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William Marrion Branham
Domingo, 22 de janeiro de 1962.
Tempe, AZ, EUA
Vocês podem assentar-se. É... Eu fiquei tão empolgado ao ouvir um
t t
testemunho
que me esqueci de atender as pessoas. Estou tão contente por estar
aqui nesta noite no serviço do Senhor, encontrar o irmão O’Donnell. E eu estava
observando isto, dando aqueles sinais para os surdos e mudos.
2
E o irmão estava contando para mim sobre a senhora, outra noite, na
cadeira de roda, que tinha aquele câncer grande nela, deste tamanho, como ela
foi milagrosamente curada, de tal modo que se levantou da cadeira de rodas, o
câncer se foi, e estava tendo um ótimo momento. E eu fiquei tão agradecido por
aquilo.
3
É bom estar aqui nesta noite, irmão O’Donnell, e esta ótima congregação.
Aqui em... aqui é Tempe ou Mesa? [Um irmão diz: “Tempe.” Ed.] Tempe. Tempe.
E agora cresceu tanto ao redor aqui, desde que eu estive nesta região, cerca de
trinta e cinco anos atrás, que eu nem conheço mais o lugar.
4
E é muito bom estar na casa do Senhor. Quando eu entrava, uma
menininha parou ali, a pequena senhorita O’Donnell, e mais duas menininhas.
Elas estavam conversando comigo na porta. E eu disse: “Disseram-me que vai
congelar hoje aqui.” Eu disse: “Vocês sulistas é que congelariam lá no norte.”
Então a outra senhorita olhou na outra e disse, bem, ela era de Iowa e a outra
disse que era de Minnesota. E eu disse...
5
Antes disto, eu disse: “Quando eu saí de casa, estava quatorze graus
abaixo de zero.” Esta garotinha de Iowa, ou Minnesota disse que estava
cinquenta e dois abaixo de zero. Aí eu descobri que sou um sulista. Cinquenta e
dois graus negativos. Se nós tivermos este tanto em nossa região, nós realmente
nos congelaríamos. Cinquenta e dois graus negativos é bem frio, não é? Fica frio
assim?
6
Agora, nós estamos... Considero um grande privilégio estar aqui com
vocês, hoje à noite, neste tempo de companheirismo antes da convenção dos
Homens de Negócios.
g
Esta é... A convenção começará nesta próxima quinta, ali
no Ramada. É na Rua East Van Buren. E nós certamente convidamos a todos
vocês. Haverá maravilhosos pregadores na convenção. E o irmão Velmer Gardner
é um que eu conheço, e então eu acho que eles terão alguns dos homens de
negócios que irão falar. Eu creio que Jim Brown é um deles, e o Dr. Reed, claro,
o irmão Rose está sempre lá, e o irmão Osteen, do Texas.
7
E eu estou certo que vocês terão um maravilhoso tempo por virem aqui.
Nós estamos muito emocionados, esperando por esta convenção. Confiando que
será como da outra vez, e ainda melhor. E lembre-se, onde cabe um, cabe todos.
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Todos estão convidados.
8
E então, se for à vontade do Senhor, eu acho que eu tenho um pouquinho
de tempo reservado para eles me deixarem tentar falar novamente, no café da
manhã, no sábado de manhã, eu acho, e na reunião de domingo à tarde, que
acontecerá se o Senhor permitir. E então, eu considero um grande privilégio estar
com estes grandes homens de Deus e dar um testemunho para o Senhor, pelo
Senhor, melhor dizendo.
9
E eu oro que Deus abençoe o irmão O’Donnell aqui, e este bom grupo
de cristãos aqui que estão peregrinando, esperando pelo Senhor. Porque,
verdadeiramente, somos peregrinos. Somos peregrinos e estrangeiros. Este não
é nosso lar. “Mas procuramos por uma Cidade cujo Artífice e Construtor é Deus.”
E nós somos simplesmente peregrinos. Não estamos... Este não é nosso lar. Nós
estamos somente passando por este caminho. E ser peregrinos nos dá um tão
grande privilégio.
10
Talvez se colocarmos isto deste jeito, irmão. [O irmão Branham ajusta o
microfone – Ed.] Nos dá um privilégio
g tão grande.
g
Está melhor assim? Uhm-hum.
É um grande privilégio estar aqui, poder estar neste tempo de companheirismo
com vocês, cristãos maravilhosos. E quando eu ouvi que me estava sendo dado
o privilégio
g por estas várias pessoas, aquelas igrejas
g j que estavam me deixando
lhes falar, agora antes da convenção, eu pensei: “É um ótimo momento de
expressar nosso apreço por todas as diferentes organizações que cooperaram
nos tempos passados, em minhas missões ao redor do mundo: as Assembleias
de Deus, a Quadrangular, a Nome de Jesus, a Igreja de Deus, e muitas outras,
e os independentes por todo o mundo, todos vindo como um só, para a glória de
Deus.” E Deus tem feito grandes coisas entre eles, e nós somos gratos. E então
voltar onde podemos expressar nossos pensamentos e nosso companheirismo.
11
E como eu estava citando na noite passada, aqui no Tabernáculo
Companheirismo, onde nós tivemos o culto; e eu tive um velho amigo, o irmão
Bosworth. Muitos de vocês se lembram do irmão Bosworth. E ele costumava me
dizer: “Irmão Branham, você sabe o que é companheirismo?” Eu disse: “Eu acho
que sim, irmão Bosworth.” Ele disse: “Companheirismo são duas pessoas em um
barco.” Então, sim, ele tinha senso de humor. E eu sempre gostei daquilo, “duas
pessoas em um barco.” Então, sempre o cobertor se estica um pouquinho mais
para ajudar o outro companheiro, você sabe. E isto é muito bom.
12
Agora, eu seguramente confio que vocês orarão por mim. E eu... Isto
hoje... Eu mandei meu filho, há pouco, para ver se havia alguém que gostaria
de receber oração. Eu realmente não vim para ter cultos de cura, mas só para
falar. Qualquer um que já me ouviu sabe que eu não sou um pregador. Mas eu
não tenho escolaridade, eu não posso pregar. Porém, eu geralmente oro pelos
enfermos. E quando venho, geralmente as pessoas se reúnem para receber
oração. Claro, há tantas pessoas doentes. Mas no domingo, eu não mencionei
nada sobre isto, porque eu tinha chamado pessoas de outras igrejas para virem
a estas igrejas onde eu estaria no domingo, para receberem oração; e eu pensei
que poderia ferir alguém de outras igrejas, então eu deixei esta ideia de lado.
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crê? Vá e coma seu jantar. Seu problema de estômago vai te deixar, e você ficará
boa. Seu problema de coluna te deixou também, irmã; então, você pode caminhar
pelo edifício, e crer com todo seu coração que Deus vai fazer você ficar boa. Você
crê? [A irmã diz: “Sim” - Ed.] Vá, grite e diga: “Louvado seja o Senhor!” Tudo bem.
Com todo seu coração.
202
Nervosismo é uma coisa ruim, mas Deus pode curar isso. [A irmã diz: “Sim”
- Ed.] Você crê nisto? Vá regozijando e dizendo: “Obrigado, Senhor!” Deus te cura
disto. Este estômago está te incomodando? Vá, coma. Jesus Cristo te cura. Tenha fé.
Suas costas estão te incomodando, não estão? [A pessoa diz: “Sim” - Ed.] Vá, creia.
Jesus Cristo te cura. Tenha fé. Nervosismo? Você crê com todo seu coração? [A
pessoa diz: “Sim” - Ed.] Vá, seja curado em Nome de Jesus. Você vê o que eu quero
dizer? Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? [A congregação diz:
“Amém” e se regozija - Ed.]
203
Agora,
g
Jesus disse: “Aquele
“
que crer em Mim, as obras que Eu faço ele fará
também.”” É isso correto? ]A congregação diz: “Amém” - Ed.] Agora, Jesus realmente
disse que “Estes sinais seguirão aos que crerem”?
” [“Amém”] Quantos crentes há
aqui? [A congregação se regozija – Ed.] Tudo bem. Quantos querem ser curados?
Levantem as mãos. Então coloquem as mãos uns sobre os outros. Vocês são crentes.
Correto. Ele cumpre Sua Palavra. Você crê nisto? [A congregação se regozija – Ed.]
Se vocês crerem, vocês irão ver algo acontecer que vocês nunca viram antes, se
vocês crerem nisto.
204
Agora inclinem suas cabeças. Coloquem as mãos... Não orem por si
mesmos. Ore pela pessoa sobre a qual você tem as mãos. Ore sinceramente. Creia
sinceramente. Coloque as mãos sobre alguém e ore. Agora eu vou orar daqui. Pai
Celestial, nós vimos em Nome do Senhor Jesus. Nós vimos porque Tua Palavra
tem sido confirmada. A comissão está confirmada. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
está em nossa presença, na forma do Espírito Santo. Ó Deus, este é o Teu povo.
Eles estão sofrendo. Satanás os tem amarrado. Eles sabem que Tu estás aqui. A
confirmação de Tua presença está aqui, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente.
205
Satanás, você perdeu a batalha. Saia deles, Satanás, em Nome de Jesus
Cristo. Eu te esconjuro a deixar esta audiência e sair destas pessoas, para que elas
sejam livres, em Nome de Jesus Cristo.
Se você crê nisto, fique em pé e dê louvor a Deus. Está é a coisa a
206
se fazer. É isto. Levantem suas mãos e deem louvores a Ele. Está confirmado.
Confesse e creia que sua cura chegou. [A congregação continua louvando e
regozijando - Ed.]
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Agora, na noite passada eu anunciei que hoje à noite nós oraríamos
pelos enfermos aqui. E se Deus permitir, talvez amanhã ou na próxima noite, nós
vamos orar pelos enfermos outra vez. Então eu confio que será bom, que o Senhor
curará todas as pessoas doentes aqui nesta noite. E eu vou lhes contar meus
preciosos amigos, acima de todas as coisas, que a doença-pecado será curada
nesta noite. Veem? Se o Senhor te cura de sua enfermidade, provavelmente você
poderá, se você viver mais algum tempo, ficar doente novamente. Veem? Mas a
Vida Eterna é o que estamos procurando. Isto é certo. Porque aquilo é que é cura
real. E eu confio que se houver alguém aqui que não é um crente em Cristo, se
tornará um crente nesta noite.
14
E se você está aqui e não tem nascido de novo, ou recebido o Espírito
Santo, sendo cheio com o Espírito Santo, eu confio que esta será à noite em que
isto acontecerá. Se você está desviado, eu espero que o Senhor Jesus faça algo
tão real nesta noite para você aqui; e aqueça seu coração de tal maneira que
você volte ao companheirismo Dele novamente, porque Ele está esperando de
braços abertos; esperando.
15
Eu preguei
g
há alguns
g
anos atrás um pequeno sermão, certa vez, lá no
Templo Ângelus, quando eles estavam tendo o jubileu pentecostal, os 50 anos
do jubileu. E eu me lembro que na primeira noite eu preguei sobre santidade, na
qual eu creio. E sem querer ferir, mas você sabe, apenas talhando as pessoas, e
como as pessoas tinham se afastado do pentecoste original. Como quando, no
princípio, quando o Espírito Santo caiu, que vida aquelas pessoas viveram, o que
elas fizeram, há cinquenta anos atrás!
