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...companheirismo aqui enquanto nós mesmos nos
encomendamos a Ti, o companheirismo da Tua Palavra, pois Tu és a
Palavra. Nós pedimos no Nome de Jesus, fale aos corações. Amém.
2
Nós tínhamos deixado Abraão na noite passada em... Nós
começamos com ele adiante no capítulo 22 de Gênesis, onde ele
estava oferecendo seu próprio filho, um tipo de Deus dando Seu
Filho. Nós começamos lá atrás, então o deixamos para tomá-lo
novamente, sua vida, e não tínhamos passado dali ainda. Nós o
deixamos a noite passada lá pelo capítulo 16 ou 17. Eu creio que foi
no capítulo 15 onde o deixamos.
3
Nós vamos tentar terminar isto nesta noite, porque eu tenho
uma mensagem apenas para cura Divina, querendo o Senhor,
para amanhã à tarde. E agora, cada pastor é convidado. Traga sua
congregação, venham aqui e ponham-se de pé com eles para a oração.
4
Agora, nós sabemos que às vezes Jesus fez coisas... E Ele
faz coisas algumas vezes... Você diz, “Por que Ele permitiria estas
coisas então, Irmão Branham? Por que Ele permitiria que estas coisas
acontecessem?” Algumas vezes isto é feito para provar tua fé. Muitas
vezes nós, e... Ele faz coisas estranhas. Por que Ele apenas não vem e
diz, “Eu sou isto, e Eu sou aquilo?” Ele não fez assim, em primeiro
lugar. Veem? Ele faz isto para provar sua fé.
5
Vejam, os sacerdotes pensaram que Ele provavelmente
desceria e falaria a Caifás, o sumo sacerdote. Mas como Ele nasceu?
Em uma manjedoura, e foi absolutamente rejeitado pelo Seu próprio
povo e suas denominações daqueles dias.
6
Agora, nós encontramos uma vez Jesus falando, apenas como...
Observe uma pequena citação aqui que eu gostaria de fazer. Jesus tinha
uma grande multidão ao Seu redor, e parecia que havia muitos. Então,
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observem o que Ele disse. “A não ser que vocês comam da carne do Filho do
homem e bebam de Seu Sangue, vocês não têm vida.” Agora, o que você acha
que um médico, ou qualquer pessoa intelectual iria pensar quando eles
ouviram de um homem que tinha um nome de ser um filho ilegítimo,
e mais como um renegado para o povo daquele dia, se levantar e fazer
uma citação como aquela? “A não ser que vocês comam da Minha carne e
bebam do Meu Sangue...” Ora, eles diriam, “Aquele homem é um vampiro
humano. Ora, que coisa, beber o sangue de um homem e comer sua
carne? Vocês, congregação, se afastem de tal homem louco.”
7
Ele não explicou aquilo. Ele não explicou aquilo. Ele não tinha
que explicar aquilo. Isto é certo. Ele apenas queria ver que tipo de fé
eles tinham. Veem?
8
Vocês, se vocês cressem, vocês teriam crido, eu não importo
com aquilo que alguém possa dizer. Se eu orasse por cinco mil pessoas
nesta noite e todas as cinco mil morressem esta noite, pela manhã eu
ainda estaria orando pelo enfermo. Veem? O que vale é o que Deus
diz. Não é o que as pessoas dizem. Veem? E Deus, Ele disse: “A não ser
que comais da carne do Filho do homem e bebais de Seu Sangue, não tereis
vida em vós.” Oh que coisa, aquelas pessoas, aquele grupo intelectual,
ora, ora, eles disseram, “Afastem-se daquele homem. Ele é louco. Ele é
um homem selvagem. Ora, aquele que comer o corpo daquele homem
é um vampiro humano.” Agora, ele não explicou aquilo.
9
Agora, Ele tinha setenta pregadores ordenados consigo. Ele
pensou que estava como um pouquinho demais de gente ali, então
a multidão se afastou dele. Então Ele tinha os ministros ordenados
assentados ali e Ele os enviou, setenta deles. Ele disse: “O que direis
vós quando vires o Filho do homem ascendendo ao Céu, de onde Ele veio?”
Agora, Ele não explicou aquilo.
10
Aqueles pregadores disseram, “Este homem ascendendo ao
Céu de onde Ele veio? Ora, nós O conhecemos. Conhecemos Sua
mãe. Nós temos estado no estábulo onde Ele nasceu, temos visto o
berço onde Ele foi embalado. Nós temos pescado com Ele. Nós temos
deitado aqui nas margens com Ele. E este Filho do homem ascenderá
para onde Ele veio? Ele veio de Belém. Onde está este ascender? Isto é
demais para nós.” E eles se distanciaram Dele.
11
Ele nunca explicou aquilo. Ele nunca... Ele não tinha que
explicar nada. Deus não tem que explicar nada. Ele é Deus. Ele
apenas faz aquilo, porque Ele prometeu aquilo. Ele não o explica.
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169
Senhor Jesus, eu oro por eles, e por estes lenços para que no
Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Tu cures a cada pessoa que está
em Tua Divina Presença. Satanás, você tem perdido a batalha. Eles
têm visto a Presença de Cristo. Eles têm ouvido Sua Palavra, viramNa manifestada. Pecadores estão ali buscando a salvação. Você tem
perdido a batalha. Saia desse povo, no Nome de Jesus Cristo. Deixeos, não os atormente mais, e que possa o Deus do Céu levantá-los
para a vida novamente e boa saúde e força. Que possam aqueles que
estão segurando cartões de oração nem mesmo precisarem vir à fila
de oração amanhã. Possa o Espírito Santo apenas mover-Se sobre
este grupo de pessoas e curar a cada um deles para a Glória de Deus.
Agora, siga adiante, irmão.
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165
Agora, há algum que... um mais que gostaria de vir, para que
então eu possa dizer, então quando o meu tempo se aproxima de sair
daqui amanhã, querendo o Senhor, eu estou livre de todo o sangue
daquele avivamento. Eu fiz o meu melhor, Senhor. Eu encomendo
isto a Ti. Agora, você apenas... cada um.
166
Agora, quantos aqui que estão doentes e necessitados agora, e
gostariam de receber uma oração por si mesmo? Deixe-me ver vocês
levantarem suas mãos. Tudo bem, por todo o edifício. Agora, eu lhes
pedirei para fazerem algo por mim. Agora, vocês são crentes? Agora,
eu quero que vocês façam algo por mim agora. Imponha suas mãos
um sobre o outro. Apenas imponham suas mãos bem por cima um do
outro. E agora, vejam, eu quero que vocês orem, apenas orem.
167
Agora, lembrem-se: todas as pessoas que virão na fila de oração
amanhã, deverão estar aqui cedo para terem um cartão de oração.
Segure-o em sua mão quando for a hora da fila agora. Se você tem um
amado, vocês, irmãos metodistas, batistas, presbiterianos, quem quer
que seja, se há algum de vocês que está doente... Vocês venham com
eles. Subam pela fila com eles. Venha, consiga um cartão de oração.
Pois então, traga o cartão de oração consigo na fila. Os diáconos os
pegarão. Eles serão... virão e receberão oração. Eu creio que Deus irá
fazer algumas grandes coisas amanhã. Eu estou esperando que Ele
faça. É por essa razão que eu fiz chamadas de altar, fazendo tudo que
posso para encontrar favor com Ele.
168
Agora, enquanto todos nós inclinamos nossas cabeças, e vocês
estão todos orando, um pelo outro... Agora, a Bíblia diz: “Estes sinais
seguirão aqueles que crerem.” Agora, você ora pelo homem ou mulher
sobre o qual você tem a sua mão, pois eles estão orando por você.
Veem, não orem por vocês mesmos, orem por eles. Imponham suas
mãos uns sobre os outros e orem. Apenas imponham suas mãos...
Isto mesmo. Agora, orem da maneira como o faz na sua igreja. Diga,
“Senhor Jesus, cure esta pobre, querida irmã, este pobre, querido
irmão, o que quer que possa ser. Eles estão doentes, Senhor. E, eu
sou um crente. E eu vou seguir a Tua Palavra, e a Tua Palavra disse:
‘Esses sinais seguirão aqueles que creem. E se eles impuserem suas mãos
sobre os enfermos, eles sararão.’ E eu estou impondo minhas mãos
sobre este enfermo, esta pessoa enferma, este irmão enfermo, esta
irmã enferma. Eu oro, Deus, para que Tu confirmes Tua Palavra, e o
sinal seguirá, e eles serão curados.”
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Então Seus... Apenas doze ficaram. Ele virou-Se e olhou para eles,
disse: “Eu escolhi doze de vós, e um de vós é um diabo.” Ele disse:
“Vocês querem ir também?” Então Pedro disse aquelas grandes
palavras: “Para quem iríamos nós, Senhor, pois estamos certos de que
Tu tens a Palavra de Vida.” Eles tinham visto aquilo tão claramente
vindicado. Não importava o que o sacerdote dissesse, o que alguém
mais dissesse, eles sabiam bem ali que Ele tinha a Palavra de Vida.
Disseram: “Tu tens a Palavra de vida.”
12
E então, nós vemos que não importava o que os outros
tinham feito, como eles se afastaram, aqueles discípulos eram
predestinados. Eles estavam ordenados para a Vida Eterna. Não...
Eles não podiam explicar aquilo. Eles não puderam explicar aquilo,
não mais do que o restante deles pôde, mas havia algo neles. Aquela
representação no Céu, um pensamento que Deus tivera deles antes
que a fundação do próprio mundo tivesse se manifestado aqui. E
eles foram conectados com Deus, e estavam certos de que era a
promessa de Deus vindicada. E nada iria mudar aquilo neles. Isto
é o real e genuíno cristianismo.
13
Hoje as pessoas são algo parecido como nos dias quando os
discípulos estavam no mar. E uma noite, uma tempestade se levantou.
E não havia nada... Todas as esperanças de que eles seriam salvos
tinham-se ido. E eles O viram caminhando sobre as águas. Agora, o
barco deles estava inundado, e as velas estavam quebradas, e os remos
tinham-se ido. E eles estavam segurando uns aos outros, gritando. E
eles olharam ali fora e O viram vir caminhando na água, e estavam
com medo Dele; sua única esperança. E eles estavam com medo da
única coisa que poderia salvá-los. Se isto não é um exato quadro disto
hoje novamente... Eles - eles acharam aquilo fantasmagórico. Vocês
sabem, Ele disse... Eles gritaram de medo de que aquilo fosse um
espírito. Aquilo parecia tanto... como espiritual.
14
Isto é a mesma coisa de como é hoje. Mas se você vai fazer
como eles fizeram... Quando eles gritaram, eles ouviram aquela Voz
vindo, “Não temais, Sou Eu. Não tenhais medo. Tendes bom ânimo.” E
se você apenas observar a Palavra de promessa para este dia, você
ouvirá aquela mesma Voz falando através da Palavra. “Sou Eu. Eu
prometi fazer isto nos últimos dias. Não temais. Não tenhais medo.
Coloquem vossa confiança em Mim, o Filho de Deus (Que é Ele).
Creiais nisto agora.”
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15
Nós deixamos Abraão na Presença de Elohim a noite passada,
de onde o havíamos trazido através das promessas. E agora, a última
promessa antes da vinda do filho, nós encontramos que um Homem
veio, vestido como um homem, comeu como um homem, falava como
um homem; e Abraão olhou para Ele e dirigiu-se a Ele como Elohim:
Elohim. Dois foram enviados para Sodoma para pregarem ali, e nós
comparamos aquela situação com hoje. Todos vocês se lembram da
história, de onde a deixamos. Apenas perfeitamente a mesma coisa,
como Jesus predisse que seria, como foi nos dias de Sodoma, a mesma
coisa está na mesma posição nesta noite. E se...
16
Hoje eu estava assentado ali, e eu estava me perguntando, e eu
me perguntei o porquê de tudo isto. Eles ouviram de outro terremoto
acontecendo ali embaixo, e eles disseram... “Sacudindo os países
novamente...” E eu pensei: “O que é isto?” Vocês sabem, aquilo foi feito
na Sexta-Feira Santa. Vocês sabem, há mil e novecentos anos atrás, na
