu 
comecei a pregar, ele a agarrou, jogou sua cabeça para trás, subiu em cima dela, e a 
beijou, e continuou, e agiu terrivelmente no encontro. E os responsáveis pela ordem 
não conseguiam fazê-lo ficar quieto. E eu disse a ele da plataforma, “Jovem homem, 
não faça isso; você está chamando atenção enquanto estou pregando”. Ele 
simplesmente riu de mim. Eu pensei, “Oh, ai está, ai está a armadilha, vem ali”. 
 

Eu continuei falando o mesmo. E, oh, ele ficou tão imoral com ela, até que eu 
tive de parar novamente. Eu disse, “Não faça isso, senhor, por favor”. Eu disse, “se você 
quer fazer amor com essa jovem moça, então deixe o edifício, pois isto é um encontro 
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religioso’. Eu disse, “Você não deveria fazer isso. Por favor, não faça isso enquanto 
estou pregando”. Eu comecei de novo, e ele apenas piorou. 
 

E-32 E quanto eu estava revoltado – eu disse, “Não faça isso...”. E Algo me 
disse, “Diga o que queres, e assim será feito”. Eu parei ali. O senhor Mercier, o 
garoto, e todos eles parados, o irmão Fred, e muitos deles presentes, o suor estava 
correndo por mim. Algo disse, “Diga, ‘cegueira’, e será cego. Diga, ‘morte’, e os 
levaram para fora. Diga o que quiseres”. Eu não conseguia falar. Não conseguia me 
mover. Eu só tentava pensar. “Deus, o que devo fazer?” eu me virei, e ele estava ali, 
sua face branca olhando para mim. Eu pensei, “O que devo dizer?” E antes de saber o 
que ia dizer, eu disse, “Eu te perdôo pelos seus atos”. E isso deve ter sido o correto a 
dizer. Era Deus testando uma reação por uma ação. Aquela noite foi me dito que eu 
diria a coisa certa. E sabia que estava a caminho de algo, mas o que era? O que fazer? 
 Você sabe, você tem de tomar cuidado com o que faz com um dom Divino. 
Lembram-se do que Moisés fez? Então eu devo ter dito a coisa certa. “Eu lhe perdôo”. 
Pois João, jovem João, queria queimar Samaria uma vez porque não o quiseram lhes 
alimentar. Jesus disse, “Você não sabe com que tipo de espírito está. O Filho do 
Homem veio para salvar vida, e não destruí-la”. E eu... As Escrituras continuam a 
emanar, toda a noite. Eu não dormi. Mas aquilo foi uma armadilha preparada, para 
que satanás me pegasse da maneira errada e me fazer dizer a coisa errada. Mas o 
Espírito Santo estava lá e me disse de antemão para que fosse cuidadoso com o que eu 
diria. Oh, a benevolência de Deus, como foi. Somente Sua misericórdia. “Cuidado com 
o que disser”. Então ali foi um alívio. Eu começo a observar as diferentes coisas que eu 
falaria inconscientemente, não sabendo o que disse, e não teria acontecido daquela 
forma. Eu começo a falar sobre isso. 
 