16
Eu disse: “Oh! Nós temos vindo de um longo caminho. Nós temos grandes
organizações desde então, grandes e bonitos edifícios, e pregadores altamente
polidos. Eu disse: “Gostaria de saber se ainda temos a bênção pentecostal que
tivemos naquele tempo.” Veem? Eu disse: “Costumava ser que nossas irmãs
vinham à igreja e era vergonhoso para elas terem cabelo curto, usar maquiagem,
ou algo assim. Mas aquilo, parece que elas deixaram cair as cercas em algum
lugar.”
17
E também havia um amigo meu, que é um irmão pentecostal também, e
muitos de vocês devem conhecê-lo. Seu nome é William Booth-Clibborn. Bem,
muitos de vocês o conhecem. E o irmão Booth é um amigo meu do peito, mas
apenas não concordamos em relação a doutrinas, porque ele é tão pensador
calvinista que pensa além de mim. Então, eu só posso pensar em calvinismo
enquanto ele estiver na Bíblia. Veem? E então, quando ele sai fora da Bíblia,
vai além de meu pensamento; não posso pensar mais. Então, eu o vi do púlpito.
Então, quando nós saímos, ele me encontrou lá fora, olhou para mim e disse:
“Que vergonha. Uma mensagem tão legalista. Você sabe melhor do que aquilo.”
Ele simplesmente me cortou todo, você sabe.
18
E no dia seguinte eu preguei sobre O Cordeiro e a Pomba. E o Senhor
realmente abençoou a pequena mensagem entrecortada. Quando eu saí, ele
estava com lágrimas nos olhos, você sabe. Ele disse: “Foi boa, mas foi tão
simples.” Tão simples! Eu disse: “Foi boa.” E ele disse: “Mas muito simples.”
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Ele era uma pessoa que podia pregar em sete idiomas, você sabe, então minha
pequena maneira de falar, de Kentucky, era muito simples para ele. Minha melhor
maneira não conseguiria atingir a dele de maneira nenhuma, você sabe.
19
Então, este é o jeito que eu tenho de falar: simples. Eu creio que o
Evangelho é simples. A Bíblia diz “É tão simples que os loucos não errarão.”
Veem? Então, tudo que você tem que fazer é se lembrar do ABC. Você sabe o
que significa? Sempre creia em Cristo. [Always Believe Christ em inglês. – Trad.]
É tudo que você tem que fazer. Assim é que isso fica estabelecido. Saiba o seu
ABC e você estará completamente educado, tanto quanto eu saiba.
20
Então, agora, há pessoas em pé, e eu prezo isto. E agora eu não vim
para pregar. Vou orar pelos enfermos. Mas, para termos uma base, vou falar
sobre alguma Escritura.
21
Eu acho que eu preguei até ficar fora de mim mesmo, numa destas
manhãs, lá com o irmão Fuller. Eu dei o título de Tabernáculo Vida ou algo. [Um
irmão diz: “Tabernáculo Fé” - Ed.] Tabernáculo Fé, eu acho que foi o que eu
preguei para eles outra noite. Antes de chegar à igreja, o pastor ou outra pessoa
me enviou um bilhete dizendo: “Olha, estas pessoas gostam de ir pra cama à
noite.” Então eu muito raramente prego além das seis ou oito horas; nunca vou
além disso. Então, lá no irmão Outlaw outra noite, eu pensei que ele quase teve
que me tirar do púlpito. Então, é melhor eu pegar leve nesta noite, porque alguns
de vocês vêm de muito longe.
22
Agora, é bom estar aqui. E antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos
falar com o Autor. Alguém disse há não muito tempo atrás, quando eu estava no
Tabernáculo Evangélico de Forte Wayne, B.E. Rediger. Ele era um grande homem
de Deus, que morreu há anos atrás, o Senhor realmente abençoou aquele irmão.
Ele era um poderoso homem de fé. Quando eu era um rapazinho, eu costumava
sentar com Paul Rader ali, quando era só um jovem ministro.
23
E então a filha do irmão Rediger perdeu a mente, ficou insana. E um
dia ela estava em minha carvoaria ali embaixo, num domingo de páscoa. E eles
me disseram: “Tem alguma garota insana ali atrás na igreja.” E eu apenas tinha
chegado de uma campanha. Eu fui ali atrás e descobri que era a irmã de B.E.
Rediger, ali. Meu coração quase parou. Ela estava em pé lá, penteando seus
lindos cabelos longos com os dedos, e tagarelando: “Cinco centavos são cinco
centavos. Um centavo é um centavo.” Um moça linda. Enquanto... Eu ajoelhei lá
e disse; “Senhor Jesus, seja misericordioso com ela.” Foi o suficiente. Ela está
casada e tem dois ou três filhos agora, simplesmente normal. Compreende? E
tão graciosa e simples. Nós devemos olhar adiante e tocar Nele, honestamente
tentando encontrar o que é certo, tão perto de nós assim. Nós devemos ser
simples; crer; ter fé; não duvidar.
24
Eu estava tendo uma reunião lá. Eu me esqueço do irmão pentecostal
que toma conta do Tabernáculo agora. E eu estava tendo um encontro lá. E
cantaram aquele hino, Somente Crer,
r que foi escrito por Paul Rader. E ele era um
cristão tão maravilhoso e grande mensageiro de seu dia. Eu estava sentado em
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isto está me fazendo ficar fraco, companheiros. É uma...
196
Aquela senhora sentada lá atrás com constipação, a segunda de trás,
bem do lado desta fila lá. Foi você, há pouco atrás, que estava ali. Se você crê
com todo seu coração, isso te deixará. E aquele bebê com aquela alergia? Você
crê que Deus o curará? Aí está. Glória! O diabo perdeu esta. Ele perdeu. Deus te
abençoe, irmã, irmão. Tenha fé em Deus. É tudo que você precisa. Isto deixará o
bebê. Não se esqueça. O que eles tocaram? O que a senhora tocou pelo bebê?
Eu não os conheço, nunca os vi em minha vida.
197
Se nós somos estranhos um para o outro, levante sua mão, pessoal,
onde estiverem. A senhora, levante sua mão. Correto. Ela estava em pé ali,
orando pelo bebê. E o Espírito Santo continuou movendo-Se lá em algum lugar.
E eu vi onde estava, eu vi o bebezinho com aquela condição. Lá está ela. O bebê
vai ficar bem, irmã. Não se preocupe. Por quê? Há uma verdadeira Luz ao redor
aí. Eu sei que Deus respondeu. Veem? Isso deixará o bebê. Eu sei que ele vai
ficar bem. Sim.
198
Está vindo de todo lugar da audiência agora. Você não pode distinguir.
Está em todo lugar. Testemunhe isto. Você não crê mais agora do que estava
crendo há pouco? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] Com certeza. Você não
vê que é... Isto pode acontecer com qualquer um de vocês, se vocês crerem.
Veem? Apenas creia. Desculpe-me, senhor. Eu não... Você sabe, eu não estou
fora de mim. Mas eu só... Eu fico muito fraco. E eu só... Jesus, uma mulher tocou
em Suas vestes e Ele disse: “Percebo que virtude saiu de Mim,” isto é, força. E
se Ele, o Filho de Deus ficou fraco, o que dizer de mim, um pecador salvo pela
graça?
199
Agora, aqui está um homem. Deixe isto acontecer com este homem.
Então todos vocês creem? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] Alguém conhece
este homem? Alguém conhece este homem, por aqui? Oh, sim, senhor. Tudo
bem. Agora, você sabe. Vamos ver se está certo ou não. O homem é totalmente
estranho para mim. Eu nunca o vi em minha vida. Nós somos estranhos um para
o outro. Mas o Espírito Santo pode revelar para mim porque você está aqui, ou
o que você quer, ou algo sobre você, que você sabe, mas que eu não sei nada,
então isto te convenceria que teria que ser o Espírito Santo. Isto convenceria a
todos vocês, sabendo que Aquele mesmo Espírito Santo que está aqui, está aí
também em todos vocês?
200
Seu problema é no reto. É um cisto. [“O irmão diz: Sim”] É no reto. Há mais
alguém aqui orando sobre isto. É sua esposa. [“Está certo.”] Ela está tendo dores de
cabeça persistentes, o tempo todo. [“Está certo.”] Correto. Você tem uma criança lá,
também. Você crê que Deus pode me dizer o que está errado com aquela criança?
[“Sim.”] É um problema no sangue. [“Sim.”] Você crê que Deus pode me dizer quem
você é? [“Sim.”] Você creria em mim, você é um ministro. [“Sim.”] Você é o Reverendo
Mann. [“Sim.”] Vá para casa e fique bom.
201
Você crê com todo o seu coração? [A congregação se regozija - Ed.] Dê
glórias a Deus. Você crê, senhora, com todo seu coração, você sentada ali? Você
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Se através do edifício. Eu só estava observando, veem?
190
Agora eu quero falar com você só por um momento. Você parece uma
boa pessoa para mim. Somos estranhos um para o outro. [A irmã responde:
“Sim” - Ed.] O Senhor conhece seu problema. Ele conhece a mim e a você. Nós
somos um homem e uma mulher, nos encontrando aqui pela primeira vez. Pelo
Espírito, vejo que você é uma cristã, e eu posso sentir a vibração que há no seu
espírito, você sabe, movendo-se. E eu sei que você não é uma caronista. Você
é uma cristã, você sabe. O que eu quero dizer com ‘caronista’ é pular de lugar
em lugar, você sabe. Você é nascida de novo, uma cristã verdadeira [“Amém.”].
Eu posso sentir uma atmosfera de bem-vindo, você sabe. E o Espírito Santo
aqui dá boas vindas a este espírito, porque é um espírito semelhante. Veem?
Nós somos irmãos e irmãs. Você não está aqui por você mesma. [“Não.”] Você
está aqui por causa de outra pessoa. [“Sim.”] Uma amiga sua está sofrendo com
opressão demoníaca. [“Sim.”] Você crê nisto? [“Eu sei.”] Ponha aquele lenço nela
e não duvide. [“Eu porei.”] Aquilo a deixará. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus.
Somente creia com todo seu coração.
191
Como vai senhora? Nós somos estranhos um para o outro. Agora,
alguém, em algum lugar. Deus, onde foi isto? Em algum lugar na audiência,
alguém, alguma coisa aconteceu. “Como o senhor sabe isto, irmão Branham?”
Bem, eu simplesmente sei. Veem? É como se estivesse puxando a vida de você,
você sabe. Alguma coisa aconteceu. Alguém foi curado em algum lugar. Eu não
sei onde foi, mas talvez Ele me mostre outra vez.
192
Nós somos estranhos um para o outro, senhora. Eu não te conheço, mas
Deus te conhece. Você está aqui por algum propósito, talvez por alguém, talvez
seja problema financeiro, doméstico. Seja o que for, Deus pode me dizer. Você
crerá? Você saberá se é a verdade. Continuo vendo uma pessoa jovem vindo
aqui, uma visão está se abrindo com uma pessoa jovem. Agora, creia com todo
seu coração e Deus concederá isto. Vê? Se eu puder te dizer, você sabe que eu
não te conheço, tem que vir de um poder sobrenatural.
193
Lembram-se de meu sermão desta noite, sobre o que eu falei? [A irmã
diz: “Sim” - Ed.] Agora, olhe. Talvez, se eu pudesse, como aquele Anjo virou as
costas. Agora, e se eu virar as costas deste jeito para você. Tudo bem. Agora,
diga para o Senhor Jesus: “Ó Deus”, só em seu coração, “revele para o irmão
Branham a razão porque eu estou aqui, ou alguma coisa a respeito de mim” e
veja se Ele não faz isto.