Sexta-Feira Santa, a igreja rejeitou Jesus Cristo, e um terremoto sacudiu
o mundo todo. E eles O tem rejeitado novamente na Era de Laodicéia
como a Bíblia disse que o fariam; deixaram-No do lado de fora.
17
Este movimento ecumênico do Concílio de Igrejas é exatamente
o que eles estão fazendo. Eles estão perdendo todos os seus ensinamentos
evangélicos e coisas. Como podem dois andar juntos a menos que eles
estejam de acordo? Bem, você não pode fazer isto. Isto não funcionará
com os reais e genuínos cristãos. Eles nunca receberão aquilo. Não,
senhor. Um cristão nascido de novo nunca entrará numa armadilha
como aquela. É a mesma coisa como colocar um pato em uma gaiola.
Eles sabem que ele está escolhido para o abate. Você nunca o levará
àquilo. Então um real cristão nascido de novo ficará longe daquilo.
18
Então Abraão estava ali, em pé, e falando com um Homem que
tinha Suas costas viradas para a tenda onde Sara estava. E Abrão...
o nome de Abraão, um dia ou dois antes ainda era Abrão e Sarai, e
agora era Sara e Abraão. E Ele dirigiu-Se a Abraão em seu paternal
nome sacerdotal. “Abraão, onde está Sara (princesa), tua esposa?”
Ele disse: “Ela está na tenda detrás de Ti.”
Ele disse: “Eu te visitarei, de acordo com a promessa, no tempo da
vida.” Em outras palavras, num outro mês. “E Eu te visitarei como
prometi.” Tinha estado esperando por vinte e cinco anos agora por
este filho prometido, não se abalando com incredulidade na Palavra
de Deus, mas foi forte, dando louvores a Deus. Observe isto agora.
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experiência do batismo do Espírito Santo. Todas as pessoas agora
que amam o Senhor Jesus, e querem entrar e orar, vão ali atrás agora
e orem com aquelas pessoas, vocês querem? Obrigado. Obrigado
pela vossa gentileza.
161
Vocês sabem, quando eu vejo obreiros indo com as pessoas,
eu tenho... Eu quero dizer isto sobre estas pessoas aqui, vocês. Isto
prova do que vocês são feitos. Veem? Eu tenho ido a lugares, mesmo
com pessoas que estavam supostas a estarem cheias do Espírito, e vi
chamadas de altar serem feitas. E, ora, você não poderia conseguir
pessoas para irem com alguém e orarem ali por eles. Veem, isto mostra
que é Icabode. O Espírito do Senhor tem partido. Veem? Mas quando
você vê aquele zelo, e fogo, e anseio por almas humanas...
162
Vocês notaram que durante a semana eu apenas tomei o meu
tempo, e observei discernimentos e coisas assim, para que as pessoas
pudessem captar isto, e descobrirem que o Espírito Santo está
próximo, então fiz a chamada de altar. Vocês, ministros, entendem o
que eu estava fazendo (Veem?) para fazer a chamada de altar agora
quando eles estavam convencidos. Centenas deles estão ali agora
para receberem o Espírito Santo. Muitos foram ali com eles para
orarem por eles.
163
Agora, se há alguém mais aqui que... Eu direi isto, que você
tem visto a Presença de Cristo esta semana vindicando a Si mesmo
aqui. Vocês O têm visto. E agora lembrem-se, que não haverá sangue
sobre mim naquele dia, se ele for amanhã. Será num desses dias.
Apenas lembrem-se, iremos nos apresentar ali. Não importa quem
você seja, você irá se apresentar ali de qualquer maneira. “Ao homem
está ordenado morrer uma vez, e depois disto o julgamento.” E nós vamos
nos apresentar ali.
164
Agora, se você não está perfeitamente certo de que tens Cristo,
o Espírito Santo, no seu coração, e Ele está vindicando a Si mesmo
ali com amor, e paz, e alegria e frutos do Espírito, e a Vida de Cristo
vivendo em vocês... então, lembrem-se: o vosso sangue não está em
minhas mãos. Tampouco Ele será culpado, porque Ele apareceu diante
de vós e mostrou-Se a Si mesmo aqui, exatamente com as Escrituras.
Quantos testemunharão isto pelo levantar de sua mão e dizer, “Eu
tenho visto nesta semana?” Isto é certo. Então nós estamos sem falta,
nós estamos sem desculpas.
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Cada um, venha aqui com... Vocês, ministros, qualquer um de vocês.
Metodistas, batistas, presbiterianos, não importa quem seja, venham.
Vocês estão convidados. Venham com este povo.
156
E vocês, obreiros de várias igrejas, que sabem como orar com
as pessoas, imponham as mãos sobre elas, venham agora. Elas estão
colocadas em suas mãos. Elas são troféus da Palavra. Vocês virão
agora neste momento, os obreiros, e retornarão para onde vieram
antes de mudarmos a reunião, aqui, apenas por um minuto? Venham
agora. Movam-se para lá. Isto é ótimo. Vão diretamente para o quarto,
há bastante espaço ali atrás. Agora, vão ali atrás e façam tudo o que
podem para ajudar aquelas preciosas pessoas.
157
O precioso Jesus as têm trazido. Ele as têm agarrado na rede
do Evangelho. Agora, vocês, levem-nas ali atrás e vamos orar com elas
para que Deus encha a cada uma delas com o Espírito Santo. Fechem
as portas, fiquem bem ali até que isto aconteça. Ele prometeu que o
faria, e Ele manterá Sua promessa. Ele é tão fiel para com sua promessa
como o é para aparecer aqui diante de nós. Senhor, abençoe-os.
158
Ministros, vocês estão aqui? Pregadores, leigos que estão
interessados, e observando, estão levando as pessoas a receberem
o Espírito Santo. Este é o seu posto de dever agora, vão com
eles. Coloquem-se pelo seu povo. Vocês, homens bem treinados,
experimentados com o Espírito Santo, vocês mulheres bem treinadas
que sabem o que isto significa, vocês fiquem com aquelas irmãs ali
atrás onde elas estão. Vocês que sabem o que fazer, fiquem com eles
ali atrás agora. Bem agora é a vez de vocês. Este é o seu posto de dever.
Esta é a sua chamada agora, ir. Deus vos abençoe. Isto é certo. Apenas
tome o seu lugar, e vá bem ali com eles lá, e fique lá e certifiquem-se
de que aquilo seja feito, e feito corretamente. Fiquem ali até que vocês
vejam a doçura de Cristo em cada um deles. Deus vos honrará por
isso. Amém e amém.
159
Oh, eu amo isto. Apenas olhem quantos têm ido ali atrás. Há
mais alguém aqui que não foi lá dentro, que deveria ir? Se há, você se
levantaria e seguiria estes colaboradores ali? Faça isto, você quer? Se
há alguém aqui que sente não estar exatamente onde deveria estar...
160
Agora, lembrem-se, irmão, irmã, eu não posso fazer isto
acontecer. Veem? Deus é Aquele que faz estas coisas, não eu. Agora,
eu oro para que Deus conceda estas coisas a vocês, e lhes dê uma
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19
E então Sara, dentro da tenda... Se fôssemos colocar isto em
uma expressão das ruas, como que riu-se consigo mesma. Disse: “Eu,
uma mulher velha de noventa anos de idade e ter prazer com meu
senhor, meu marido? Ele já está com cem anos de idade, nós paramos
de estar como marido e esposa há muitos, muitos anos.” E o Homem
com Suas costas viradas para a tenda, disse: “Por que Sara questionou
aquilo, dizendo estas coisas em seu coração?” Veem? E daquela forma
Abraão reconheceu Quem estava falando com ele. Aquele era Elohim,
exatamente. Seu sinal provou Sua afirmação.
20
Disse: “Eu te visitarei.” Por que Ele diria, “Eu”? Como Ele o
chamou Abraão, quando Ele era Aquele que tinha lhe dado o nome
como um símbolo, não na presença de um homem, mostrando
exatamente o que viria a suceder, dando a ele sua autoridade
vindicada, aquela... a Palavra prometida, de que aquele Homem que
estava falando com ele era Deus, Elohim.
21
Agora, nós encontramos que em Hebreus no capítulo 4 e
versículo 12 (como eu tenho citado duas vezes já durante as últimas
duas noites), que a Bíblia diz que a Palavra de Deus discerne os
pensamentos que estão no coração, os segredos do coração. E quando
Jesus pôde olhar na congregação e discernir seus pensamentos, e
disse à mulher quantos maridos ela teve, disse a Natanael onde ele
estava, aquilo era uma vindicação de que Ele era aquele Messias,
Deus Emanuel, porque Ele era a Palavra.
22
Os profetas eram daquela maneira. Os profetas eram
considerados deuses. Vocês entendem que Jesus mesmo disse
assim. Disse: “Como podem vocês condenar-Me quando chamam àqueles
a quem a Palavra de Deus veio, vocês os chamam de deuses. E como vocês
Me condenam quando Eu digo que Eu Sou o Filho de Deus? E se Eu não
faço as obras de Meu Pai, então não creiam.” Ele era a Palavra de Deus
vindicada para aquela era.
23
Agora, se Ele viesse com o sinal de Moisés, não teria
funcionado. Se Moisés viesse com o sinal de Noé, aquilo não
tinha sido profetizado para aquele dia. E todos aqueles clérigos, e
teólogos, e grandes estudiosos, e estudiosos, e ministros graduados,
o que é bom. Nós não temos nada contra isto. Mas aquela não é a
mensagem da hora. Aquilo era para aquele dia sombrio. “Haverá
Luz no tempo do entardecer.” Ele prometeu estas coisas. Eu as tenho
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lido inúmeras vezes na Palavra. “Exatamente como foi então,” Ele
disse: “será novamente.” Eu poderia atar isto a cada escritura na
Bíblia, e mostrar a vocês que isto é a Verdade.
24
Então, Ele professa que foi vindicado quando Ele disse
que Sara... o que ela fez estando atrás Dele. Agora, observem, Ele
prometeu que no mês seguinte ela conceberia. “De acordo com tempo
da vida,” Ele disse. Então, observem, o caminho de Abraão era um
tipo da Semente Real agora. Você notou Abraão, que a promessa
era para ele e para seus filhos depois dele. E então, seus filhos eram,
primeiramente, a semente natural, e então a Semente Real, a qual é
Cristo. Da primeira semente, que foi através do sexo, veio Isaque. Mas
sem sexo veio Jesus, a Semente Real.
25
Agora, aquilo que o Sangue... Veem, nós somos salvos
por Sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão.
Observem, Jesus não era judeu; Jesus não era gentio; Jesus era Deus.
Ele não era... Ele não poderia ser judeu ou gentio. Vejam, o sexo
masculino produz a hemoglobina, a qual é a célula do sangue. O
germe está na célula de sangue.
26
Eu ouvi vocês, gente daqui, muitos de vocês... Eu estava
andando por aí outro dia observando seus fazendeiros, e vocês que
tem galinhas. Ora, uma galinha pode botar um ovo. Uma pássara pode
botar um ovo. Mas se ela não tem estado com aquele companheiro, o
ovo não chocará. Contudo ela pode botar o ovo, pois o ovo vem pela
fêmea. Mas o sangue... E a vida está no sangue.
27
Então, portanto, Sua Vida foi uma vida criada, não germinado
de algum homem. E então, o óvulo não era de Maria, porque se o óvulo
fosse de Maria, como a maioria dos protestantes creem e os católicos
também, que o óvulo era de Maria... Então, a... Que o óvulo era de
Maria, faz Dele um humano. Não, se a célula do Sangue era Deus, assim
também o óvulo era Deus. Porque Maria não poderia produzir aquele
óvulo... Vocês sabem, vocês entendem do que eu estou falando. Ela não
poderia fazer aquilo sem sensação. Ora, se fosse com uma sensação o
que você estaria fazendo Deus fazer então? Ser sexo outra vez. Veem?
Então, tanto o óvulo como a célula de Sangue era Deus. Amém. E isto
é... Creia nisto, e você terá fé para seguir adiante. Nós não somos salvos
por sangue judeu, ou por sangue gentio. Nós somos salvos pelo Sangue
de Deus, o Próprio, uma célula de sangue que foi criada.