Sim. Eu posso ver uma mulher agora mesmo. Ela está sofrendo com
194
problema intestinal. Isto é certo. É um tumor no intestino. É verdade. Senhora
Cathan, você pode voltar para casa e ser curada se você crer com todo seu
coração. Siga seu caminho e creia. Creia nisto. Você crê? Tenha fé. Você se dá
conta que o mesmo Deus que escreveu a Bíblia está movendo-Se nesta igrejinha
humilde, nesta noite, nesta reunião aqui?
195
Agora, nós somos estranhos um para o outro também, senhor. Eu não
te conheço, nunca te vi em minha vida. Nós somos totalmente estranhos. Agora,
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meu pequeno escritório. Eles estavam cantando para eu vir ao púlpito naquele
momento; como eles cantam no mundo todo. E eu estava sentado lá, sabendo
que naquele mesmo escritório foi onde Paul recebeu a inspiração para escrever
aquele hino. E ali estavam eles cantando Somente Crer. Oh, aquilo fez meu
coração arder!
25
E depois que o culto terminou, houve várias grandes coisas que o nosso
Senhor Jesus fez na reunião, e eu fui para trás, ao lado do prédio e estava
esperando. E lá veio um homem. Ele disse: “Senhor Branham?” Eu disse: “Pois
não.” Ele disse: “Eu gosto de te ouvir falar, mas sua gramática é tão ruim.” E
eu disse: “Sim, senhor. Eu sei disto.” Ele disse: “O senhor fala as coisas mais
horríveis.”
26
Eu disse: “Sim, senhor. Está certo.” Eu disse: “Eu não tive a chance de
ter estudado.” Eu disse: “Fui criado numa família de dez filhos; pais pobres, e eu
tive que ir trabalhar logo cedo para ajudar a tomar conta da família. Eu nem pude
receber uma instrução gramatical na escola.”
Ele disse: “Isto não é desculpa agora. Você é um homem.”
Eu disse: “Bem, eu ando tão ocupado na obra do Senhor agora, que não
tenho como.”
Ele disse: “Mesmo assim, você podia estudar por correspondência.
Agora, por exemplo, hoje à noite, você disse: ‘todos vocês passem na frente do
púlpito. ‘”
27
Eu disse: “Bem, eu não sei falar de outra maneira. Não é daquele jeito?”
“Claro que não.” Ele disse: “Você deveria dizer ‘púlpito’” Ele disse:
“Você...”
Eu disse: “Bom, tudo bem.” Era pronunciado de outra maneira, e eu
pronunciei mal, ou algo.”
Ele disse: “Você não conhece sua Bíblia.”
Eu disse: “Bem, pode ser que sim, mas eu conheço o Autor dela muito
bem.” Eu disse: “É isto.”
Você sabe, não foi falado ‘conhecer o Livro Dele’. Mas conhecê-Lo é
Vida.” Veem? Satanás conhece a Palavra Dele. Mas, o importante é “conhecêLo, o Autor da Palavra”, veem?
28
Vamos inclinar nossas cabeças enquanto falamos com Ele em nosso jeito
humilde. Agora, com nossas cabeças inclinadas e também nossos corações, se
houver um pedido especial que você queira que seja lembrado, levante sua mão
para Deus. Segure seu pedido em seu coração, dizendo: “Senhor, eu preciso de
salvação. Eu preciso de cura. Eu preciso de algo.” Deus entenderá.
29
Nosso Pai Celestial, ao nos aproximarmos de Tua santa Presença nesta
noite, em Nome do Senhor Jesus, nós vimos em Seu Nome porque Ele disse
que “se pedires ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, Eu o farei”.
i Agora, nós
sabemos que não podemos vir em nosso próprio nome. Nós não podemos vir
em nome de nossa igreja, em nome de nosso pastor, ou em nome de nossa
organização, e esperar ser ouvidos. Mas nós temos a segurança que se viermos
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em Nome do Senhor Jesus, Ele nos prometeu que seríamos ouvidos.
30
E eu oro nesta noite, Pai Celestial, que ao nos reunirmos aqui neste
pequeno Tabernáculo que tem sido dedicado para o Teu serviço, que o Teu servo,
nosso irmão O’Donnell, está pastoreando neste tempo, pastoreando a ovelha
que está peregrinando nesta parte do país, eu oro por Tuas bênçãos sobre este
pastor e sobre sua família, sobre a igreja e toda ovelha que se alimenta aqui
nesta pastagem.
31
Eu oro por cada igreja que está representada aqui, por todas as pessoas.
E por aqueles que não são cristãos eu oro que nesta noite eles se tornem cristãos.
Eu oro pelos homens de negócios que estão aqui, o irmão Rose, irmão Williams e
muitos outros, por esta convenção que está para acontecer ali. Que esta pequena
expectativa com estes poucos dias aqui nas imediações de Phoenix, e Tempe, e
Sunnyslope, e pela região aqui, que seja a razão de muitos cristãos receberem
uma renovação, muitos desviados voltarem para Deus, muitos pecadores virem
a Cristo, muitos doentes serem curados. Conceda isto, Pai.
32
Fale através de nós, através da Palavra nesta noite, a Verdade. “Tua
Palavra é a verdade.” Cure todos os doentes e aflitos, física e espiritualmente.
Estas mãos que se levantaram têm uma necessidade, Senhor, e eu oro que Tu
possas suprir todas elas nesta noite, através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
33
Agora, muitos de vocês gostam de ler as Escrituras com aqueles que
estão lendo. Eu desejo ler em dois lugares nesta noite. Um deles é em São
Marcos, capítulo 16, e vamos começar no versículo 14. E o outro é em São João.
Ou, eu acho que foi o que eu escrevi. Deixe-me ver primeiro. Sim. São João
14:12 é a segunda Escritura. E agora em São Marcos, no capítulo 16, começando
com o versículo 14. E São João 14:12. Agora queremos prestar atenção à leitura,
porque a Palavra de Deus é o que queremos ouvir. Primeiro, Marcos 16.
Finalmente apareceu aos onze, estando eles
assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto
a sua incredulidade e dureza de coração, por
não haverem crido nos que O tinham visto já
ressuscitado.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda a criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem
não crer será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em Meu
Nome expulsarão os demônios; falarão novas
línguas;
Pegarão nas serpentes; e se beberem alguma
coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e
porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.
Ora, o Senhor depois de lhes ter falado, foi
recebido no Céu, e assentou-se à direita de
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com você por um minuto, num contato. Sim. Louvado seja Deus. Uh-huh. Aqui
está Ele. Eu não posso te dizer como eu sei disto, mas eu sei que Ele está bem
aqui agora. Veem? Correto. Ele Está aqui agora. Graças sejam dadas ao Senhor.
Aqui está Ele agora.
184
Você tem doença de pele pela qual você quer que eu ore. Se isto é
correto, levante sua mão. Agora, você crê com todo o seu coração? Agora, você
pode dizer que eu adivinhei isto. Agora, observe se nós adivinhamos isto. Seja
bem reverente. Ela parece ser uma boa pessoa. Agora, eu não poderia te dizer o
que disse para você primeiro. Agora, só um minuto. Sim, você tem uma doença
de pele. Você tem isto por algum tempo. Você nunca recebeu oração por isto
antes. E você tem alguma coisa errada no seu lado. Certo. Foi causado por um
acidente de automóvel. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR. Agora, você crê, não crê?
No Nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço por sua cura. Vá crendo.
185
Você crê que Ele é o mesmo de ontem, a Luz do entardecer do Espírito
Santo? [A congregação se regozija - Ed.] Como vai? Você e eu somos estranhos
um para o outro; é a primeira vez que nos encontramos. Se eu pudesse te curar,
eu curaria. Eu apenas represento o Curador, como um embaixador comissionado,
orando por Sua confirmação. Mas se Deus me disser por que você está aqui,
você creria que eu sou profeta Dele ou Seu servo? Você creria nisto?
186
Uma coisa está fazendo sombra ao seu redor, mostrando que você está
sofrendo com uma condição nervosa, perturbação mental, condição nervosa.
Fica pior à tardinha, quando o sol começa se por. Correto. Então, outra coisa,
você tem um nódulo com que você está preocupada. Você crê que Deus pode
me dizer onde está este nódulo? Está no seio direito. Não está? Você crê agora?
Agora, há Algo em mim, dizendo isto, sabendo disto. Isto é correto? Você crê que
é Deus? Então Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem: se colocarem
as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.”” Deus te abençoe. Amém. [A
congregação se regozija - Ed.] Tenha fé. Não duvide. Apenas creia com tudo que
há em você.
187
Um pequeno companheiro com gravata listrada, pare de se preocupar.
Aquela artrite vai te deixar se você somente crer com todo seu coração. Você
estava aí, esperando por isto, não estava? E você nem mesmo tem um cartão de
oração. Você não precisa de um. Somente creia. Veja, a fé dele tocou em Algo.
Você sabe que aquele homem não tocou em mim. Ele está a seis metros de mim,
correto? Mas o que ele tocou? O Sumo Sacerdote.
188
Eu olhei aqui para esta mulher, e havia um homem. Eu olhei e era um
homem. Eu disse: “Não pode ser. Há um... Aquela é uma mulher.” Eu olhei, havia
um homem. Eu observei aquela Luz, que está pendendo aqui, foi e pousou sobre
ele. Eu o vi tentando se levantar da cama, dessa maneira. É isto. Veem? Aqui
está ele. Deixe-O ser a evidência. É isso? Você estava sentado, orando por isto.
É isto certo? Creia com todo o seu coração agora e você ficará bem.
189
Então, “Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis.” Somente tenha
fé. Agora seja bem reverente. Desculpe-me. Eu estava observando a Luz mover-
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hoje e eternamente, somente na forma do Espírito Santo, usando minha carne,
meu espírito enquanto eu me rendo a Ele, e Ele me diz qual é o seu problema,
você saberá se está certo ou não, porque você é uma testemunha disto. Agora,
se você... Se eu estivesse tendo um culto de cura, eu viria aqui e diria: “Glória
a Deus! Você está doente, irmã?” “Sim. Eu tenho tuberculose.” “Glória a Deus”
Colocaria minhas mãos sobre você e diria: “Aleluia! Receba sua cura.”
179
Agora, muitos bons irmãos, como o irmão Oral Roberts e outros, eles são
verdadeiros homens de Deus. Este é o dom deles. Eles dizem: “Glória a Deus!
Eu creio nisto. Você crê?” “Sim.” Eu creio que você seria curada. Com certeza, eu
creio nisto. Sim, senhor. Eu creio. Você iria ao seu pastor, se você é uma cristã,
ou qualquer coisa parecida, eu creio que você o faria; a cura aconteceria. Mas
agora, o que seria se Ele viesse e te dissesse alguma coisa que você fez. Você
saberia se era verdade ou não. E se Ele pode te dizer o que foi feito, certamente
você poderia crer, se Ele dissesse para você o que será feito. Correto? [A irmã
diz: “Correto” - Ed.]
180
Agora, quantos creem que isto seria um testemunho, se Ele fizer isto,
mostrar que Ele é Jesus Cristo, o Messias, o mesmo ontem, hoje e eternamente?
[A congregação diz: “Amém” - Ed.] Agora, lembre-se, não sou eu. Não. Eu sou
como este microfone: completamente mudo. Como eu saberia? Eu já afirmei para
vocês, e para ela também, e um para o outro, que nós nunca vimos um ao outro.
Então terá que ser um poder vindo de algum lugar.
181
Agora, você pode crer como alguns deles creram, e dizer: “Tu és o Filho
de Deus, o Rei de Israel.” Ou, você poderia dizer: “Hum! Ele é um demônio, um
adivinho, um tipo de espírito mal.” Então, isto é entre você e Deus. Veem? Agora,
depende de você, julgar isto. Compreende? Depende só de sua atitude em
relação a isto. Mas para mim, é Jesus Cristo. Para mim é, porque Ele prometeu.
E agora... Ele fez uma promessa e me comissionou, e me deu esses sinais.
182
E há muitos anos atrás, eu estava aqui com vocês, e Ele me deu um
sinal, se você colocasse sua mão na minha. Quantos se lembram disto? [A
congregação diz: “Amém” - Ed.]. Eu lhes disse que se eu a segurasse por uns
momentos. Eu não tinha nenhum controle, mas dizia que você tinha um tumor ou
o que quer que fosse. Era perfeito. Correto? [Amém]. E eu lhes contei que Ele me
disse que “se eu fosse reverente e cresse, e ficasse livre” e, isto é, não saísse
implorando dinheiro. E eu nunca levantei uma oferta em minha vida. Veem? E
tudo mais. “E fosse fiel a Ele, que aconteceria que eu poderia revelar às pessoas
o próprio segredo dos seus corações; outra coisa.” Eles não podem negar isto.
Veem? Vocês se lembram de me verem profetizando isto? [A congregação diz:
“Amém”- Ed.] Agora isto aconteceu. Veem?
183
Agora, sejam reverentes. Você pode dizer: “O que o senhor está
esperando, irmão Branham?” Por Ele. Eu não conheço esta mulher. Se Ele não
me ungir, eu não posso fazer isso. É isso. Quantos já viram a foto daquele Anjo
do Senhor, aquele Fogo, o Pilar de Fogo abrasador? Eles tiraram a foto, que está
por todo o mundo hoje. Está em Washington D.C., no salão de arte religiosa. O
único ser sobrenatural que foi cientificamente comprovado. Eu vou só conversar
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Deus.
E eles tendo partido, pregaram por todas as
partes, cooperando com eles o Senhor, e
confirmando a Palavra com os sinais que se
seguiram. Amém.
34
Em João 14:12, Jesus falando:
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que
crê em Mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas; porque Eu vou
para Meu Pai.
35
Eu gostaria de tomar um texto, se o Senhor permitir, sobre a Confirmação
da Comissão, como um texto, e apenas falar. Eu tenho algumas Escrituras e
anotações, que podem nos ajudar doravante. Agora: Confirmação da Comissão.
36
Agora, eu penso que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você fosse
construir uma casa, ela teria que ser construída de acordo com as especificações,
ou eles não aprovariam a construção da casa; e você teria que derrubá-la e
construí-la novamente.
37
E eu penso, também, que se você estiver indo na rodovia, ou em seu
trabalho fora, e alguém chegasse até você e dissesse: “Eu sou um delegado
dos Estados Unidos. Eu te prendo, em nome de meu cargo.” Agora, você tem
o direito de dizer para o homem... Se você olhasse nele, usando um uniforme
com distintivos, aquilo ainda não faria dele um delegado dos Estados Unidos.
Qualquer falsário poderia usar uniforme. Você pode comprar um distintivo por
aqui, quase, numa loja de dez centavos. Vá a qualquer bazar e compre um
uniforme, ou qualquer coisa. Aquilo não faz da pessoa um delegado dos Estados
Unidos.
38
Para se fazer identificado, ele tem que ter seus documentos com o selo
neles, que confirma sua afirmação de que é um delegado dos Estados Unidos.
O que vale dizer que ele não é nada até que confirme ser aquilo. Ele confirmou
sua comissão, e ele faz isto por uma declaração selada, uma declaração, para
mostrar que este homem foi designado. E ele foi... Sua comissão foi selada com o
selo dos Estados Unidos, acima do nome dele. E aquilo o confirma, se ele estiver
usando o distintivo ou se estiver usando o uniforme. Contanto que ele esteja
portando seus documentos, ele é o delegado, e aquela é sua comissão. Só um
distintivo e um uniforme não funcionará.
39
Nós vemos isto muitas vezes no exército. Eu tenho ouvido meus irmãos
contarem e muitos daqueles que estiveram no estrangeiro. Que muitas vezes,
japoneses e alemães, e os outros países aliados que estavam contra nós na
guerra, se eles pudessem pegar um soldado morto, eles pegavam um dos seus
soldados que aquele uniforme coubesse nele, e assim poderia se passar por um
soldado americano. E ele tinha que ser apropriadamente identificado, ou eles
nunca creriam em seu uniforme ou, quem sabe, no distintivo que ele tivesse em
seus ombros. Ele tinha que ser identificado como um soldado americano, porque
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ele poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato poderia usar um
uniforme dos Estados Unidos. E nós encontramos isto em todos os âmbitos da
vida. Nós vemos isto hoje nas ruas. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que
são americanas.
40
E aqui há algum tempo atrás, passando pelo Batalhão que havia lá
em Jeffersonville, eu estava caminhando, numa manhã, indo patrulhar. E havia
um sujeito bem vestido descendo a rua, com um grande cigarro na boca, um
funcionário do governo. E ele olhou para mim, de manhã cedo, usando óculos
escuros. Eu disse: “Bom dia, senhor.” Ele olhou para mim e respondeu: “Huh!”
Continuou a caminhar.
41
Agora, eu pensei comigo. Eu não deveria dizer nada, mas em meu
coração, ele não era um verdadeiro americano, porque os princípios americanos
não estão baseados num comportamento como aquele. Correto. Companheirismo,
tolerância, boa vontade. E agora, veja, nem todos que vivem na América são
americanos. Existem espiões, comunistas e tudo mais. E a única maneira pela
qual eles podem ser realmente conhecidos, se são verdadeiros, ou não, é pelo
que eles na verdade são, o que há por dentro deles; se os seus corações estão
na América ou somente em suas carteiras. Veem?
42
Depende do que é. Qualquer falsário pode ter as assim chamadas
credenciais e ainda assim não ser um artigo genuíno. É por isto que eu creio
que todos aqueles que vêm para o nosso meio, chamando-se de cristãos,
embaixadores enviados do Céu, deveriam ter uma confirmação de sua comissão.
Eu creio que deveria haver uma confirmação de sua comissão.
43
Agora, nós percebemos que Jesus disse aqui, em Marcos capítulo 16,
que todos que Ele enviou com uma comissão deveriam carregar consigo uma
confirmação. “Estes sinais seguirão aos que crerem.” Agora, Ele não disse:
“Talvez seguirão ou pode ser que sigam.” Ele disse: “Ide por todo o mundo.”
Agora, alguém quer cortar aquela comissão de dois mil anos atrás. Mas Ele
disse: “A todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão por todo o mundo,
e a toda criatura.” E aqueles eram os sinais que tinham que seguir, para confirmar
a identificação.
44
A Bíblia diz: “O Evangelho não veio a nós somente em palavras, mas em
poder, manifestações do Espírito Santo.” Em outras palavras: ““É o Espírito Santo
tomando a Palavra de Deus e fazendo-A manifestar.” Veem? E fora isto, a única
maneira que os sinais de Marcos 16 podem seguir o crente é quando o Espírito
Santo toma a Palavra de Deus e A demonstra para as pessoas. É isto. Agora, a
fé faz a Palavra viver. Veem?
45
A Palavra é Deus. “No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus
e a Palavra era Deus.” Então Jesus disse: “Se vós estiverdes em Mim e Minha
Palavra estiver em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito.”” Veem? Isto
é ficar com Cristo na Palavra. Não vá para a direita ou para a esquerda. Fique
com Ela. E então, Ela não é, na verdade, sua palavra. É a Palavra Dele, e a
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cegos, paralíticos, ressequidos, todo tipo de pessoas? A Bíblia diz isto, irmãos?
[Os ministros dizem: “Amém” - Ed.] E Ele foi direto a um homem que tinha
uma enfermidade. Ele não era cego. Ele podia caminhar. Ele talvez tivesse um
problema de próstata. Ele podia ter uma tuberculose crônica. Isso não iria matálo. Ele tinha tido aquilo por vinte e oito anos, e não iria matá-lo. E Ele foi àquele
homem. Por quê? E então curou somente aquele e saiu.
O que seria se Ele viesse a Tempe, nesta noite, e fizesse como naquele
174
dia? Eles O criticariam na hora. Correto, irmãos? [Os ministros dizem: “Amém”
- Ed.] Eles O criticariam. Mas, lembre-se, Jesus conhecia o homem e sabia que
ele tinha estado naquela condição por todo aquele tempo. Foi isto que Ele disse?
[“Amém.”] Agora, quando os judeus encontraram este homem, ele lhes contou
Quem tinha feito aquilo. Eles encontraram a Jesus e O questionaram. Você
acha que eles O questionariam nesta noite? Com certeza. O que Ele disse? “Na
verdade, na verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de Si mesmo, mas
o que Ele vê o Pai fazer, assim faz o Filho igualmente.”” Está correto? Então, de
acordo com Sua própria Palavra, Ele não fez nada até que o Pai Lhe mostrou
primeiro em uma visão o que fazer.
175
Lembram-se de Elias, em nosso sermão nesta noite? “Eu fiz isto sob o
Teu comando.”” Qualquer profeta do Senhor somente vai aonde o Senhor o guia.
Agora, vamos traçar um molde. Agora, Cristo é o Espírito Santo que está aqui
agora. Agora, eu creio que me senti guiado a vir ao Arizona. Jesus sentiu-Se
guiado. Ele teve necessidade de passar por Samaria. Eu me senti guiado a ter
um culto de cura em Tempe, nesta noite, sendo que nunca tive um culto desses
aqui. Eu não sei por quê.
176
Bem, aconteceu de você ser a primeira pessoa a vir aqui. Aqui está, São
João 4 de novo, exatamente. Eu não te conheço. Você não me conhece. Eu não
sei coisa nenhuma. Você pode ser uma pecadora. Você pode ser uma hipócrita.
Você pode ser uma adúltera. Você pode ser uma pessoa santa. Você pode estar
doente. Você pode estar aqui em favor de alguma outra pessoa. Você pode estar
com problemas financeiros. Eu não sei o que você tem. Eu não sei nada sobre
você. Agora, isto é correto, eu não sei. Agora, se eu sou um estranho, se algum
incrédulo estiver aqui, levante sua mão, se nós somos... Se é a verdade. Veem?
Agora, se o Espírito Santo... Contactando seu espírito.
177
Agora, nós dois estamos aqui, um homem e uma mulher, exatamente
como eles estavam naquela ocasião. E Jesus conversou com ela até que Ele
descobriu o que estava errado com ela. Não é verdade? Agora, todos que sabem
que é verdade, digam ‘amém’. [A congregação diz: “Amém” - Ed.] Ele encontrou
o que era o problema dela, e Ele contou para ela qual era seu problema. E ela
disse: “Senhor, Tu deves ser um profeta.”” Eles não tinham tido profeta por cerca
de quatrocentos anos. Ela disse: “Vejo que És profeta. Agora, nós sabemos que
quando o Messias vier, este será o sinal do Messias. Ele nos dirá estas coisas.”
Correto? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] Bem, Jesus disse: “Eu Sou Ele, que
fala contigo.”