JEOVÁ-JIRÊ – PARTE III

35

Oh, quase persuadidos, oh, não se afastem;
Jesus...
Isto é Ele convidando você, falando para o seu coração.
“Perguntando por mim?” Se há uma partícula de dúvida, venha.
...estão ao redor,
Orações se levantam de corações tão docemente;
Oh viajor, venha.
152
Vamos inclinar nossas cabeças agora enquanto estes se
aprontam. Agora, enquanto vocês estão parados aqui, apenas
olhem par abaixo. Lembrem-se de que vocês tiveram que vir por
alguma pulsação ou algo dentro de você dizendo-lhe que havia um
pequeno erro em sua vida. Eu admiro a vossa posição. Lembremse, Jesus disse: “Se vocês se envergonharem de Mim diante dos homens,
Eu me envergonharei de vós diante de Meu Pai e os santos anjos. Mas
aquele que Me confessar diante dos homens, a ele Eu confessarei diante de
Meu Pai e os santos anjos.”
153
E agora há um bom número de pessoas aqui agora, que estão
prontas para juntarem-se conosco em oração, para que vocês sejam
salvos e cheios do Espírito Santo. Apenas diga a Ele que você está
arrependido por aquilo que tens feito, e que vais ser um Cristão de
agora em diante por Sua Graça, e que você quer o batismo do Espírito
Santo que te guiará pela jornada da vida.
154
Pai Celestial, eles são jóias para Tua Coroa. Eles não poderiam
ter vindo... Eles não poderiam ter vindo a menos que algo os avisasse.
E Tu dissestes, “Nenhum homem pode vir a Mim a não ser que o Pai o traga,
e todos que o Pai Me tem dado virão.” E aqui eles vieram, porque houve
alguma coisa dizendo a eles para virem. Então Tu estás iniciando uma
obra, Senhor. Eu oro para que Tu a termines nesta noite neles, Senhor,
ao fazê-los filhos e filhas de Deus. Conceda isto. Que nenhum deles
possa se perder. Eu os apresento a Ti agora como troféus para a Tua
Palavra e Tua Presença. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
155
Agora, vão direto de volta para o quarto até que nós venhamos
a vocês. Vão bem aqui. Os diáconos vos levarão de volta. E agora, eu
desejaria saber se os obreiros viriam agora, e seguiriam aqueles ali
para dentro, muitos dos obreiros de outras igrejas. Vocês, ministros,
que querem voltar ali dentro conosco agora, para vermos se isto é
feito corretamente ou não, vocês venham, voltem conosco. Venham
ajoelhar-se com o seu povo, para que eles recebam o Espírito Santo.
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148
Se você estivesse morrendo... E se você sentiu o seu coração
saltando bem agora? E lembre-se, há Um que está falando com você,
Ele segura o seu coração em Sua Mão. Ele conhece o segredo do seu
coração. Eu digo isto no Nome do Senhor. Há muitas mais aqui para
virem. Por que vocês não vêm? Você diz, “Sou eu, Irmão Branham?”
Sim, é você. Se você não tem certeza, não perca a oportunidade.
...tão querido;
O viajor, venha.
Quase persuadido, colheita...
É isto mesmo, a colheita está para terminar. Venham.
Quase...
149
Um dia será muito tarde. Não esperem por uma outra hora,
um outro minuto, levantem-se e venham. Jovem rapaz, traga sua
namorada. Traga o seu namorado. Mãe, traga o pai. Venham, bem
agora, todos, jovem senhora, jovem homem, quem quer que seja,
ancião, anciã, venham. É isto. Se você é ancião, apenas lembre-se
do que eu lhes mostrei pela Bíblia. Você será transformado, se você
aceitar a Semente de Abraão.
...está para findar!
Triste, triste, aquele amargo lamento: Quase, mas perdidos.
150
Vamos inclinar nossas cabeças agora. Senhor Jesus, oh Deus,
vasculhe em cada coração. Sonde cada um, grande Espírito Santo.
Oh Deus, não deixe que seja em vão nem mesmo para uma pessoa.
Que possa cada, cada uma, Senhor, ser salva. Não deixe nenhuma
delas se extraviarem, Senhor. Eu os reclamo no Nome do Senhor Jesus
para serem jóias da coroa do meu Senhor, oh, cuja Presença está aqui
agora, a grande Coluna de Fogo movendo-se ao redor pelo edifício,
varrendo sobre os corações. Eu oro, Deus, para que aquele coração
rompa suas cadeias e levante-se, e venha docemente para Jesus Cristo,
dizendo, “Senhor, tudo que sou, aqui estou. Toma-me e molda-me,
Senhor, em Tua grande olaria, e encha-me, e faça-me um filho ou uma
filha de Deus.” Conceda isto, Senhor.
151
Que seja assim enquanto continuamos a cantar mais um verso,
vamos cantar? Então teremos de encerrar agora, rapidamente, porque
teremos de ir ali para o restante deles.
Quase persuadido...
Venham agora, venham bem agora, não querem vir? Deus te
abençoe, querida. Da boca dos bebês Ele recebe louvores.
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Como eu disse... Tire os filhotes daquela velha mãe pássaro.
Está chegando o tempo da primavera. Eu estava observando outro
dia como eles estão levando palha e indo fazer seus ninhos. Agora, ela
pode subir ali e fazer um ninho, e encher o ninho de ovos, e assentarse sobre eles, e revirá-los, e ser tão fiel para com seus ovos, até que
ela se torne tão fraca a ponto de não poder sair do ninho e conseguir
para si alguma coisa para comer. Mas se ela não tivesse estado com
um pássaro macho, eles nunca chocariam. Eles não são férteis. Vocês
sabem disso. Eles permaneceriam no ninho e apodreceriam.
29
É desta forma com algumas de nossas igrejas. Nós temos
apenas um ninho cheio de ovos podres. Eles não têm nenhuma fé de
Abraão. É tempo de limpar o ninho e começar de novo. Ponha-se em
contato, não com alguma organização, algum seminário teológico,
mas ponha-se em contato com o Companheiro, Cristo Jesus, Quem
trás fertilidade para o Espírito de vida que está em você. Ele é Aquele
que pode fazer você crer nisto.
30
Limpe o ninho e recomece tudo outra vez. Vocês dão um
tapinha em suas costas, e os levam para dentro, e os fazem diáconos...
e casados quatro ou cinco vezes e tudo o mais. No que estamos nos
tornando afinal? Envie-os para o seminário, e injete algum fluído
balsâmico neles, e traga-os de volta e...
31
Outro dia, aqui, em uma estimativa, mostrou que noventa
e nove por cento dos pregadores protestantes por toda a nação não
creem em uma literal segunda vinda de Cristo. Oitenta e sete por
cento negam o nascimento virginal. Pensem nisso. O que nossos filhos
vão ter de encarar mais adiante? Deus, dá-nos novamente a fé que
uma vez foi dada aos santos.
32
Abraão... Observem sua trilha enquanto ele vem. Ele tipifica
exatamente com a igreja. Tudo que Abraão fez tem... Nós temos
observado a igreja. Se nós tivéssemos uma semana ou duas para
ficarmos aqui, eu poderia mostrar-lhes passo a passo, a igreja tem
feito a mesma trilha. O último sinal foi Deus, a Palavra prometida,
falando com ele em carne humana; a última promessa antes de o
mundo gentio ser destruído, que foram Sodoma e Gomorra.
33
Agora, pensem. Abraão antes tinha... Deus tinha lhe aparecido
em muitos símbolos, luzes, formas e sinais. Mas Deus nunca tinha
vindo a ele como um ser humano, e falado em uma Voz audível, como
a de um ser humano para outro ser humano. Agora lembrem-se, a
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promessa apenas agora está pronta para ser cumprida. A... Sodoma
está para ser queimada. A última mensagem está trabalhando. E ali
vai a igreja normal, a igreja denominacional, melhor dizendo. E ali vai
um moderno Billy Graham para sacudi-los.
34
Há uma igreja eleita, não em Sodoma, chamada para fora,
separada. Eles têm um mensageiro. Observe, o grupo de Abraão
recebeu a mensagem. E agora, o que era isto? Deus, que tinha estado
falando com ele por todo o tempo em símbolos e formas, e tudo o mais,
levantou-se bem ali. E agora Ele manifesta-Se a Si mesmo bem ali em
carne humana, e discerne os pensamentos que estão no coração de
Sara por detrás Dele. E Abraão disse: “É Elohim, o Todo-Suficiente.”
Lembrem-se, imediatamente depois daquilo Sodoma foi queimada.
35
Pensem nisso. A igreja pode estar recebendo seu último
sinal, gente. Veem, nós temos... Vocês têm gritado, vocês têm tido
a justificação por Lutero, santificação por Wesley, grandes tempos,
gritos, regozijos, falando em línguas, interpretação de línguas, cura
Divina. Mas onde estamos nós agora? Deus falando bem no meio de
nós, audível através de nós, da mesma forma como Ele fez ali.
36
E Ele prometeu fazer isto; é isto. Isto não é algo que nós
inventamos. A Bíblia disse assim. Jesus disse que faria isto, Ele
mesmo se faria conhecido novamente. Note. E imediatamente
depois disto, Abraão pleiteou por Ló. Ele disse que se Ele pudesse
encontrar pelo menos dez pessoas, Ele a pouparia, mas Ele não pôde
nem mesmo achar aquela quantia. Os mensageiros ali embaixo, eles
rejeitaram os mensageiros.
37
Como no café da manhã com Billy Graham, quando ele estava
em nossa cidade, em Louisville, Kentucky. Eu estava naquele café da
manhã. Ele disse: “Eu vou a uma cidade...” Ele disse... Ele segurava
a Bíblia. Ele é um grande crente na Bíblia. Ele disse: “Eu vou em uma
cidade, e eu tenho uma campanha. Eu tenho trinta mil conversos ou
decisões feitas.” Ele disse: “E eu volto dali a seis meses, eu não posso
encontrar trinta.” E ele disse: “Paulo ia em uma cidade e fazia um
converso. E quando ele voltava um ano depois, aquele converso tinha
feito conversos, conversos vezes conversos, até que ele tinha centenas
de conversos através de um.” Ele disse: “Agora, qual é o problema?”
Ele disse: “Vocês, bando de pregadores preguiçosos...” Ele disse:
“Vocês se assentam com seus pés sobre a escrivaninha, e não saem
para visitar aquelas pessoas.”
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144
Agora, enquanto este... tão logo este grupo chegue ali
naquele outro quarto, antes de irmos ali, nós queremos que vocês
venham. Agora, vocês aqui, venham. Movam-se por este lado.
Agora, o restante de vocês aqui que querem o batismo do Espírito,
vocês não querem vir agora? Movam-se por este lado...?... Deus
abençoe você, jovem homem.
145
E se alguns de vocês estão doentes, e não cheios com o Espírito
Santo, por que vocês não vêm, e recebam a Cristo? Recebam-No, e
então vocês já estarão melhores nesta noite. Esta senhora foi apenas
acometida ali por... Ela não podia... estava tão sob a convicção que
ela não pôde suportá-la. Eles estão ajudando a levarem-na para o
quarto. Venham agora, vocês, próximo de vocês aí agora, há bastante
espaço ao redor agora.
146
Subam, vocês que são membros de igreja, metodistas,
batistas. Nós não estamos lhes pedindo para... Ouçam, amigos, eu
sei que eles dizem, “Pentecoste, eles organizaram o Pentecoste.” Isto
é errado. O Pentecoste é uma experiência. Os metodistas podem, os
batistas podem, todos eles podem. O Pentecoste não é organizado,
ele é uma experiência. E se você não teve a experiência do Pentecoste,
venha, receba agora.
147
Lembrem-se, se vocês creem que eu sou Seu servo, Seu profeta,
lembrem-se, há um genuíno batismo do Espírito Santo. Bem no
meio de todo o fanatismo, ainda há um genuíno Espírito Santo, Um
genuinamente de Deus. Vocês venham, creiam nisso bem agora. Não
querem vocês vir, enquanto nós cantamos apenas um ou dois mais
versos deste hino, então eu posso ter certeza de que minha alma está
limpa. Quando eu sair dessa cidade agora, o sangue não estará sobre...
Eu sei que Ele está falando para outros. Por que vocês não vêm?
...agora para vir hoje;
Deus te abençoe, menininho. Deus abençoe a todos vocês,
em pé ao redor.
Quase...
É isto mesmo, venha...
...persuadir...
Venham, de qualquer lado do edifício, de fora, de dentro,
das arquibancadas, de onde quer que seja, venham bem aqui
embaixo agora, bem aqui embaixo. Tome o seu lugar por Cristo.
Não se envergonhe Dele.