178
Agora, se aquele foi o sinal do Messias então, e Ele é o mesmo ontem,
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Correto? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] “Eu Sou a videira e vós os ramos.”
Agora, a videira não carrega os frutos, não é verdade? Os galhos são os que
carregam os frutos. Então a Videira somente energiza os galhos, mas você vê
o galho. A Videira não foi feita para... Vê, Ele está na Glória. Ele é o Espírito
Santo. Agora, Ele não carrega o fruto, mas Ele energiza você e a mim, para que
possamos entender um ao outro, através de vozes, que Ele fala através de nós e
faz Sua obra, para confirmar a comissão que nós fomos enviados a fazer. Vocês
entendem isto agora, todos vocês? [“Amém!”]
169
Agora, ore e diga: “Senhor Jesus, eu vou crer com todo meu coração. Eu
vou realmente crer com tudo que há em mim. E eu creio que Tu vais me curar.
Eu vou, com todo o meu coração, tentar tocar na orla de Tuas vestes, confiando
que Tu me curarás.” Agora, creia por você ou por um ente querido. Agora, eu vou
perguntar-lhe. Com o que... Agora, você sabe que eu sou pentecostal. Eu creio
em gritar, louvar ao Senhor. Mas eu vou pedir para você fazer isto. Agora, quando
estiverem vindo, eu quero que vocês sejam tão reverentes quanto possam. Agora,
contenha a si mesmo agora. Ponha todas as suas dúvidas de lado e diga; “Agora,
Senhor, ajuda-me.” Deus fará isto, se você simplesmente crer.
170
Agora, aqui está uma mulher. Eu nunca a vi em minha vida. Agora, quem
estiver nisto aqui... Algumas vezes eu não sei o que estou falando; se isto me
atinge, é uma visão. Agora, se você... Vocês podem me ouvir bem agora? Tudo
bem. Agora, sejam bem reverentes. Agora, aqui está uma mulher. Agora, aqui
está um lindo quadro da Bíblia. Nós somos estranhos um para o outro Eu não te
conheço. Agora, você pode me conhecer, como o irmão Branham. Mas eu não te
conheço de jeito nenhum.
171
Agora, este é um quadro como foi em São João 4. Jesus encontrou uma
mulher que Ele nunca tinha visto, ou ela não O conhecia. Ela sabia que Ele era um
judeu, mas isso era tudo que ela sabia. Então Jesus conversou com esta mulher
um pouquinho. O que Ele estava fazendo? Ele estava fazendo contato com o
espírito dela. Veem? “Ele tinha que passar por Samaria. E Ele foi a Samaria. Ele
encontrou esta mulher.” Por quê? O Pai o guiou a Samaria. “Vá para Samaria.”
Ele não sabia o que fazer. Esta mulher apareceu. Ele pensou: “Talvez seja isto
que o Pai queira.” Porque Ele disse...
172
Depois de Ele ter curado o homem na... Que era aleijado, não aleijado,
mas eu acho que ele podia ter uma doença crônica. Em São João 5, o próximo
capítulo, eu creio que é. Ele foi ao poço de Bethesda, e lá estava um homem
deitado, aleijado por vários anos, tinha uma enfermidade. Agora, ele podia andar.
E o Anjo descia e movia a água. Vocês, irmãos, sabem do que eu estou falando.
E então Jesus veio e disse... Ele disse sobre ir ao poço. Ele respondeu: “Não
tenho quem me ajude. Há sempre alguém que pode fazer melhor do que eu. A
pessoa pode ir mais rápido do que eu,” em outras palavras.
173
Ele disse: “Pegue tua cama e vá para casa.”” Ele pegou sua cama e foi.
Agora, Jesus nunca curou nenhum outro deles, e havia multidões, milhares.
Por que Ele não curou? Esta é uma boa pergunta para a congregação, para
nós ministros. Um Deus cheio de compaixão. Não é certo? Multidões de coxos,
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Palavra Dele tem poder e autoridade atrás de Si. Agora, e se o Espírito Santo, o
Qual é a Palavra de Deus, ou o poder da Palavra de Deus, vem com a Palavra
de Deus, isto fará a Palavra de Deus revelar a Si Mesma. “Ide por todo o mundo
e demonstre o Evangelho a toda criatura. Todo que crer e for batizado será salvo;
aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.”
46
Que maravilha! Se fôssemos fundo agora e ouvíssemos, saberíamos
quais eram as credenciais que teriam de estar em todo homem que saísse
pregando o Evangelho. E nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho
sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não deixou Pedro, Tiago, João e o resto
deles, pregarem o Evangelho até que esperassem na cidade de Jerusalém até
que o Espírito Santo os tivessem enchido. Porque é o Espírito Santo que faz a
Palavra de Deus entrar em ação. Veem?
47
Agora, a mesma Palavra está tão viva nesta noite como estava no
momento em que foi falada. Veem? Tudo que precisamos é do Espírito Santo atrás
da Palavra, colocando-A em ação e demonstrando o poder que Ela prometeu.
Cada bênção que Deus prometeu, tudo que Ele disse, pode ser trazido à vida se
o Espírito Santo estiver por detrás da Palavra, porque esta é a coisa que vivifica
a Palavra e dá vida a ela. Veem? E agora, nós sabemos que isto é a verdade.
Jesus disse: “Estes sinais seguirão a todos que Eu enviar.”” Recuse a outros. Isto
é tudo. Certamente.
Qualquer incrédulo, qualquer crítico da Palavra, pode vir com uma
48
identificação de alguma denominação, alguma organização feita por homem,
e dizer: “Eu sou presbiteriano, luterano, batista”, qualquer coisa que possa
ser. Ele poderia facilmente se identificar no companheirismo de alguma igreja
denominacional, por causa de suas credenciais. Mas suas credenciais somente
vêm de uma organização feita por uma teoria e não pela Palavra de Deus. Mas
Deus... Se ele é enviado por Deus, “Estes sinais seguirão aos que crerem.”
Veem? Jesus disse isso. Veem?
49
Isto é, também, se você toma o que alguma organização disse, alguma
teoria de homem. Eles pregarão a doutrina daquela teoria, e então aquela é a
credencial para a junta de diáconos, ou o que for, que eles se firmam em bom
companheirismo com aquela organização. Eu não tenho nada contra aquilo.
Entenda. Mas eu estou só defendendo o que Jesus falou. Veem? Ele disse: “Estes
sinais seguirão aos que crerem.” E Jesus disse em São João 14:12, “Na verdade,
na verdade vos digo.” O que vale dizer: “Absolutamente, absolutamente Eu vos
digo, que aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço ele fará também.”
50
E como pode um homem crer que ele é enviado por Deus, e então voltar
e negar a mesma comissão que Deus disse que daria, que seria a identificação de
cada pessoa que Ele envia? Como um homem pode dizer “não há tal coisa como
o batismo com o Espírito Santo”? Como um homem pode dizer “não há tal coisa
como cura de enfermos”? Como um homem pode dizer “não há tal coisa como
falar em línguas, expulsar demônios”? Quando aquela foi à própria credencial
que Jesus colocou em cada crente que iria, que Ele enviou? Aquilo é autoridade.
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51
Agora, você pode ir para a escola e conseguir um Ph.D e um LL.D,
e o que mais que você queira, e aquilo está bem. Esta é a sua identificação
para aquela organização. E está tudo bem tê-las. Eu não tenho nada contra. Eu
gostaria de tê-las. Mas a identificação que Jesus, quando Ele envia um homem é
“Estes sinais seguirão aos que crerem.”” Veem? Esta é a identificação de que ele
é enviado por Deus. “Estes sinais seguirão aos que crerem.”
52
Agora, como eu disse, qualquer falsário pode pegar um uniforme ou um
distintivo, mas aquilo não é realmente a credencial. É a credencial que conta,
não o uniforme ou o distintivo. E há muitas pessoas, e é tão ruim (eu tenho que
dizer isto, mas é verdade, temos que ser honestos.), há muitos do nosso povo
pentecostal que estão apenas usando o uniforme e o distintivo, veem, porque eles
vivem de maneira tão diferente do que um pentecostal deveria ser realmente, a
ponto de não haver nada mais. Isto é tudo. E isto somente traz reprovação sobre
a Causa. Correto. Faz às pessoas ficarem desconfiadas.
53
Mas Jesus deu a comprovação de que estaria certo, porque “Estes sinais
seguirão aos crentes.”” Esta é uma coisa. O Espírito Santo olhou através da
corrente do tempo e viu que os homens perverteriam Sua Palavra e causariam
isto, aquilo e aquilo outro; então Ele a fez de maneira tão clara e tão positiva que
não há nenhuma maneira de todos ignorá-La. Ele disse: “Estes sinais seguirão
aos que crerem.”” Agora, nós sabemos que é a verdade.
54
Um descrente pode carregar essas credenciais denominacionais, mas
isso não é o que faz dele um homem enviado por Deus. Eles andam por aqui com
todo tipo de livros debaixo do braço, por todo o país, e isso, isso é de Jeová, e de
fulano de tal, e isto, e aquilo outro; mas essas coisas não fazem deles homens
enviados por Deus. Não, senhor. Jesus disse: “Façam o teste com eles através
da Palavra.” Isto é certo. A Palavra: “Estes sinais seguirão.”” “Você crê no poder
de Deus?” “Oh, nossa igreja ensina isto.” “Nossa igreja.” Isto não tem nada a ver.
55
Isto é o que a Palavra de Deus diz. Veem? “Passarão os céus e a terra,
mas Minha Palavra não passará.” A Palavra viva, falada por um Deus Vivo, deve
estar em um ser vivo. E como pode um homem ou uma mulher que afirma ter
o batismo do Espírito Santo negar o que Deus diz em Sua Palavra? Porque é
o próprio Espírito Santo quem escreveu a Palavra que está falando através da
pessoa. Correto. Tem que ser. Ele não pode fazer isto. Sim, senhor.
56
Agora, um homem pode vir e dizer: “Eu tenho um cartão de
companheirismo. Eu pertenço a esta ou àquela igreja.” Isto ainda não faz a coisa
ser correta. Ele pode ter um Ph. D., LL.D, e mais o que for de alguma grande
escola. Isto está bem. Nada contra isto. Aquilo pode ser bom. Eu não tenho nada
contra aquilo. Mas se Deus o enviou... E se ele nega esta comissão aqui... Se ele
conseguiu aquilo e mais isto aqui, maravilhoso. Mas se ele conseguiu aquilo, sem
isto aqui, então não fará bem algum. Veem? Isto é correto.
57
Está bem se um homem veste o uniforme e usa o distintivo com as
credenciais. Tudo bem. Mas ele poderia usar um uniforme com distintivo sem
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162
Agora, o rapaz vem com estes cartões primeiro. Ele fica em pé aqui
e os mistura; cinquenta ou cem, a quantidade que for. Desce até a fila e dá
para qualquer pessoa. Uma pessoa pode pegar o ‘um’, a outra o ‘dez’, a outra o
‘cinquenta’, a outra o ‘noventa’, etc. Nós não sabemos com quem eles estão. Eles
estão todos espalhados. Fazendo assim o rapaz não fica sabendo qual. Então, o
rapaz não sabe de onde eu vou chamar, naquela noite. Porque, vejam, eu mesmo
não sei. Eu poderia começar... Quantos têm estado nas reuniões antes, e sabem
que eu pulo os números? Está certo. Veem?