32

CRENTES DA BÍBLIA

Lo ir bem após Ela e vindicá-La como sendo verdade, conhecendo
cada segredo do coração. E estas pessoas agora têm vindo adiante
para tomarem um lugar. Eles não poderiam ter feito isto por si
mesmos. Eles vieram porque eles foram dirigidos a virem. E, Pai, eu
estou oferecendo uma oração por eles bem aqui, não apenas por sua
salvação, para serem salvos, mas que eles possam ser cheios com o
Espírito Santo. Conceda isto, Senhor.
141
Que possa cada um aqui em pé ser cheio com o Espírito, e que
possa daqui vir um avivamento através deste país que irá sacudir esta
comunidade e este país por todo lado. Conceda isto, Senhor. E cada
igreja, na Metodista, Batista, Presbiteriana, Igreja de Cristo, Luterana, o
que quer que possa ser, que ali possa vir um avivamento, Senhor, dessas
pessoas voltando para a real manifestação do Espírito Santo, Deus em
suas vidas. Conceda isto, Pai. Eles são Teus agora, e eu os ofereço a Ti.
Agora, nós vamos tomá-los e impor as mãos sobre eles, Senhor, para
que eles possam receber o Espírito Santo. No Nome de Jesus.
142
Agora, enquanto nós todos mantemos nossas cabeças baixas, eu
vou pedir a este grupo agora para seguir aquele homem bem ali por aquele
lado, então eu posso chegar a vocês aqui atrás no quarto. Nós temos um
lugar aqui para vocês se ajoelharem. E nós viremos impor as mãos sobre
vocês para que recebam o Espírito Santo. E se você estiver doente, você
será curado, e então de qualquer coisa que tiver necessidade. Vão por
aqui agora, e nós poderemos chegar ali com vocês. Há mais pessoas que
têm de vir com vocês, há um pouco... Não há espaço para eles em pé. Nós
vamos apenas fazer esta chamada dupla agora. Vão bem aqui para este
lado daqui. Está bem. Deus abençoe vocês.
143
Agora, o restante de vocês aqui agora, enquanto eles saem,
por que vocês não se movem para cá novamente para oração. E nós
encheremos este lugar novamente por ali agora. Nós vamos entrar
ali para receber o batismo do Espírito Santo. Nós iremos, depois de
termos visto a identificação do Senhor Jesus aqui conosco durante esta
semana, e sabemos além de qualquer sombra de dúvida que Ele está
aqui. Agora, lembrem-se, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus que
me diria qual é o problema com aquelas pessoas, onde eles estavam,
quem eles são, de onde eles vieram, o que irá lhes acontecer... E vocês
sabem, aquilo nunca falhou nenhuma vez. E nunca falhará, nunca
falhará. Aquele Espírito Santo disse-me isto. Isto é correto. Eu estou
fazendo isto pela liderança do Espírito Santo.
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38
Agora, quem sou eu, uma pessoa iletrada como eu para
contradizer o grande evangelista? Mas eu gostaria de ter dito uma
palavra a ele. “Billy, que pregador levou Paulo à conversão?” Veem,
é porque Paulo O tomou mui profundamente, que Cristo veio dentro
dele, e ele era um fogo vivo e aceso sob a Presença viva, não algum
movimento intelectual, ou algum ajuntamento, ou tinha alguma
anotação assinada, ou implorava que vocês fossem a igreja. Leve-os
ao batismo do Espírito Santo, e então ele estará em fogo. Ele produzirá
filhos. Como ele poderia fazê-lo sendo estéril? Não pode ter filhos a
menos que tenha vida em si mesmo. Esta é a única maneira pela qual
alguma coisa possa reproduzir-se a si mesmo, é pelo embrião. E o
embrião é o Espírito Santo que estava em Cristo, está no crente.
39
Agora, nós vemos o último sinal de Deus para Abraão,
literalmente foi Deus, a Palavra. Lembrem-se, Deus, a Palavra
prometida que lhe tinha sido prometida por todo o tempo falou
com ele em carne humana. Um Homem ali de pé falando com ele,
discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara, e ela
estava de costas, por detrás Dele na tenda; aquele foi o último sinal.
Observem agora. Ele antes tinha lhe aparecido em muitos símbolos
e assim por diante, como luzes, e fogo, e assim por diante, tinha
aparecido a ele. Mas agora, observem. E imediatamente eu quero
que vocês notem o que aconteceu ao velho casal. Eu espero que
vocês não me tomem por radical. E se vocês não creem nisto, apenas
deixem isto assim. Apenas... vejam. Mas eu quero lhes dizer o que eu
penso que aconteceu.
40
Vocês observaram? Agora, como iria Sara ter aquele bebê?
Então, ela tinha cem anos de idade. Então, alguém diria, “Bem, era
diferente então.” A Bíblia disse que seu ventre estava morto, e a Bíblia
disse que ambos eram bem avançados em idade. Mas Ele está fazendo
Sara e Abraão, voltarem por aquele caminho, exatamente como Ele
prometeu que faria a sua semente. E Ele fez isto. Eu posso provar isto,
apenas exatamente pelos passos que Abraão tomou.
41
Então, veja onde ele está aqui agora. Quando este Deus veio e
falou com ele em carne humana, fez-Se conhecer a ele, imediatamente
então, como é que Sara iria ter aquele bebê? Agora, Abraão tinha
vivido com ela, e talvez e tivesse... Eu disse que seu corpo estava tão
bom quanto morto. A Bíblia diz que estava. Seu corpo, agora morto, o
ventre de Sara morto. Mas ele não titubeou, ainda assim ele creu.

10

CRENTES DA BÍBLIA

42
Agora, vejam. Se Sara... Eu estou em uma audiência mista,
e vocês me perdoem, irmãs. Vocês teriam dado ouvidos ao vosso
médico, e eu sou seu irmão. Mas agora, notem. Sara, aos noventa anos
de idade estava muito velha para entrar em trabalho de parto. Seu
coração não suportaria aquilo. Vocês sabem disso. E outra coisa, suas
veias lácteas tinham secado. Eles não tinham a saúde e as mamadeiras
em seus dias (Veem?), tinha que ser uma mãe farta de leite. Observem.
Então como Ele faria? Como ela teria este bebê? Seu ventre estava
morto. Seu próprio corpo estava morto, e Abraão estava morto.
43
Vocês sabem o que Ele fez? Ele os transformou. Ele os tornou
novamente um jovem homem e uma jovem mulher. Eu posso provar
isto. Ele os fez um jovem homem e uma jovem mulher, tornou-os jovens
novamente. Oh, que promessa maravilhosa. Você diz, “Oh, Irmão
Branham...” Bem, só espere por um minuto. Não... Apenas espere.
Isto pode ferir um pouquinho, os legalistas, mas eu quero que vocês
vejam isto agora, apenas por um minuto. Então, nós estamos apenas
ensinando sobre isto como em uma lição da escola dominical. Ele os
tornou novamente em um homem e uma mulher jovens novamente,
com mais ou menos vinte anos de idade.
44
Abraão... Agora, vejam, ele está velho, sua barba caída assim
para baixo, seu corpo tão bom quando morto, seus pequenos, velhos e
frágeis braços... Sara, um pequeno xale sobre seu ombro, uma pequena
touca, uma pequena vovó mancando sobre uma bengala... Eu posso
ver na manhã seguinte. Ora, Abraão, com uma grande corcunda nas
suas costas, o cabelo branco balançando, e Sara disse: “Abraão, querido,
ora, sua barba tornou-se negra.” “Ora, Sara, seus lindos olhos estão
brilhantes, exatamente como sempre foram. Suas bochechas têm-se
tornado rosadas.” E antes que o sol se pusesse na próxima noite ela
tinha voltado a ser uma jovem mulher, e ele era um jovem homem.
45
Você diz, “Bobagem, Irmão Branham.” Oh, sim, aquilo foi
assim... jovens.
46
Uma promessa maravilhosa e tipo para a Semente Real de
Abraão que imediatamente viria. Lembrem-se. É isto uma promessa?
Sim, nós seremos transformados. Eles foram transformados em um
homem e uma mulher jovem, mostrando exatamente o que a igreja, o que
viria a acontecer à Semente Real. Você diz, “É aquilo uma promessa?” I
Tessalonissences 4:17, “A trombeta de Deus soará e nós seremos transformados
em um momento, num piscar de olhos, seremos levados juntos.”
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Deus? Diga, “Eu tomarei uma posição. Eu tomarei o caminho. Eu
não estou envergonhado. Eu pertenço à igreja. Mas eu quero que o
mundo todo saiba que eu estou pronto para receber Cristo em meu
coração, o Espírito Santo. Eu estou indo fazer isto. Eu estou pronto
para endireitar, ser um cristão real, uma dama verdadeira, um homem
verdadeiro.” Não queres vir? Nós iremos esperar um pouco.
137
Venha bem aqui, isto é certo. Saia das arquibancadas e
corredores, venham aqui. Só você é que faz o seu lugar. Amigo, eu
posso nunca mais vê-lo novamente deste lado do grande tempo. Mas
se não, lembre-se, eu serei inocente agora. Da mesma forma Cristo.
Ele tem identificado a Si mesmo com você. Você O verá fazer a mesma
coisa daqui a pouquinho. Tudo certo, agora, desça, tome seu lugar.
“Ora,” você diz, “Irmão Branham, você está julgando.” Não, eu não
estou. Eu estou julgando este sentimento que está em mim. Veem? Há
algo aqui que diz, “Oh, há mais. Há muitos mais.” Veem?
138
Agora, você diz, “Bem, eu tenho me unido à igreja, Irmão
Branham. Eu sou pentecostal, eu não...” Eu não estou dizendo
isto, amigo. Eu não estou pedindo isto de forma alguma. Eu estou
perguntando, “Tem você recebido a vida de Cristo?” Pode dizer,
“Irmão Branham, eu tenho falado em línguas.” Isto é bom, mas ainda
não é do que estou falando. Você diz, “Irmão Branham, eu nunca
tenho causado dano a ninguém.” Isto ainda também não se trata
do que eu estou falando. Está a Vida de Cristo em você? Não perca
oportunidades, amigo. Não, não, não faça isto. Isto irá ser... Quando
você... Quando a morte te alcançar, será muito tarde então. Não faça
isto. Por favor, não.
139
Agora, nós estamos com tantos aqui agora, vou ter que
conseguir um pouco mais de espaço para mais alguns. Eu vou orar
por estes, e então... então nós poderemos ir, descer ali embaixo, então
poderemos impor as mãos neles para receberem o Espírito Santo. E
então vamos orar bem agora por estes. Vocês inclinem vossas cabeças
apenas um momento.
140
Nosso Pai Celestial, aqui estão estes aqui inclinados. São
homens e mulheres; eles estão amarrados à eternidade. Eles devem
ir, nós sabemos disto. E vemos terremotos, e o mundo na posição em
que se encontra agora, e vemos o Cristo vir a nós e fazer as coisas que
está fazendo, e ver a mensagem, a Palavra, se espalhando. E vêmo-
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135
Agora, apenas vamos todos cantar agora. “Quase Persuadido,”
se você quiser, Irmã Downing, se você quiser. Tudo certo. Vocês não
querem vir por aqui, meus irmãos. Deus abençoe você, meu irmão.
Todos realmente quietos agora, orando. Este pode ser o momento
crucial. Pode significar a diferença entre morte e vida para muitas,
muitas pessoas. Todos vocês têm estado aqui esta semana? Vocês têm
visto o Espírito Santo, o que Ele fez esta semana entre o povo?
...e para receber a Cristo;
Aponte agora alguma alma para...
Não virão vocês, sem Deus, sem o Espírito Santo? Você poderia
dizer, “Eu pertenço a uma igreja, Irmão Branham.” Isto é o que...não é
disto que eu estou falando. Eu quero dizer: é você cheio do Espírito de
Deus? Você não vai encontrar um dia mais conveniente do que agora,
quando Jesus se identifica entre nós.
...em Ti...
E se você antes do amanhecer, e então você não puder chamar?
Não pode você vir agora enquanto Ele está chamando?
Quase persuadido...
Isto está correto, apenas continuem vindo, bem aqui embaixo.
...todos venham hoje;
Quase persuadido, não vireis...
Você não quer vir agora? Eu sei...algo em meu coração está
me dizendo que alguém ainda está segurando aí atrás. Não irmão,
não faça isto.
...anjos estão ao redor;
Orações se levantam de corações tão docemente;
Oh viajor... (uma real...)
136
Ouça amigo, você crê que o Espírito Santo, por toda esta
semana tem provado que Ele fala aqui? Deixe-me ver suas mãos.
Deveria haver esta quantia mais ou menos. Eu sinto aquela sensação.
Veem, Ele não está... Ainda há algo errado. Melhor vir. Lembre-se,
eu não posso te forçar a vir contra sua própria vontade, mas eu creio
que é este o momento pelo que você tem esperado, isto pode ter sido
preparado para acontecer bem agora. E poderia ser este; eu espero
que não seja. Esta pode ser a última vez que você será chamado.
Lembre-se, Ele não irá esforçar-se sempre. Ele irá chamar, então Ele
desistirá de você, para nunca mais vir. Por que você não vem aqui
agora? Não quer você subir aqui e representar a si mesmo diante de

JEOVÁ-JIRÊ – PARTE III

11

47
Por quê? O corpo dela, os corpos deles tinham que ser mudados
para receberem o filho. E os nossos vis e mortais corpos terão de ser
transformados para recebermos o Filho, porque nós seremos levados.
Nós teremos que estar em um corpo diferente deste, pois seremos
levados aos ares para encontrá-Lo. Amém. Não... Exatamente correto
com as Escrituras... Vocês Veem? Eles foram mudados.
48
Se nós temos de encontrar o Senhor nos ares, nós não
poderemos encontrá-Lo com este tipo de corpo, porque somos do pó
da terra. Mas nós vamos receber um (Aleluia!) que irá no rapto. E a
parte bela disto é que está tão próximo. Nós vemos todos os sinais
tomando lugar corretamente; não haverá muito tempo agora. Em
uma dessas manhãs haverá uma transformação. Mas lembrem-se, isto
virá apenas e somente para a Semente Real. A vinda de Jesus será tão
secreta, o restante das pessoas não saberão nada a respeito disso.
49
Vocês sabem que provavelmente não haverá muitos. “Assim
como foi nos dias de Noé, quando oito almas foram salvas pela água,
assim será na vinda do Filho do homem.” “Estreita é a porta, e apertado
é o caminho, mas poucos serão os que o encontrarão.”
50
Você pode dizer, “Haverá milhões ali.” Eles são todos os que
foram, claro, redimidos através das eras. Mas aquele lugar do rapto,
onde temos chegado agora... O que se sucederá em um desses dias?
Eles irão dizer, “Agora, vocês sabem, aqui estamos nós no período
da tribulação. Eu pensei que a igreja teria de ser raptada antes do
período de tribulação.”
51
Esta é a verdade. Não a igreja, mas a Noiva. A igreja passa pelo
período de tribulação, mas não a Noiva. Não, senhor. Ela está redimida.
Ela não tem nada que precise ser purificado; Ela já é pura. O Espírito
Santo tem vindo a Ela e a tem purificado, e tirou toda a imundície e sujeira
do mundo. E ela crê naquela Palavra e torna-Se parte Dela. Correto. Sem
o Espírito Santo, não há nada a ser feito. É que a Noiva sai de dentro da
igreja. E ali... Ela... Aquilo que é chamado de o remanescente da semente
da mulher é deixado para passar pelo período da tribulação.
52
Vocês sabem, uma vez depois que todas as Escrituras, Isaías,
Malaquias 3 e Isaías 40, profetizaram sobre a vinda de João Batista,
João veio exatamente em linha com as Escrituras. E mesmo os
discípulos vieram a Jesus e disseram, “Por que dizem os escribas (as
Escrituras), que o Elias deve vir primeiro?” Ele disse: “Ele já tem vindo e
vocês não o souberam. Ele já veio, e eles fizeram-lhe exatamente o que lhes
estava suposto fazer, e não o souberam.”
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53
Agora, poderia ser num destes dias, e você poderia dizer, “E o
rapto? Ele já veio e você não soube. “Haverão dois em uma cama. Um
será tomado; um será deixado.” Vocês sabem, há várias centenas de
pessoas desaparecendo na terra todos os dias de qualquer maneira,
vocês sabem. E eles já não podem dar conta disto. E apenas pense
nisso, a tristeza, aquelas pessoas continuarão pregando e crendo que
estão sendo salvas.
54
E Noé entrou na arca e a porta foi fechada por detrás de si
pela Mão de Deus. O sol levantou-se e se pôs por sete dias antes
que alguma coisa acontecesse. E as pessoas continuaram pregando,
continuaram zombando, e tudo o mais, não sabendo que a única
misericórdia que eles tiveram já estava encerrada para eles. Pense.
Ministros ainda estarão educando pregadores e enviando-os, e coisas
assim acontecendo, e a igreja movendo-se adiante, e completamente
sem misericórdia, sem qualquer coisa, completamente cortada fora. O
rapto tem acontecido. “Que o sujo, suje-se ainda.” As Escrituras dizem
isto. Já veio e vocês não o souberam...
55
Pense naquela noite, amigos, e observe o que vai acontecer.
Não há nada no mundo que possa confortá-los agora a não ser a
Palavra de Deus. Veem? Não há outras esperanças, sua nação, em
nenhum lugar. Nós estamos carcomidos até o caroço. Vocês sabem
disso. O comunismo tem carcomido toda a coisa. Isto tem sido falado;
e isto será daquela maneira. Ele não irá impedir isto. A Bíblia disse
que seria desta maneira. Então você não poderá impedir isto; isto é
tudo. Aprontem-se para o rapto. É a única coisa a se fazer.
56
Tessalonicenses, em... I Tessalonicenses 4:17 diz que nós
seremos transformados como Abraão foi, levados em um corpo
diferente. Agora, Abraão, seus velhos corpos tinham que ser
transformados. Então os nossos terão que ser transformados para
cumprir a promessa. Nós teremos que ser transformados.
57
Agora, você diz, “Estes velhos corpos?” Eu quero... Eu estava
falando aqui em Kiwanis algum tempo atrás, e um doutor veio
depois de terminarmos, ele disse: “Senhor Branham,” ele disse: “Eu
apreciei sua palestra,” mas disse: “Saiba que eu não posso crer em
coisa alguma a menos que isso possa ser cientificamente provado,
a respeito daquele nascimento virginal e coisas desse tipo, e sobre a
existência de Deus.”
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Meu irmão, irmã, nesta noite, meu amigo, se você não alcançou
o Espírito Santo, quererá você... ou estás suficientemente convicto para
saber que deveria tê-Lo, você levantaria sua mão, diria, “Ore por mim,
Irmão Branham. Eu creio que nós estamos na Presença de Deus. Ore
por mim. Eu não tenho o Espírito Santo.” Deus te abençoe. Apenas
vejam as mãos por todos os lugares. Vocês O querem então?
131
Agora, eu sei, para vocês metodistas, e batistas, e assim por
diante, há muito fanatismo que segue qualquer mensagem. Agora,
para vocês luteranos, eu estava apenas lendo a história de Martinho
Lutero, em um de seus livros que foi escrito sobre ele aqui há não
muito tempo atrás. Diziam que não foi tão misterioso que Martinho
Lutero pudesse protestar contra a igreja Católica e conseguir se
manter acima disto, mas manter sua cabeça acima de todo o fanatismo
que seguiu seu avivamento. E assim vai... Há uma multidão mista
em cada avivamento. Vocês sabem disso. Mas agora lembrem-se, isso
apenas indica que há um real.
132
Quando você vê um dólar falso, alguém fazendo como se
tivesse alguma coisa, apenas lembre-se de que há um genuíno que é
feito fora daquilo. Se não for, aquele é o original. Veem? Então você
sabe que aquele não pode ser o original. Então tem de haver um
original. E aquele original é o real Jesus Cristo, Aquele que está aqui
que sabe cada segredo em seu coração, exatamente agora.
133
E eu vou perguntar-lhes, se vocês O tem visto, e ouvido estes
testemunhos de todos os tipos de coisas sendo curadas, e como o
coração das pessoas têm sido feito conhecidos durante esta semana,
e vocês... Isto é Ele falando com você. Isto é Ele. Eu pergunto se vocês
creem, eu orando e... por vocês, isto vos ajudaria? Lembrem-se, o
Espírito Santo foi dado ao imporem as mãos. Pedro, depois de Filipe
ter descido a Samaria e batizado todas aquelas pessoas ali embaixo no
Nome de Jesus Cristo, ainda assim Pedro veio e impôs as mãos sobre
eles e o Espírito Santo desceu sobre eles. Veem?
134
Agora, se vocês creem nisso, eu desejaria saber se vocês viriam
aqui, cada um de vocês que não é salvo ou não tem recebido o Espírito
Santo, viria aqui e se colocaria aqui apenas por um minuto, deixe-me
orar por vocês. Se vocês vêm do corredor, não importa onde estejam
apenas fiquem de pé aqui. Apenas caminhem aqui para cima e deixeme orar com vocês apenas um momento. Deus vos abençoe.
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salvos. Oh, Deus, por favor não deixe que nenhum deles se vá desta
maneira. Se eles apenas têm-se unido à igreja, Senhor, que eles não
fiquem envergonhados de dar um passo adiante e pedir a Deus por
um enchimento do Seu Espírito, que Tua Vida venha dentro deles.
Se eles não têm sido capazes de entender estas coisas, tampouco o
entenderam os discípulos. Mas eles se mantiveram firmes até que
o Espírito Santo foi derramado. Então eles entenderam aquilo e
escreveram a Bíblia. Eu oro, Pai, agora, que Tu fales com cada coração,
e deixe-os saberem que aquele Homem que pode acender a Luz está
bem na porta de seus corações.
127
Com as nossas cabeças inclinadas agora, quantos aqui seriam
realmente honestos, e diriam, “Irmão Branham, eu sei que eu não
estou certo com Deus.” Eu quero que você levante sua mão. Apenas
mantenha sua cabeça inclinada, todos, mas levante sua mão. “Eu não
estou certo com Deus.” Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim. “Eu...”
Mãos... “Eu sei que não estou certo com Deus.” Veja, o que estou
tentando fazer? Encontrar favor para com Deus para aquele grande
culto de cura de amanhã. Se eu apenas puder alcançar favor, eu não
creio que haverá algo deixado para trás, mas sim, que Deus curará, se
eu apenas conseguir levar as pessoas a crerem.
128
Agora, você sem o batismo do Espírito Santo... E você sabe
que é o Óleo. Se elas não tivessem óleo em suas lâmpadas, elas não
entrariam. E vocês nunca ouviram de tal tempo nos jornais, onde
presbiterianos, luteranos... Vejam a revista dos Homens de Negócio
Cristãos; luteranos, presbiterianos, mesmo católicos, estão buscando
para acharem o batismo do Espírito Santo às centenas. E eu me
pergunto se eles, os Homens de Negócio do Evangelho Completo,
sabem que não vão conseguir. A Bíblia diz que quando elas vieram,
disseram: “Dá-nos um pouco do vosso óleo.” Elas disseram... A virgem
dormente, elas sabiam que tiveram todo o tempo para conseguir o
óleo, mas não o fizeram. Então quando o Noivo estava para vir, elas
disseram, “Dá-nos um pouco do vosso óleo.”
129
Elas disseram, “Nós apenas temos o suficiente para nós mesmas.
Vão comprá-lo daqueles que vendem.” E no momento em que elas tinham
ido o Noivo veio, e a Noiva se foi. E elas foram atiradas nas trevas
exteriores, para acordarem e descobrir que o rapto tinha acontecido
e que elas foram deixadas, onde haverá choro e lamentação... um
período de tribulação... e ranger de dentes.
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Eu disse: “Bem, você nunca crerá Nele, porque você nunca
poderá provar cientificamente a existência de Deus. Você tem que crer
Nele por fé, por fé.”
Ele disse: “Bem, eu não creio em coisa alguma que não seja
científica.”
Eu disse: “Você é casado?”
Ele disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Você ama sua esposa?”
Ele disse: “Certamente que sim.”
Eu disse: “Cientificamente, mostre-me então o que é amor. Eu
quero comprar um pouco, se você puder dizer-me em qual drogaria é
vendido, eu realmente preciso disso.” Eu disse: “Eu...” Veem, apenas
uma simples coisa.
58
Eu disse: “Eu vou lhe fazer uma pergunta. Agora, aqui. Nós
somos feitos do pó da terra?”
Ele disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Nós recebemos isto ao comer a comida que vem
da terra. E aquilo é a vida botânica e assim por diante.” Veja você,
você apenas vive por causa da substância morta. Veem? Se você vive,
alguma coisa tem que morrer para que você, fisicamente, possa viver.
Se você come batatas, elas morrem. Se você come carne de vaca, a
vaca morreu. Se você come carne de porco, o porco morreu. Se você
come verduras, elas morreram; são uma forma de vida. E você apenas
pode viver naturalmente por causa de alguma substância morta, uma
substância morta. Agora, isso não te leva a arrazoar, amigo, que você