163
Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo de vir, porque seus
pecados são revelados aqui. Agora, se você fez alguma coisa errada e você não
quer que seja dito, é melhor você não vir. Isso é tudo. Porque Ele certamente vai
revelar. Uh-huh. Quantos sabem que isto é verdade? [A congregação diz: “Amém”
- Ed.] Sim, senhor. Com certeza é verdade. Agora, se você está se sentindo
condenado sob o pecado, ora, não venha. Mas se você não está, se você está
sob o Sangue, venha. Veem? Tudo bem. Agora, tudo bem. Vamos começar bem
aqui e ver onde podemos chegar.
164
Agora, quantos aqui estão doentes e vieram, mas não estão com cartão
de oração, chegou muito atrasado ou algo? Levante sua mão, por todo o lugar
do edifício. Tudo bem. Não têm cartão de oração. Agora, houve uma mulher que
caminhou por entre a multidão. Talvez ela não tivesse um cartão de oração, mas
ela tocou em Suas vestes. Aquilo operou a cura. Tudo bem. Ela tocou na orla de
Suas vestes e foi curada.
165
Agora, vocês aí que creem com todo seu coração, você que realmente
crê com todo seu coração, apenas diga: “Senhor Jesus, eu realmente creio com
todo meu coração, eu vou Te aceitar e crer nisto. Eu sei que o irmão Branham não
me conhece, ou não sabe nada a meu respeito. Se Tu permitires que eu toque
Tuas vestes! Agora, a Bíblia diz...
166
Agora, os ministros testemunharão isto. A Bíblia diz que “Jesus Cristo
é o Sumo Sacerdote que, agora mesmo, pode ser tocado pelo sentimento de
nossas enfermidades.” É verdade? [Os ministros dizem: “Amém” - Ed.] Um Sumo
Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Ele
é, agora mesmo. Bem, então, se Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado
pelo sentimento de nossas enfermidades, como aquele Sumo Sacerdote agiria
quando fosse tocado? Se Ele é o mesmo Jesus que era no passado, Ele agirá da
mesma maneira. Ele não pode mudar Sua maneira. Ele não pode.
Se Ele disse no passado: “Bem, Eu os salvei porque eles creram em Mim,
167
mas hoje Eu vou salvá-los porque eles têm muito dinheiro.” Ele não pode fazer
isso. Ele tem sempre que permanecer com Sua primeira atitude. Veem? Quando
Deus alguma vez toma uma decisão, ela é perfeita. Isso não pode nunca ser
mudado, nunca mais. Deus nunca muda Seu programa, veem? Então, se Ele é o
Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades,
e você O toca com sua fé...
168
Agora, Ele não tem outras mãos na terra a não ser as minhas e as suas.
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Deus está em Sua igreja.” Deus está em Sua Palavra. A Bíblia diz: “Se algum
homem tirar ou adicionar qualquer coisa a Ela, da mesma maneira será tirada sua
parte do Livro da Vida.” Nós cremos só no que Deus disse, e isto é tudo. Agora,
nós ainda cremos naquela Mensagem.
157
Agora, há pessoas doentes aqui nesta noite. Eu preguei para você que
Deus confirma Sua comissão. Isto é certo. Deus vela sobre Sua Palavra para
confirmá-La. A única coisa que Ele está tentando fazer é encontrar um coração
no qual Ele possa entrar. Agora, não pense que você vai conseguir demais disto.
Você não vai conseguir. Você poderia imaginar um peixinho de meio centímetro,
lá no meio do oceano, dizendo: “É melhor eu beber desta água com moderação,
eu poderia esgotá-la.” Certamente não. Bem, você nunca poderia esgotar o poder
de Deus e a bondade de Deus. Com certeza você não o faria. Então abra sua
boca.
158
Você diz: “Bem, eu recebi o Espírito Santo.” Oh, há .... O Céu inteiro está
cheio Dele. Veem? Deus só está tentando. Como uma... Se fosse tudo, o Céu
inteiro seria um enorme duto, e você uma pequena fenda. Ele está tentando...
Como a água tentará forçar para sair, assim o Espírito Santo está tentando forçarSe para dentro de você, daquela maneira, tentando fazer você crer Nele. Eu sei
que esta é a verdade. Agora, eu creio nisto. Eles deram...
159
Ele distribuiu cartões de oração, para eu orar? Eu creio que ele distribuiu.
[Os irmãos dizem: “Sim” - Ed.] Tudo bem. Como... Onde ele está? O quê?
Desculpem-me. De um a cinquenta. Tudo bem. Nós não podemos colocar a todos
em pé ao mesmo tempo. Ora, está tudo bem, apenas fiquem quietos. Enquanto
caminham, talvez esta fila pode ir para trás, para que eles possam se mover um
pouco. Há um copo com água, eu creio, colocado lá, eu creio, se você observar.
Tudo bem. Vamos chamar os números um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito, nove, dez. Deixe que eles se levantem. Número um, quem tem o ‘um’?
Cartão de oração número um? É só um cartão de oração com um número nele.
Número um, dois, três, quatro. Número um, quem tem o ‘um’? Com certeza tem
alguma coisa errada.
160
Fale em espanhol. Como se diz um em espanhol? [As pessoas dizem:
‘Uno’ e ‘una’. Ed.] Una, una, quem tem? Número um. O que disse? Tudo bem,
bem aqui. Número dois, quem tem? Número três, quatro, cinco, seis, sete, oito?
Um, dois, três, fiquem em pé aqui. Vamos formar uma fila? Hum? Sim. Está tudo
bem. Tudo bem. Está bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
dez. Deixe que eles venham. Venham por este lado, por favor.
Se você não puder se levantar agora, levante sua mão. Nós veremos
161
que você está aí. Nós veremos. Alguém vai te trazer aqui. Veem? Seis, sete, oito,
nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito,
dezenove, vinte. Deixe-os vir, do um ao vinte agora; fique na fila aqui. Tudo bem.
Está tudo bem. Agora, se você tem seu cartão, venham amigos. Não fique para
trás. Porque você está desencorajando alguém, veja. Não tenha medo de vir, se
você pegou seu cartão. Venha, se eles te deram um cartão.
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as credenciais. Correto. Então é uma confirmação de uma comissão que tem
que valer. Tem que haver esta confirmação, sem dúvida. Aquele incrédulo pode
passar e dizer: “Bem, eu não creio que há tal coisa como o batismo do Espírito
Santo. Nossas escolas têm ensinado que os dias deles já passaram. Não temos
que ter isso mais.” E há tantos deles que creem nisso. Há tantos deles que creem
nisso sinceramente, bons homens. É por causa disso que eles ouvem a escola
ao invés da Palavra de Deus. Isso é exatamente correto.
58
Aqui há algum tempo atrás, em um certo lugar, havia uma mulher. Ela
tinha um filho. E ele tinha um chamado de Deus em sua vida; parecia que tinha.
E a pobre mãe quis mandá-lo para uma escola, fazer tudo que ela pudesse para
formá-lo, o que é uma boa coisa a se fazer. Mas ela o enviou para o tipo errado
de escola. Ela o mandou para onde eles ensinam coisas contrárias à Palavra de
Deus, e ele ficou lá. Ela lavava roupa para mantê-lo na escola, e um longo tempo
se passou. E finalmente, ele ficou sem vir em casa por uns tempos.
59
A velha mãe ficou doente. Ela ficou muito, muito doente. E ela ficou tão
mal que o médico disse que ela não viveria, que ela iria morrer. Então, ela pediu a
um vizinho para enviar um telegrama para seu filho, para vir imediatamente para
casa, porque ela estava para morrer. E então o vizinho mandou o telegrama. E
então o rapaz se aprontou para ir. E pouco tempo depois, outro telegrama chegou
dizendo: “Não se preocupe. Ela está bem.”
60
Então, vários meses depois, o rapaz veio visitar sua mãe. E ele contou
para ela, muito alegre, que ele conseguiu o diploma de Bacharel em Artes, e
tudo que ele tinha feito, e como ele tinha se saído bem na escola. E ele disse:
“Por falar nisto, mamãe, eu me esqueci de perguntar: a senhora me mandou
um telegrama há cerca de seis meses atrás dizendo para eu vir. Eu fiquei tão
preocupado. Fiquei tão alarmado com aquilo.” E disse: “Eu estava preparado
para vir. E então, outro telegrama chegou, dizendo que a senhora estava bem.
Que a senhora tinha melhorado. E eu fiquei tão contente com a notícia. Mamãe,
eu gostaria de te dizer... Ou, mamãe, eu gostaria que a senhora me contasse o
que aconteceu. Que tipo de remédio o médico te deu, ou o que o médico fez para
a senhora usar?” Disse: “Eu gostaria de recomendá-lo por seu bom trabalho.”
61
Ela disse: “Muito bem, filho. O Doutor Jesus foi Quem fez isto.”
Ele disse: “O que a senhora está dizendo?”
Ela disse: “Foi o Doutor Jesus.” E disse: “Dr. fulano de tal, meu clínico,
veio aqui e minha febre estava tão alta que eu fiquei fora de mim.” E disse: “Eles
disseram que eu tinha piorado e que eu iria morrer.” E ela disse: “Você conhece
aquela pequena missão lá na esquina, lá embaixo naquele beco?”
“Sim.”
Ela disse: “Aquelas pessoas estavam tendo um culto de oração lá naquela
noite, e elas disseram que o Espírito Santo lhes disse para vir aqui e orarem por
mim.” E ela disse: “Assim que eles oraram por mim, toda a febre me deixou.” E
ela disse: “Oh, filho”, aleluia! Eu estou curada.”
Ele disse: “Mamãe, mamãe, que audácia! Ora, a senhora não deveria ter
se associado com tais pessoas como aquelas.” Ela... Ele disse: “Ora, a senhora
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não deveria recebê-los aqui.”
“Oh, por que não filho? Ela disse: “Bem, glória a Deus!”
Ele disse: “Mamãe, não fale estas coisas! A senhora me assusta!” Veem?
Disse: “Ora, a senhora não deveria dizer essas coisas. Porque aquelas pessoas
não têm nenhuma educação. Elas não sabem nada acerca da Bíblia.”
“Oh, você vai me desculpar, filho. Eles vieram e leram a Bíblia para mim,
onde diz : “Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre
os enfermos, os curarão.”
Ele disse: “Espere. Eu já
j li isto muitas vezes. Eu marquei na minha Bíblia.
Vou te mostrar. Oh, espere um minuto, mãe. É Marcos 16.”
“Sim, é bem aí, querido, Marcos 16.” Ele disse: “Oh, mamãe, sabe, aquelas
pobres pessoas, eles não conhecem nada melhor. Nós aprendemos na escola
que Marcos 16, do capítulo 9 em diante, não é inspirado. Veem? Realmente não
é inspirado. Foi somente adicionado.”
E a pequena mãe disse: “Glória a Deus! Aleluia!”
E o rapaz disse: “Mamãe, o que a senhora quer dizer com isto?”
Ela disse: “Eu só estava pensando.
Ele disse: “Pensando em que mamãe?”
Ela disse: “Se Deus pôde fazer aquilo por mim com uma Palavra que
não é inspirada, o que Ele poderia fazer com aquela que é realmente inspirada?”
Então, está correto. Veem? É isto. Oh que coisa!