apenas poderia viver eternamente por causa da substância de Algo
que morreu por você? Cristo morreu, sim, e levantou-se novamente
para vindicar Sua Divindade.
59
Observe agora. Eu disse: “Doutor, se eu comer comida então,
toda vez que eu a comer, ela entra no meu corpo, e se transforma em
células de sangue.”
Ele disse: “Isto é certo.”
“Então toda vez que eu como, eu renovo minha vida.”
Ele disse: “Isto está correto; novas células de sangue.”
Eu disse: “Quero lhe perguntar algo então. Quando eu tinha
dezesseis anos de idade, eu comia milho, e feijões, e batatas, e carne,
tão exatamente como eu faço agora. E cada vez que eu comia, eu
ficava maior e mais forte. E então quando eu cheguei ao redor dos
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vinte anos de idade... Cada ser humano, não importa o quanto você
coma, quão bem você coma, você fica mais velho e mais fraco. Agora,
se eu estou derramando a água deste copo dentro deste outro, e
eu derramo até que fique pela metade, e então eu apenas continuo
derramando depois que estiver pela metade; ao invés de subir a água
desce, cientificamente, prove-me como isto é feito.”
60
Como pode ser isto quando estou comendo a mesma comida,
renovando minha vida a cada dia de acordo com... prove isto... prove
cientificamente que eu estou renovando minha vida quando recebo
novas células de sangue, o mesmo tipo de sangue que eu recebia quando
tinha dezesseis anos de idade. Mas, por que é que depois que eu chego
ao redor dos vinte e alguma coisa, então, não importa o quanto eu
coma, eu estou decaindo, ficando mais velho, e velho, e decaindo cada
vez mais o tempo todo. Ao invés de me renovar como fazia, agora está
levando-me para baixo. Isto é uma indicação, isto é o que é.
61
Mas Deus fez um quadro. E Ele te tomou quando você estava
ao redor dos vinte e poucos anos de idade. Se nada pudesse interferir...
Como o pequeno menino aleijado assentado aqui, exatamente como
um talo de milho começa a subir, e se deita sobre ele e o faz crescer
aleijado... Se você pudesse remover aquela coisa que o aleija e fazê-la
sair, o talo se endireitaria. Ele teria que se endireitar; isto é tudo.
62
Observe, se nada interferir nisso, então você, uma boa jovem
mulher, um bom jovem homem, e você e seu marido juntos, um Adão
e uma Eva modernos desde o princípio. Deus disse: “Ali estão eles.
Agora, morte, você vá atrás deles. Você pode começar a levá-los, mas
não poderá levá-los completamente até que Eu não chame.” Agora, o
que é isto? É um quadro negativo.
63
Oh, que coisa. Veem, aquilo é exatamente o que Ele fez com
Sara e Abraão. Ele arrancou-lhes a velhice. A velhice é um sinal da
morte, e não haverá sinais da morte nos Céus. Veem, toda a memória
da morte será tirada, e ali não haverá velhice. Nós todos seremos
jovens. É exatamente como um quadro que Deus tinha desenhado em
sua mocidade. E agora, Deus tomou Abraão e Sara e os colocou bem
de volta àquela boa e jovem idade outra vez. Então, aí estamos nós.
64
E há outra prova que quero lhes mostrar agora. Eu não sinto
que não será tão boa. Eu apenas tenho que... Você não tem que crer
nisto. Bem, deixe-me perguntar-lhe. Deixe-me mostrar-lhe alguma
coisa. Deixe-me mostrar-lhe que eles fizeram assim.
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Eu penso que apenas com este pequeno capítulo aqui de Abraão
sendo provado, apenas ligando-o de trás para frente de Gênesis a
Apocalipse, tem provado em que hora nós estamos vivendo. Cristo
rejeitado novamente em nossa nação. Terremotos em diversos lugares,
Sodoma e Gomorra, a igreja nesta condição, formando exatamente a
imagem da besta. Todas estas coisas têm tomado lugar como disse a
Bíblia. E vocês pessoas, sabem disto. Veem?
124
Agora, sem esta grande experiência com Cristo... Se a vida
de Cristo entra em você... Agora, apenas dê uma olhada em você no
espelho de Deus, e apenas veja se você consegue se identificar nesta
noite. Se você estivesse vivendo nos dias de Noé, no tempo do dilúvio,
com qual lado você se identificaria? Se você estivesse vivendo nos dias
de Moisés, de que lado você estaria? Se você tivesse vivido nos dias
de Cristo, quando todas as igrejas estavam contra Ele... Ele tinha que
permanecer só ali fora com as obras que fez. O único que estava com
Ele era Deus; aquela foi a única coisa. Mesmo todos os seus discípulos,
mais próximos, se afastaram Dele. Mas de qual lado, apenas no seu
estado presente agora, onde você... de qual lado você estaria? De qual
lado você estaria, bem agora, quando você vê-Lo novamente, bem
entre nós? Agora, Ele está aqui. Ele pode ligar a Luz em seu coração,
e apenas encher a sua vida com o Espírito Santo. Quantos aqui agora,
com suas cabeças inclinadas e seus corações também orarão comigo
apenas por um momento?
125
Agora, Pai Celestial, nós sabemos que Tu não vens e faz
coisas apenas para mostrar que Tu podes fazê-las. Tu as fazes para
um propósito. E, Senhor, esta semana eu me senti dirigido para
esperar até este minuto neste mesmo momento, para que primeiro
eles possam ver que a Palavra é confirmada. Está além de qualquer
dúvida agora. E este personagem, Abraão, quando todos os
personagens na Bíblia estão atados a isto, e nós vemos onde estamos
assentados bem agora...
126
Pai, com uma palavra toda partida, mas foi o melhor que eu
pude fazer... eu oro agora para que o grande Espírito Santo que está
aqui, que conhece o segredo de cada coração, fale a cada coração bem
agora. Faça-o, Senhor. Fale a aquele um que não iria se Tu viesses
nesta noite. Se a porta fosse fechada nesta noite, se eles morressem
no caminho para casa, ou fossem atingidos por um carro e morrido,
ou morrer e ser achado morto na cama pela manhã, eles não seriam
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120
Você diz, “Está imensamente escuro.” Sim, eu sei que está
imensamente escuro, e todos os eclesiásticos indo para aquela grande
organização para uma matança. Oh...?... “O que você vai fazer a
respeito?” Isto apenas me lembra de uma pequena estória. Eu posso
contá-la, um pouco antes de encerrar.
121
Ali em Carlsbad, Novo México, eles têm as cavernas ali,
vocês sabem, as... onde você tem que descer mais ou menos uma
milha, para baixo naquilo... Eu nunca gostei daquela coisa. Eles estão
sempre como uma toupeira no chão. E nós fomos ali embaixo. Oh,
aquilo fica como a escuridão da meia-noite ali embaixo. E ali estavam
algumas jovenzinhas, oh, provavelmente como aquela pequena ali.
E seu pequeno irmão estava parado aqui para um lado, com o guia
que os estava levando para baixo. Então, eles estavam parados ali
embaixo naquele lugar escuro, e ali... Havia luz então. Eles estavam
com todas as luzes ligadas. E aquele homem, apenas por... O guia
dirigiu-se para a luz. E aquele pequeno menino estava caminhando
com ele, observando o guia. Então o guia chegou ali, e apanhou aquela
tomada, e ele apenas desligou a tomada. Oh, que coisa. Aquilo era
escuro. Uma milha dentro do chão, vocês sabem, tão escuro que você
poderia acenar sua mão, e não podia ver nada.
122
E aquela pequena menina estava gritando com tudo que tinha.
Ela estava apenas pulando para cima e para baixo, gritando, gritando
tão forte quanto podia... E fora de todos os gritos, o pequeno menino,
parado de um lado, ele disse: “Oh irmãzinha. Oh irmãzinha.”
Ela disse: “O que você quer, irmãozinho?
Disse: “Não tenha medo. Há um homem aqui que pode
acender as luzes.” Há um Homem aqui que pode acender a luz. Ele é
Jeová-Jirê. Veem? Há um Homem aqui que está entre nós nesta noite, o
Espírito Santo; Ele pode acender as luzes. Ele é a Palavra; um Homem
aqui que pode acender a luz. Eu não sei como Ele o fará. Não me
compete saber. Mas Ele sabe como ligar a tomada. Ele fez a promessa.
Ele a fez ali... Quando Abraão tinha sua faca acima do pescoço de seu
filho, Ele ligou a luz. Sim, Ele pode ligar a luz novamente nesta noite.
Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um minuto.
123
Deus, ajude que Ele possa ligar aquela pequena tomada em
seu coração. Amigos, esta semana vocês têm visto o grande Espírito
Santo entre nós. Não há dúvidas com relação a isto. Mas, oh, deixe
aquela Luz ser ligada nesta noite. Não perca isto, meu irmão, irmã.
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65
Agora, observe. Veja onde eles estavam no mapa quando
Deus lhes apareceu lá em cima próximo de Sodoma. Imediatamente
depois daquilo eles iniciaram uma viagem de aproximadamente
quatrocentos e oitenta quilômetros para Gerar. Aquilo era uma
imensa viagem para um homem e uma mulher velhos. Aqui está
aquele velho homem agora, com suas barbas caídas assim, sobre
seu cajado. Aqui está a pequena vovó, vocês sabem, usando sua
pequena touca, arrastando-se atrás dele, dando passos de quatro ou
cinco polegadas enquanto segue.
66
E então, o problema disso foi, quando eles chegaram próximos
de Gerar, ali estava Abimeleque. Um rei estava em busca de uma
amada. E todas aquelas belas mulheres que ele tinha, moças filistéias,
quando ele viu Sara, ele apaixonou-se por ela, queria fazer dela sua
esposa. Isto é certo? Ha, ha!
67
Oh, irmão, a Bíblia é nada mais do que uma carta de amor.
Você tem que ler entrelinhas, ver o que quer dizer. Deus disse que
Ele escondeu-se dos olhos dos sábios e prudentes, e revelou-Se a tais
bebês para que aprendessem.
68
Quando eu estou fora em missões, minha esposa escreve-me
uma carta. E eu a amo e ela me ama. E ela diz, “Querido Bill, esta
noite eu apenas coloquei as crianças na cama, e eu tenho trabalhado
hoje...” Eu vejo o que ela está lendo, o que ela está escrevendo. Mas,
vejam, eu a amo tanto que posso ler as entrelinhas. Eu sei do que
ela está falando. Ela não tem que me dizer o que eu sei, porque eu
posso ler as entrelinhas.
69
É dessa forma que é com Deus. Nós não estamos tentando
estudar de um ponto de vista de noticiário, algum ponto de vista
teológico. Mas apaixonamo-nos por Ele. Apaixonamo-nos e realmente
O temos em nosso coração. O amor de Deus preenche nosso coração
pelo Espírito Santo. Então vá ler a Bíblia. Você vai ver isto vindo
exatamente entrelinhas. Vê, você sabe o que Ele está dizendo. Ele nem
chegou a dizer aquilo por uma palavra.
70
Jesus agradeceu ao Pai porque Ele escondeu aquelas coisas
aos olhos dos sábios e prudentes. Agora, ninguém mais poderia ler as
cartas da minha esposa deste jeito, porque eu a amo assim. Veem? E
esse é o jeito que ela escreve para mim. Esse é o jeito que Deus escreve
para você; é nas entrelinhas. Você lê isso.
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71
Aqui está ela agora, Sara. Claro, desceu ali... Poderiam vocês
imaginar uma pequena vovó, vocês sabem, e todas aquelas moças
bonitas dali ao redor da sociedade Filistéia... no país, Gerar. E ali está
Abimeleque. Ele é um jovem rei de bela aparência, e ele quer conseguir
para si uma amada. Ele olha por todo redor. Elas são belas e tudo o
mais. Mas ele vê a vovó vindo, vocês sabem, trêmula, nervosa, vindo
pelo caminho. Ele disse: “Aquela é pela qual eu tenho esperado. É
ela.” Disse, “Oh...”
72
E Abraão disse: “Eu te rogo, Sara, que você demonstre
bondade para comigo. És formosa aos olhos.” Oh... disse: “Quando
chegardes ali, diga que sou teu irmão, e direi que és minha irmã,
porque se não o fizeres, eles me matarão e te levarão.” Veem, eles...
Você não poderia ter duas esposas ao mesmo tempo então. Veem?
Assim então nós... Ela não poderia ter dois maridos, melhor dizendo,
ao mesmo tempo. Um dia desses eu vou pregar sobre isto. Então
vocês falam sobre a semente da serpente causando algum tipo de
alvoroço, esperem até que isto saia.
73
Bem... Bem, agora, lembrem-se. Então nós vemos que
quando a viu vindo, uma vovozinha como aquela, Abimeleque
apaixonou-se por ela, e foi e tomou-a para ser sua esposa. Pensem
nisso. Veem a que ponto Ele os havia rejuvenescido? Certamente,
Ele tinha de fazê-lo.
74
A carta de amor da Bíblia é algo que Deus escreve para nós. Ele
está escondido dos olhos dos sábios e prudentes e Ele revelará isto a
tais bebês para que aprendam. Ele esconde... Ele escondeu Sua vinda.
Ele escondeu Jesus dos fariseus, aqueles estudantes das Escrituras. E
nós não temos nada como eles hoje. Não importava quão estudiosos
eles eram, eles não O reconheceram. Ele estava escondido. A Bíblia
disse que Ele estava.
75
E vocês sabem que a Bíblia disse que esconderia da mesma
maneira aos clérigos desse dia? “Teimosos, duros de entendimento,
amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, obstinados,
caluniadores, incontinentes e que desprezam aqueles que estão
certos; tendo uma...” Você diz, “Estes são os comunistas.” Não, não.
“Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela; de tais, afaste-se.”
Veem? Isto é certo. “São os que se introduzem pelas casas e levam cativas
mulheres néscias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências,”
e assim por diante.
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Eu perguntei a uma mulher há não muito tempo atrás em um
hospital, “É você uma cristã?”
Ela disse: “Eu lhe dou a saber que eu queimo uma vela todas
as noites.” Como se aquilo tivesse algo a ver com o cristianismo.
117
Eu perguntei... eu fui orar por uma outra mulher, uma outra
senhora que estava deitada ali doente, ela e seu filho. E eu disse...
entrei. Eu disse: “Senhora, quereria você... sim, eu sei quem você é.
És a senhora Oliver.”
Ela disse: “Sim, Irmão Branham.” Ela disse: “Eu tenho estado
muito doente, Irmão Branham. O médico não pode encontrar o que
há de errado comigo. Você ofereceria uma oração? Esta é a razão pela
qual eu lhe chamei.”
Eu disse: “Ora, certamente, Irmã Oliver.” Eu disse: “Você se
importaria de inclinar sua...”
Disse: “Espere um minuto. Puxe aquela cortina.”
E eu disse: “Bem, tudo certo.” Eu disse: “Eu estava para orar.
Você é uma cristã?”
Ela disse: “Nós somos metodistas.”
“Bem,” eu disse: “Não foi isso que lhe perguntei. Eu lhe
perguntei se você é uma cristã.”
Ela disse: “Puxe aquela cortina.” Veem? Isto é exatamente
quão estreito... Como poderia uma pessoa jamais ser... Aquilo são
trevas e escuridão, diferenças denominacionais os cortando das
bênçãos de Deus. Isto existe em todas as denominações. Isto é
correto. Irmão, não vá a ela, tome a Ele. Não tome o nome dela; tome
o Dele. Tome o Nome Dele.
118
Você diz, “Irmão Branham, como vai você fazer isto se firmar
hoje? Como você vai fazer isto?” Ele fez a promessa de que Ele faria.
Disse: “Não temais, pequeno rebanho. É da boa vontade do vosso Pai dar-lhes o
Reino.” Como Ele irá fazer isto? Ele ainda é Jeová-Jirê. Ele ainda é JeováJirê. Deus pode prover para Si mesmo uma igreja. Ele é capaz de dessas
pedras levantar filhos a Abraão. Certamente, Ele é Jeová-Jirê.
119
Diga, “Isto vai funcionar?” Isto... com certeza. Deus prometeu
que sim. Vocês pensam que nunca conseguirão? Eu não posso, mas
Ele sim. E eu não sou responsável por obrigá-Lo a fazer isto. Eu apenas
sou responsável por pregar isto. É Seu negócio confirmar isto; isto é
com Ele. Se eu me colocar pela verdade, Ele se colocará por ela. Ele
tem provado isto, e Ele o fará.
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era a Palavra. Adão saiu após ela para redimi-la, mas ele não pôde fazer
aquilo. Ele não era digno de redimi-la. Então depois veio o segundo
Adão para redimir a igreja, a qual estava em tipos e em sombras.
111
Agora, tão certo como Adão e Eva tinham que ser o mesmo
espírito, Cristo e a igreja têm que ser o mesmo Espírito, o mesmo
ministério, “As obras que Eu faço vós as fareis também.” Veem o que
eu quero dizer? Eles tiveram de unirem-se. Carne e sangue e Deus
tiveram de unir-Se e serem um Espírito. E Jesus Cristo e Sua igreja
são um Espírito.
112
Como pode a igreja negar a criação? Como pode a igreja negar
aquilo que Cristo disse-lhe para fazer? Como nós podemos negar isto,
e então dizer que somos de Cristo? “Se vós habitais em Mim e Minhas
Palavras habitam em vós, peçam o que querem; isto vos será dado. Eu sou
a Vinha; vós sois os ramos.” E a vida que está na vinha ao ramo para
produzir frutos; produtores de frutos. Cada ramo que não produzir
bons frutos será cortado fora.
113
Esta é a maneira das organizações, eles quebram isto, fazem
uma bagunça com a Palavra e começam daquela maneira. E um
começa dessa maneira e outro daquela maneira. E a primeira coisa
que você sabe é que uma pequena turma de Rickies vêm, e eles têm
suas idéias nisso. E a primeira coisa que você sabe é quando aquilo se
tornou um grande bando da Babilônia. Ele apenas podará isto fora.
114
Nunca uma organização se levantou e permaneceu sem cair.
E cada uma que caiu, nunca mais se levantou novamente. [Espaço em
branco na fita. – Ed.] Ele trará um homem de algum outro lugar, e ele
trará isto. Certamente.
115
Observem isto agora. Eles tinham que se tornar Um. Jesus disse
então, que a Vida que estava Nele estaria em Sua igreja. E aqui está
exatamente o que Ele prometeu para os últimos dias, que a Vida que
estava em Cristo, que estava em... seria manifestada nos dias quando o
mundo estivesse na condição de Sodoma, exatamente como está agora.
Vocês não podem ver, irmão, irmã? Qual é o bem que faz juntando-se
a uma igreja sem ter Cristo em sua vida, e Cristo identificando-Se a Si
mesmo em sua vida. Veem? É isto. “Estes sinais seguirão aqueles que
crerem.” Ele disse isto. Como você poderia dizer que... se não for assim,
como você pode professar ser de Cristo? Você diz, “Irmão Branham,
como você pensa que irá mesmo fazer isto ser aceito pelas pessoas neste
dia intelectual, quando tudo o mais é uma denominação?”
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76
Notem. Agora, nós encontramos Abraão ali embaixo. E
Abimeleque veio e disse: “Aquela é a qual tenho esperado por todo
o tempo.” Então ele enviou suas moças para a buscarem, e levaremna ali, e, oh, talvez arrumá-la toda, e fazê-la parecer com algum tipo
de rainha. E naquela noite... Eu quero que vocês notem aqui, a Graça
de Deus para com Seu profeta. Isto pode chocá-los um pouquinho,
mas é a verdade. Não importa o que isto pareça, olhem apenas para
o que a Bíblia disse.
77
Então, vejam vocês, Abimeleque, ele pensa, “Amanhã eu me
casarei com aquela bela moça hebréia. E ela já está nas câmaras ali
agora. E as criadas a estão perfumando, e embelezando seu cabelo, e
arrumando-a.” Agora, poderia você imaginar uma mulher velha com
noventa anos de idade arrumada assim para casar-se com um jovem rei?
78
Então nós encontramos como elas deixaram aquela bela moça
hebréia toda enfeitada... E ele toma o seu banho e... e deita-se, estica
seus pés após ter feito suas orações, e deita-se, e diz, “Oh, que coisa.”
79
Agora, iria... poderiam vocês imaginarem Abraão fazendo
uma trapaça como aquela? Um homem que diria algo assim a respeito
de sua esposa? Pense num covarde. Abraão fez aquilo. E ali está ele,
assentado ali fora agora, depois de ter feito algo como aquilo.
80
Observem. E Abimeleque, naquela noite o Senhor apareceulhe em um sonho e disse: “Você é um homem morto.” Disse: “Você
tem tomado a esposa de outro homem.” Ele disse: “Senhor, Tu conheces a
integridade do meu coração.” Disse: “Ela disse-me que ele era seu irmão,
e ele disse-me que ela era sua irmã.” Ele disse: “Conheço a integridade do
teu coração. Esta é a razão pela qual te guardei de pecares contra Mim.”
Veem? “Mas aquele... seu marido é o Meu profeta.” Vejam Sua Graça
para com Seu profeta, mesmo que ele estivesse errado. Veem? Disse:
“Ele é meu profeta. E eu não ouvirei tuas orações. Você vá e leve sua
esposa de volta, e deixe-o orar por você. Se você não fizer isto, a sua
nação inteira estará perdida; pois cada ventre será fechado.”
81
Pensem nisso. Isto foi exatamente o que Ele disse. E
Abimeleque era um bom homem e temia a Deus. Sim, senhor. Mas
vocês Veem o que a Graça de Deus faz? Ali fora está assentado seu
profeta, que deu sua esposa para casar-se com outro homem, mesmo
esperando pela promessa do filho, e coisas desse tipo, e a Graça de
Deus permanece com aquela Palavra, independente disto. Isto é
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correto. “Seu marido é Meu profeta, e Eu não ouvirei sua oração.
Não importa quão justo, e quão bom, e quão esperto você seja, a
menos que ele ore por você, você é um homem morto.”
82
Então ele levou e restaurou Sara novamente. Oh, que coisa.
Então Isaque entrou em cena.
83
Agora, para encerrar, rapidamente agora eu quero chegar a
algo. Isaque entrou em cena, e então a promessa foi cumprida.
84
Agora, depois que Isaque veio, um pequeno menino, ele estava
por volta dos doze anos, algo assim, Deus fez um teste duplo a Abraão.
Depois de já o ter testado por vinte e cinco anos ali, então Ele lhe fez
um teste duplo. Agora, Ele disse: “Abraão, Eu quero que você tome este filho
agora, teu único filho, e leve-o em cima de uma montanha que eu te mostrarei
aqui nesta visão. E eu quero que você o leve ali e o ofereça em um sacrifício.”
85
E ele disse... Ele nunca poderia... não recusou a fazer aquilo.
Ele apenas levantou-se na manhã seguinte depois que o Senhor lhe
falou, selou as pequenas mulas, e tomou alguma madeira e coisas e as
arrumou, e saiu com as mulas. Ele viajou três dias. E então ele chegou
ao lugar, e ele olhou a longa distância depois de ter viajado três dias.
Agora, aqui é onde Abraão estava. E uma jornada de três dias... E
quando... Os homens de então não tinham carros como nós temos
hoje. Qualquer homem comum pode caminhar quarenta quilômetros
por dia. Veem? Onde ele chegou, ali naquele deserto?
86
E ele disse: “Agora, vocês esperem aqui.” Eu gosto disto em
Abraão. Ele disse ao servo, disse: “Vocês esperem aqui com as mulas, e eu
e meu filho iremos adiante para adorar; e nós retornaremos.” Como ele iria
fazer isto, quando ele estava indo ali para matá-lo? Deus disse-lhe,
disse: “Suba ali e tire sua vida.”
87
Mas o que diz a Bíblia em Romanos 4? “Abraão sabia que
ele o tinha recebido como um que estivesse morto, e estava plenamente
persuadido que Deus era capaz de levantá-lo dos mortos, onde ele
tomou-o como um tipo.”
88
Disse: “Vocês esperem aqui.” Como ele iria fazer? Eu não posso
lhes dizer. Pode você pensar nisso, irmã, com o bebê em seus braços,
e a mãe assentada na cadeira de rodas, o pequeno menino ali, e aqui,
papai? Eu não sei como Ele irá fazer. Eu simplesmente não sei como
Ele irá fazê-lo, mas Ele o fará porque tinha prometido que o faria
contanto que você cresse. Ele fez isto a outros. Veem?