62
Qual era o problema? A pequena missão da esquina tinha uma credencial,
talvez não um Ph.D ou LL.D. ou... Mas eles tinham a credencial de Deus: “Estes
sinais seguirão aqueles que crerem.” Jesus disse que faríamos isto. Eles tinham
a confirmação de Deus. Eles tinham Sua comissão para irem e imporem as mãos
sobre os enfermos, e eles fizeram exatamente como Ele disse para fazer, e Deus
confirmou a Palavra com os sinais que seguiram. Era uma confirmação que eles
tinham sido enviados por Deus. Sim, senhor. Isto é verdade. Correto.
63
Agora, esta é uma boa lição. Porque o rapaz tinha sido mandado para
estudar e, na verdade, ele conseguiu seu Ph.D., mas eles tinham a confirmação
da Palavra. Ele tinha a confirmação de um diploma de determinada faculdade,
mas eles tinham a confirmação da Palavra de Deus vinda do Céu, com o Espírito
Santo para respaldar o que eles estavam falando. Sim, senhor. E Deus lhes deu
os sinais. Sim, senhor. Oh, como eu agradeço a Deus por isto! O povo de Deus
sempre os tem.
64
Agora, sem dúvida, o incrédulo vai ter que ter um pedacinho da Palavra
de Deus para torcer, para fazê-La se encaixar em um credo, para ficar mais
enganoso. Agora, você sabe, a maior mentira que já foi contada tinha muito de
Verdade nela. Isto é certo. Você se lembra, toda... A primeira mentira que foi
contada tinha noventa e cinco por cento de Verdade, quando Satanás disse a Eva
no Jardim do Éden: “Deus disse todas estas coisas.” Ele admitiu: “É verdade”. Ele
admitiu: É verdade, Deus disse tudo isto. Mas com certeza você não vai morrer.”
Ali está.
65
Alguém poderia dizer: “Eles estavam no tabernáculo lá em cima tal e tal
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151
E agora, Senhor, como Tu tomaste a Abraão, representando o eleito,
o chamado para fora. Tu trouxeste Abraão através do deserto, separado. Tu
lhe mostraste todos os tipos de sinais. Mas o último sinal foi quando Deus, Ele
mesmo, manifestou-Se em carne. Jesus, Tu disseste: “Como foi naqueles dias,
assim será quando o Filho do homem vier.” Venha, Senhor. Esta é Tua Palavra,
tão certo quanto sei que Ela é. Eu creio Nela, Senhor. Há outros aqui que creem
Nela. Permita que Ela aconteça novamente, Senhor. Permita que aconteça aqui
em Tempe, como uma confirmação da breve vinda do Senhor Jesus. Conceda,
Senhor. Isso fortaleceria a todos nós, Senhor. Isso fortaleceria estes irmãos.
Fortaleceria Teus ministros por toda parte. Fortaleceria o laico. Faria a todos nós
felizes. Conceda isto, Senhor.
152
Agora, tudo que posso fazer é falar Tua Palavra. Agora, Senhor, tem
que ser o Senhor para trazer a confirmação. Eu não posso. Mas se isto for
uma comissão, eu tenho pregado a Verdade, eu creio, Pai Celestial, que Tu
irás confirmá-La com os sinais que Tu prometeste que aconteceriam neste
dia. Conceda isto, agora. Eu me dedico a Ti, juntamente com a igreja, com Tua
Palavra. Agora, Pai, nós esperaremos em Ti, que Tu mostres para nós que Tu
estás em nosso meio. “As obras que Eu faço fareis vós também.” Esta é Tua
promessa.
153
E, Pai, como isso fortaleceria alguns de meus irmãos aqui, como isso
fortaleceria a igreja; aquele ‘Algo’ que não é alguma coisa mística, algo que
alguém dirá: “Sim, eu tenho ouvido isto ser pregado o tempo todo.” Mas, Pai,
deixe-os ver que Tu és um Deus que guarda Tua Palavra. Agora, terá que ser
algo mais do que eu, Pai. Terá que ser esta igreja toda em um acordo. Terá que
haver fé verdadeira para fazer isto. Mas eu oro, Pai, que Tu concedas estas
coisas para a glória de Deus, em Nome de Jesus. Amém.
154
Agora, amigos a fila de oração. Oh, sinto muito. [O irmão O’Donnel diz:
“Pode continuar. Está tudo bem.” - Ed.]
155
Desculpem minha empolgação, minha maneira rude no púlpito. Eu rogo
suas desculpas. Mas eu acabei de estudar o Concílio Pré-Niceiano. E eu peguei
o livro ‘As Duas Babilônias’, de Hislop, e ‘A Igreja Peregrina’, de Broadbent, o
Concílio Pré-Niceiano, Niceiano e Pós-Niceiano, ‘Os Pais Niceianos’, vendo
como o Espírito Santo os moveu. Eles não tinham nem mesmo um altar em suas
igrejas. Eles não tinham nada como um crucifixo. A igreja Católica Romana é que
veio com dogma, com crucifixo. Mas o ortodoxo verdadeiro permaneceu limpo,
tinham pequenos prédios com nada mais que lajotas. E eles... Algum homem pio
explicava a Palavra de Deus e o poder de Deus caía. Eles levantavam as mãos
e louvavam a Deus. Eles falavam em línguas e sinais e maravilhas lhes seguiam.
Sim, senhor.
156
Policarpo, Inácio, Martin, Irineu, Columba; oh, meu Deus, quantos mais
daqueles homens pios e verdadeiros que não tolerariam aquela outra igreja de
maneira nenhuma, o lado Romano. Eles permaneceram católicos. Nós somos
católicos também. Agora, a palavra ‘católico’ significa ‘universal’. Mas a Católica
Romana pegou o crucifixo e dogmas, e tudo mais, e disseram: “Não na Bíblia.
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Nosso Pai Celestial, esta é Tua Palavra, a confirmação de uma comissão.
Esta é Tua Palavra, Pai. Nós podemos apenas pronunciá-La. Eu oro que Tu A
confirmes, Senhor. Eu sei isto. Eu oro que Tu me perdoes meu nervosismo, e
minha falta de instrução, tudo mais, e coloque isto na mente das pessoas; nesta
minha pobre e rude maneira de tentar trazer uma mensagem. E o Espírito Santo
vindo sobre mim, eu não sei o que fazer, a não ser dar vazão a isto, Pai, diante
destes homens e mulheres que são peregrinos e estrangeiros.
Sendo que o mundo inteiro está sacudindo hoje. Eles dizem agora, em
147
poucos dias, que agora eles vão mandar um homem girar ao redor do mundo,
em órbita, levá-lo ao redor do mundo, tentando levar o homem à lua. O mundo
todo tremendo e sacudindo. Pequenas nações, por todo lugar, com mísseis
que estourariam um buraco no chão, acerca de 50 metros de profundidade,
quatrocentos a quatrocentos e oitenta quilômetros quadrados. Três deles a um
só tempo afundariam a terra inteira. O mundo inteiro está em uma condição
neurótica. As igrejas têm se afastado da Palavra. Existe todo tipo de organizações
e denominações carregando credenciais terrenas. E se você não pertencer a
elas, você não pode levantar sua cabeça em uma de suas igrejas.
148
Mas, ainda assim, como foi nos dias de Noé, como foi por toda a Bíblia,
Tu ainda envias Teus profetas e servos, Senhor, com uma comissão e uma
confirmação seguindo. Deus, eu estou tão contente por isto, que Tu prometeste
isto. E agora, Senhor, Tu disseste: “Não temas, pequeno rebanho, porque foi
do agrado do Pai dar-vos o Reino.” Tu disseste: “Como foi nos dias de Noé,
quando aquele pequeno grupo foi salvo pela água, então será na vinda do Filho
do homem. Os dias de Ló... No tempo de Noé, quando eles estavam comendo,
bebendo, casando-se e dando-se em casamento.”” E olhe isso hoje, Pai, nós
vemos isso. Agora, aquele era o mundo pecaminoso que estava fazendo aquilo.
E agora olhe para os dias de Ló, quanta perversão e homossexuais! Oh, como o
mundo, o país inteiro, a maioria do nosso governo foi engolido por isso, e por toda
parte. Oh, nós estamos comidos de bichos, Senhor, por demônios e pelo poder
do inimigo.
149
O mundo todo está morrendo de medo. E nossa inteira... Até nossa nação
está como aquele menininho passando pelo cemitério, assoviando, tentando não
ficar com medo. Nós sabemos o que vem logo em seguida. A Igreja, Senhor, Tu
disseste: “Levantai vossos olhos quando estas coisas começarem a acontecer.
Vossa redenção se aproxima.”
150
O Espírito Santo tem sido derramado em Tua Igreja. Tu tens chamado
pessoas de toda nação; mexicanos, brancos, anglo-saxões, de cor, etíopes, todas
as diferentes raças, por todo o mundo. Enquanto Teus missionários cheios com o
Espírito Santo têm ido, famintos, morrendo de fome, muitos deles assassinados,
crucificados, ridicularizados e tudo mais. Eles têm ido sem nenhuma grande igreja
lhes patrocinando. Eles foram pela comissão de Deus, com “Estes sinais seguirão
ao que crer.”” Eu os tenho encontrado nos campos missionários além, Senhor. Nós
temos tido o grande poder de Deus, para falar em línguas, interpretar línguas. Nós
temos tido o batismo com o Espírito Santo, as demonstrações do poder.
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noite.” Sim. “As pessoas estavam todas reunidas.” Sim. “Elas cantaram hinos.”
Sim. “E o ministro pregou.” Sim. E então sabe o que aconteceu? Eles passaram a
garrafa de um para o outro e todos ficaram bêbados.” Errado. Veem? Assim que
o Espírito caiu todos eles ficaram bêbados. Veem? Esta é a grande diferença,
vocês veem, eles não passaram uma garrafa de um para outro. Mas uma bênção
espiritual de Deus caiu sobre as pessoas. Eles realmente cambalearam. Eles
realmente caíram. E eles realmente agiram daquela maneira. Mas não foi uma
garrafa que fez aquilo. Foi o Espírito Santo confirmando Sua Palavra com os
sinais que seguiram. Veem? Tudo que foi dito parecia certo, exceto a garrafa.
Veem?
66
Agora, eu diria: Você estava lá? “Sim.” As pessoas estavam lá? “Sim.”
Eles estavam cambaleando? “Sim.” “Sim.” E tudo mais? “Sim.” Tudo estava certo
menos uma coisa. Então esta é a maneira que o descrente... Que uma pessoa
que não é identificada com Cristo diria: “Oh, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de
Deus. Eu creio que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Eu creio em todas estas outras
coisas.” Veem? Mas quando chega Nesta outra parte: “Oh, isto é para outro dia,”
Veem? Aqui vem a mentira a respeito disto. Correto. Ele está tentando torcer
um pouquinho da Palavra correta, para torná-La para as pessoas. Mas o quê?
Jesus fez a coisa clara. Ele disse: “Estes sinais confirmarão a Mensagem que Eu
enviei.” Sim, senhor.
67
Eu era um pregador batista, ainda amo o povo batista. Mas eu encontrei
esta outra coisa. Veem? Agora, não é exatamente. A igreja Pentecostal, eu não
digo que ela seja perfeita. Não há nada nela. Mas é a melhor que temos, então
vamos ficar com ela. Isto é tudo. Eles creem mesmo. Alguns deles podem não
ter fé suficiente. Eu estou com eles. Eles não têm fé suficiente para fazer toda
a Palavra acontecer. Mas eu nunca ficarei no caminho de alguém que tenha
fé suficiente para fazer a Palavra acontecer. Eu nunca me esconderei atrás de
incredulidade, dizendo que isto não pode ser feito. Se o homem pode tomar a
Palavra de Deus e confirmá-La com o poder de Deus, eu direi: “Glória a Deus!