JEOVÁ-JIRÊ – PARTE III

23

Jesus disse: “Deixa por agora.” Observe os dois pares de olhos,
dois grandes homens na terra. Ali estava Deus. Aqui estava o Seu
profeta. E a Palavra veio ao profeta. Se a Palavra está em carne, Ela irá
ao profeta. Não importa onde ele esteja, Ela irá ao profeta. Tem que
ser assim. A Bíblia diz assim. Não. E aqui vem...
107
Ele era a Palavra. No princípio era a Palavra. E a Palavra se
fez carne e habitou entre nós. E aqui vem a Palavra ao profeta, bem
ali na água para cumprir e vindicar sua profecia. Amém. E aqui está
Ele. E ali aqueles dois pares de olhos encontram um ao outro; um
o do profeta, e o outro a Palavra. E João, humilhou-se diante Dele,
ele disse: “Eu preciso ser batizado por Ti, por que Tu vens a mim?”
Ele disse: “Deixa por agora, porque assim nos convém (nos convém...
Veem?) É necessário cumprir toda a justiça.” João, sendo um profeta e
conhecendo aquela Palavra, porque a Palavra veio a ele, ele soube
que Aquele era o sacrifício. E de acordo com a Lei, o sacrifício tinha
de ser lavado antes de ser apresentado. Isto é exato. Ele batizou Jesus
porque Ele era o Sacrifício vindouro. Antes que Ele fosse para Sua
vida pública Ele tinha que ser batizado, porque o sacrifício deve ser
lavado antes de ser apresentado. Amém.
108
Ele O batizou. E quando ele o fez, Ele saiu rapidamente da
água, e ele olhou para cima e viu o Espírito de Deus como uma pomba;
e uma voz vindo dali disse: “Este é Meu Filho amado, no Qual Me
comprazo habitar.” Deus e homem tornaram-se um.
109
Adão e Eva eram um no princípio, e quando Ele os separou ela
caiu, por causa da Palavra; ela falhou em seguir a Palavra. Ela caiu.
Assim tem cada era da igreja caído por conta da má interpretação
da Palavra, deixando o intérprete que... satanás interpretou-A para
Eva. “Oh, certamente que poderia ser correto. Certamente isto...
certamente que tudo isto não pode ser... Isto não pode... Oh, sim, eu
sei. Certamente...” Mas se Deus disse assim, isto faz aquilo ser assim;
não há nenhum certamente para aquilo; necessário vos é nascer de
novo. Vocês têm que receber o Espírito Santo; ou isto, ou perecer.
110
Observem Ele, aqui vem Ele, e Jesus e Deus se tornaram Um.
Eles estão unidos. Como no Édem onde era... Adão e Eva eram, no
princípio, o mesmo espírito. Seus nomes eram chamados de Adão.
Veem? Ele era ambos, Adão e Eva juntos. E quando foram separados
para irem para o teste, o que aconteceu? Eva caiu pela Palavra; aquela
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nos últimos dias a manifestação do mundo seria colocada exatamente
em ordem como foi nos dias de Sodoma, e Deus desceria manifestado
em carne humana e conheceria os segredos do coração. Jesus disse a
coisa que aconteceria nos dias quando o Filho do homem estivesse
sendo revelado no fim do mundo.
103
Veem, não é a igreja, “Una-se a esta, una-se àquela.” É vir para
Ele. Foi isto que a Semente de Abraão levou no sacrifício oferecido. Ao
invés de sua semente literal, e sobre sua Semente espiritual (Amém.),
sua Semente Real, a Semente Rainha. Amém. Oh, se vocês apenas
pudessem ver isto. Lembrem-se, o que é isto? É carne e espírito
unindo-se, tornando-se um.
104
Vejam. Em Mateus, no terceiro capítulo, aqui estava a carne, o
Filho de Deus de nascimento virginal, descendo para fora da cidade,
caminhou em direção a João Batista. E ali estava ele em pé na água.
A Bíblia disse que a Palavra do Senhor sempre vem ao profeta. Isto
é correto? E João era um profeta. Eles não tinham tido um profeta
por centenas de anos, mas aqui estava ele, um profeta, ali em pé. E
ele estava profetizando que Jesus viria. Ele tinha estado ali fora no
deserto, e disse que tinha visto um sinal. Deus disse-lhe que aquele
sinal seguiria aquele Messias quando Ele viesse.
105
Ele disse: “Ele está entre vós em algum lugar agora. Há
Um dentre vós do Qual eu não sou digno de desatar-lhe... Ele será
manifesto em um desses dias. E quando Ele for manifesto, então
eu diminuirei, Ele crescerá.” E aconteceu de ele olhar e ver aquele
sinal. Ele disse: “Aqui vem Ele agora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo.”
106
O velho pregador batista, Dr. Davis, que me batizou no
companheirismo da Igreja Batista discutiu comigo uma vez. Ele disse:
“Você sabe o que aconteceu ali, Billy?”
E eu disse: “Não, eu não sei, Doutor.”
Ele disse: “Aqui está o que aconteceu. João nunca tinha sido
batizado.” Disse: “João batizou a Jesus, e então Jesus virou-Se e
batizou a João.”
Eu disse: “Eu não sei sobre isto.” Então eu me mantive orando
sobre aquilo. Uma noite em uma visão, aqui está como foi. Veem? Ele
nunca... Jesus nunca batizou a João. Mas observe. Ele disse: “Eu preciso
ser batizado por Ti, e então vens Tu a mim?”
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“O menino e eu... O moço e eu retornaremos.” Veem? “Vocês
esperem aqui, e nós vamos adorar.” E ele colocou a madeira sobre o
pequeno Isaque, o tipo de Cristo carregando Sua cruz.
90
Chegaram ao topo da montanha e o pequeno Isaque começou
a suspeitar. E ele disse: “Pai...” Ele disse: “Aqui estou, meu filho.” Ele
disse: “Ora, aqui está o altar; aqui está o fogo; aqui está a madeira; mas
onde está o cordeiro para um sacrifício?” Ouçam estas palavras agora,
vindas dos lábios de Abraão: “Meu filho, Deus proverá para Si mesmo
um cordeiro para o sacrifício.” Aquilo significa o sacrifício provido por
Deus; Jeová-Jirê, o Senhor provê o cordeiro. E quando ele amarrou
suas mãos, e deitou-o sobre o altar...
91
Imagine aquele tempo como se fosse agora; depois de tê-lo
esperado por vinte e cinco anos, e Deus fez... fazendo-o destruir a
única coisa da qual ele tinha testificado por todos os anos. Ele era
uma reprovação entre o povo, riam dele. E então Deus diz, “Destrua
a própria coisa que te dá a única esperança que tens de que Minha
Palavra se cumprirá em você. Eu te dou o menino. Ele está com doze
anos; todos eles o tem reconhecido, ainda fiz de você um pai de
nações, mas vá e mate seu menino.” Você poderia imaginar aquilo?
Deus apenas nos mostrando, não importa o que alguma pessoa diga,
ou alguma coisa contrária àquela Palavra, recuse-se a olhar para isto.
A Semente Real de Abraão crê assim.
92
“Destrua aquele filho.” E Abraão deitou-o ali em cima. Você
pode imaginá-lo... tomando seu pequeno cabelo cacheado e rolando-o
para fora de sua face, e seus pequenos olhos castanhos olhando para
cima assim, e seus pequenos lábios tremulando, vendo a grande lâmina
daquela faca vindo de seu pai... Pense em um pai. Deitou sua pequena
cabeça para trás, e puxou sua garganta de volta para que então ele
pudesse golpeá-lo na garganta com sua faca em obediência a Deus.
93
Não importa o que aquilo parecia, ele disse: “Eu o recebi como
um dos mortos; Deus é capaz de levantá-lo.” Levantou novamente a faca e
começou, e o Espírito Santo segurou sua mão. Disse: “Abraão, Abraão.”
Disse: “Eis-me aqui.” Disse: “Contenha sua mão.” Disse: “Agora eu sei que
tu Me amas e confias em Mim, vendo que você nem mesmo... você me teria
dado teu único filho.”
94
E bem naquele momento havia um carneiro enganchado
pelos seus chifres no arbusto detrás dele. Eu quero lhes perguntar
algo, irmão, irmã. De onde veio aquele carneiro? Vejam. Você está ali
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há três dias da civilização no deserto, onde há leões, chacais, e toda
a sorte de cães selvagens, e bestas, e coisas ali, que poderiam matar
aquele carneiro imediatamente. E olhem, ele está lá em cima no topo
da montanha onde não há água. E ele tinha pegado rochas ali ao redor,
fazendo aquele altar, e o carneiro não estava ali. Mas quando Deus
precisou de um, ali estava. E aquilo não foi uma visão; ele golpeou
aquele carneiro e o sangue correu dele. Ele morreu.
95
Deus falou e o trouxe à existência neste minuto, e Abraão o
tirou da existência no minuto seguinte. Veem? Jeová-Jirê, o Senhor
proverá para Si mesmo um cordeiro. O... Era impossível para o
carneiro estar ali. Se alguém conhecesse sobre ovelha em uma selva,
em um deserto como aquele, e onde havia todos os animais selvagens
e coisas selvagens ali, teriam matado aquele carneiro bem ali. Ele não
poderia ter existido antes. E ali no topo da montanha, onde não há
água, nem capim, ou nada ali em cima... E ele não estava ali poucos
minutos antes daquilo. E bem no momento em que Deus precisou
daquele carneiro, ali estava ele. Ele falou e o trouxe à existência.
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Exatamente como ele apareceu-lhe ali embaixo; Elohim. Ele
precisava de um corpo para descer à terra, então Ele apenas ajuntou
luz cósmica, e petróleo, e assim por diante, e entrou naquilo. Veem,
Ele é Deus. Aquela é a maneira que Ele fará contigo. Depois que você
não for mais do que uma colher de cinzas no pó, Ele ainda falará, e
você estará ali. Ele chamará o seu nome e você responderá; a Semente
de Abraão. O que uma... Aquela promessa cumprida.
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Observe, aquilo era um carneiro. Agora, se vocês tiverem apenas
um minuto a mais, eu gostaria de explicar isto. Vocês sabem, na outra
noite eu parei por aqui. Eu nem mesmo expliquei isto para minha igreja.
E vocês se lembram quando Ele confirmou aquele sacrifício, confirmou
aquele pacto para ele? Tomou uma cabra, tomou uma novilha, bezerra,
e as partiu em dois, e tomou um carneiro. Agora, lembrem-se, quando
a Semente Real de sua fé... Lembrem-se, não era uma fêmea, era um
macho. Era um macho; a promessa estava cumprida. Observem, um
carneiro; macho, macho, para encontrar a Palavra. Ele é a Palavra, aquele
Carneiro, não uma fêmea; elas foram oferecidas primeiro, lembrem-se,
Gênesis 15. A fêmea, elas foram as primeiras a serem mortas. Então ele
tomou um carneiro. O carneiro era o último. Ele, Carneiro, a Palavra
provida. Não a cabra, a organização, a igreja (Veem?), não a fêmea, a
igreja, mas o macho, o carneiro. Amém.
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Esta é a razão pela qual Ele nasceu em abril, não em dezembro
como a igreja romana o colocou no dia do nascimento do deus sol,
e o colocou com o Dele ali em vinte e cinco de dezembro, quando
era tempo dos circos. Se você tomou a... estudou a história da igreja,
então você vai entender que eles colocaram aquilo ali para fazer...
Era o aniversário do deus sol, o solstício, quando ele para quase
completamente. Não há mudança nele por cinco dias, desde vinte de
dezembro até o dia vinte e cinco.
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Eles puseram o Filho de Deus e o aniversário do deus sol
no mesmo dia, comprometendo o cristianismo com o paganismo.
Feito em dezembro... Ele não poderia ter nascido em vinte e cinco de
dezembro. Ora, as montanhas ali na Judeia estão cobertas de neve.
Ele nasceu como todos os cordeiros nascem. Ele nasceu no tempo
da primavera. E Ele tinha que nascer sob o carneiro, porque Ele era
um carneiro. E o carneiro era em abril. Exatamente. Ele nasceu sob o
carneiro. Isto é o que Ele era. Ele era o Carneiro de Deus. Foi Ele ali em
cima que tomou o lugar de Isaque. Amém. Vocês não Veem isto?
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Ali está, mostrado claramente, a Noiva da Semente Real não
será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra.
Não, mas por Ele, a Palavra manifestada do Carneiro, pois Ele é a
Palavra e o Carneiro... Não chamado, Ele disse, não chamada pelo
nome dela, mas chamada pelo Nome Dele. Ele tomaria um povo de
entre os gentios, não pelo nome dela, mas por Seu Nome, levariam
o Seu Nome. Oh, que coisa. Por que temes isto então? Um Gentio
levaria Seu nome, o Carneiro, não o nome dela, a igreja; não ela,
mas Ele. Aleluia!
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A Semente Real veria isto. Vocês não podem ver Malaquias
4 acontecendo, restaurando de volta a fé original, a Palavra de
Deus? Certamente vocês podem ver isto. Nós não temos que fazer
isto mais claro. Deixe aquela denominação ir, homens. Volte para
aquela Palavra. E a voz do último dia, e o sinal do último dia, é
para mover o povo de volta à fé original. Malaquias 4 disse assim.
De volta para a Palavra, e Ele era a Palavra, não ela, Ele. Amém. O
Nome do Senhor Jesus...
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A Palavra agora vindicada pela promessa... A Palavra que foi
prometida em João 14:12, “As obras que Eu faço vós as farei.” Malaquias
4, a mesma coisa que Ele disse ali... Também em Lucas 17 nos diz que