Senhor, levanta-me e deixa-me ficar em pé pela fé, em Lugares Celestiais.” Sim,
eu certamente ficarei com aquilo.
68
Eles fazem apenas um pouquinho, para encaixar com seus credos. Mas
o servo de Deus tem o sinal Dele. Exatamente. No Velho Testamento, quando
um homem ou alguém não podia assinar o nome, então eles tinham um selo. E
aquilo era um sinal. Eles selavam desta maneira assim. E estava concluído. Um
selo é um trabalho acabado. Efésios 4:30 diz: “Não entristeçais o Espírito Santo
de Deus com o qual estais selados até o dia da redenção.” É uma forma de selar,
um trabalho acabado; que Deus te viu, reconheceu a fé que você professou ter
Nele, derramou sobre você o Espírito Santo e te selou até o dia de sua redenção.
Este é um sinal que Deus te deu o Espírito Santo, correto, e confirmou a fé que
você teve, e está dando confirmação disto ao te dar o Espírito Santo.
69
E se você tem o Espírito Santo, “Estes sinais seguirão aos que crerem.”
Exatamente. Se ele nega, este homem que sai dizendo: “Não vá escutar essas
pessoas. Você estava lá no Tabernáculo naquela outra noite? “Sim. Uhm-hum.”
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“Bem, nós pertencemos a tal e tal. Aquilo não é nada a não ser um bando de
gentinha.” Você sabia o que Paulo disse a Agripa: “Neste caminho que é chamado
heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais.” Vocês sabem o que significa heresia?
[Um irmão diz: “Loucura” - Ed.] Sim. Correto. Eles não disseram para Jesus:
“Agora sabemos que És doido.” Doido significa ‘louco’. Veem?
70
“Um caminho que parece loucura.” Porque você passou da morte para
a Vida. Você não é mais do mundo, mas você foi tirado do mundo. Veem? E,
portanto, sua mente é espiritual, e você pensa nas coisas de cima e não nas
coisas que são da terra. Suas afeições estão nas coisas de cima. Agora, se esta
pessoa nega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente... Agora,
observe isto. Você os ouvirá dizer: “Oh, Ele é o mesmo.” Ele é o mesmo? Ele é
o mesmo? Eles dirão: “Bem, Ele é o mesmo de uma certa forma.” Que forma?
Veem? Que forma? “Bem, eu não... Eu creio que Ele ainda salva.” Veem? E sobre
cura? “Oh, não. Ele não faz isto.”
71
Agora, quando Ele estava aqui na terra, eles disseram: “Ele pode curar,
mas não pode salvar.” Agora eles dizem: “Ele pode salvar, mas não pode curar.”
Veem, é só o diabo tomando a ordem inversa. Mas se Ele é Jesus Cristo mesmo,
O ungido, Ele é o mesmo ontem hoje e eternamente. O mesmo curador. O
mesmo. Não é você que opera milagres. Não. Eles querem dizer: “Deixe-me ver
você fazendo isto.” Agora, Deus nunca me disse para fazer isto. Ele já o fez. A
única coisa que eu tenho que fazer é tomar Sua Palavra e segurar
g
Nela, e Ele A
fará acontecer. Correto. Exatamente isto. Não é você. É Deus em você.
72
Como Jesus disse: “Não Sou Eu Quem faz as obras, mas Meu Pai que
habita em Mim. Ele faz as obras. Na verdade, na verdade vos digo, o Filho não
pode fazer nada por Si mesmo; mas aquilo que vê o Pai fazer, assim faz o Filho
igualmente.” Ele observava primeiro, para ver numa visão, o que o Pai lhe diria.
Em São João, eu creio, 5:19, você pode ler isto. Sim. Se você ler, Ele diz : “O
que o Pai Me mostra para fazer, isto Eu faço.” Agora, nós vimos então, que se a
pessoa nega que Jesus Cristo é o mesmo...
73
Há somente uma coisa que Ele não pode ser, que Ele pode ser diferente,
isto é, no corpo físico. Veem? Agora, no corpo físico, Deus se levantou da
sepultura, no terceiro dia, no terceiro dia, e se assentou à direita de Sua majestade
nas alturas, no Seu trono. Jesus venceu, e sentou no trono de Deus. Nós, que
vencemos, nos assentaremos com Ele em Seu trono, porque Seu trono é o trono
de Davi, onde Ele reinará aqui na terra. E agora, à mão direita de Deus, à mão
direita de Seu poder e majestade, Jesus reina.
74
Agora, lá Ele é o Sumo Sacerdote fazendo intercessão sobre nossa
confissão, quando nós aceitamos Sua Palavra, cremos Nela com todo nosso
coração, a recebemos ali, e não retrocedemos, mas cremos exatamente no que
vai acontecer. A verdadeira semente de Abraão se firmará nesta Palavra. Não
importa quanto tempo leve para acontecer, Ele fará com que aconteça. Não há
uma sombra de dúvida nisto, de maneira alguma. Ele fará com que aconteça.
Agora, um falso dirá: “Não. Isto não é assim.” Então, enquanto eles estiverem
negando esta comissão, isto mostra que eles não a podem demonstrar. A
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acredita que era Deus.” Eu disse: “Era Deus. A Bíblia diz que era.” “Você disse
que era ‘Deus naquele corpo, comendo carne’?” “Com certeza era. A Bíblia diz
que sim. Você não imagina quão grande Ele é.” Correto. Eu estou contente que
Ele pode fazer isto.
140
Bem, a única coisa, você sabe, nós somos feitos de dezesseis elementos:
petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio, e algumas coisas mais. Bem, Ele
simplesmente pegou uma mão cheia desses elementos e soprou “Fuuu! Entre
aí, Gabriel,” um Anjo. Pegou outra mão cheia: “Fuuu! e disse: “Entre aí, Miguel.”
Pegou outro tanto, soprou (fuuu!), e Ele mesmo entrou. Eu fico tão contente por
isto. Veem? Veio saindo e disse: “Vou descer.” Este é o nosso Deus.
141
Num destes dias todos esses elementos se desfarão. Mas Ele vai dizer:
“William Branham?” Eu responderei: “Aqui estou, Senhor.” Ele é maravilhoso.
Sim.
142
Deus disse: “Eu tenho que me apresentar diante de Meu servo lá embaixo,
e Eu quero ser um homem como ele.” Então Ele simplesmente desceu, sentou-se
lá, com poeira em Sua roupa, sentou e comeu; sentado. Ele ficava olhando em
direção a Sodoma, você sabe. Abraão sabia que havia algo, porque aquele era
um lugar ímpio, você sabe. Então, ele continuou a pensar sobre aquilo, daquela
maneira. Ele disse...
143
Agora lembre-se, seu nome era Abrão, e o de Sara era Sarai. E alguns
dias antes daquilo, Deus o encontrou em uma visão e mudou seu nome para
Abraão e o nome dela para Sara. “Sara” significa “princesa.” “Abraão” significa
“pai de nações.” Então Ele disse: “Abraão.” Abraão pensou: “Oh-oh! Eu sabia
que eu estava certo. Tem alguma coisa a respeito deste Homem que é diferente.”
“Abraão, onde está sua esposa, Sara?” “Sara?” “Onde está sua esposa Sara?”
Ele teve certeza então. Ele disse: “Oh, ela está na tenda.” E a Bíblia diz que
“estava atrás Dele. A tenda estava atrás Dele.”
144
Ele disse:”Abraão, Eu...” Pronome pessoal. Aquele mesmo que tinha
falado com ele. “Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida, (Veem
(
) com
Sara, e você vai ter aquele bebê que tem esperado. Você tem cem anos agora e
Sara tem noventa. Mas, Eu vou te dar este bebê que Eu te prometi, porque você
tem sido fiel em esperar.” E Sara, atrás da tenda, disse: “Huh!” Ela não disse
em voz alta. Ela sorriu dentro de si, dizendo: “Eu, uma mulher velha, ter prazer
novamente, e meu senhor, velho desse jeito?” Disse: “Isso não pode ser. Aquele
sujeito, o que Ele está falando?” O Anjo disse: “Por que Sara riu?” Hum! O que foi
aquilo? Ele rumou a Sodoma. Imediatamente depois da visitação daquele Anjo,
o último sinal que foi dado; o último sinal foi dado e Sodoma foi queimada. Jesus
disse: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.”
145
Deus tinha lidado com Sua Igreja por todo aquele tempo, com sinais e
maravilhas. Mas a última coisa seria Deus manifestado na carne de Sua Igreja,
como Ele fez naquela carne humana lá, e mostrar aquele mesmo sinal que o
Messias já tinha se apresentado entre as pessoas, exatamente antes do fogo
cair naquele último dia: uma credencial, para confirmar que a Palavra que Jesus
prometeu é a Verdade. Vamos orar.
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falar uma palavra contra Ele nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no
mundo por vir.”
135
Antes que Ele deixasse a terra, Ele disse isto. Ele disse: “Como foi nos
dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.” Eu quero fazer este
comentário, e terminar. “Como foi nos dias de Ló, lá em Sodoma.”” Vamos ver
como era. Ele se referiu, em primeiro lugar, aos dias de Noé. Ele discorreu sobre
o que eles estavam fazendo: “Comendo, bebendo, casando e se dando em
casamento.” Mas quando Ele se referiu a Sodoma, olhe o que Ele disse sobre
Sodoma. Ele se referiu àquilo para esta era. Agora, lembrem-se, os sodomitas
eram gentios. Veem? Observe. E aqui vêm três homens, um dia, a Abraão.
136
Há sempre três classes de pessoas, que são: os incrédulos, os crentes
manufaturados, e os crentes. Nós ainda temos essas classes hoje, correto:
Os incrédulos, os crentes manufaturados e os crentes; sodomitas, lotitas e
abraamitas. Abraão tinha a promessa. Ele era o eleito, o grupo chamado para
fora que tinha se separado, como a verdadeira Igreja do Deus Vivo tem se
separado das coisas do mundo, porque ele estava confiando na promessa de
Deus. Para onde os Anjos vieram primeiro? Para Abraão. O que aconteceu? Dois
deles desceram a Sodoma; atuais Billy Granham, foram a Sodoma, pregaram
o Evangelho; não fizeram muitos milagres, só os feriram com cegueira. Ao
pregarem a Palavra, causaram cegueira neles. Então, eles não fizeram muitos
milagres, mas clamaram: “Saiam para fora.”
137
Mas houve Um que falou com Abraão. Você sabe, Abraão teve um
sentimento engraçado. Você sabe, havia algo a respeito daquela Pessoa que
era um pouquinho diferente. Então, ele O observou um pouquinho, você sabe.
E ele disse para Sara: “Agora, volte para a tenda.” Claro, naqueles dias quando
um estranho chegava, as mulheres não agiam como elas agem hoje. Elas têm
que correr e aparecer, e tomar o lugar de seus maridos. “Você não pode vender
aquilo, João, a menos que eu te diga para vender.” Veem? As mulheres tinham
mais decência naqueles dias. Elas ficavam em casa, você sabe. Então, aqueles
Homens chegaram e Sara ficou na tenda. Então Abraão correu lá dentro e disse:
“Sara, amasse um pouco de farinha, depressa, peneire os torrões. Faça alguns
pães no forno.”
138
Ele foi e pegou um bezerro e o matou; foi aos servos e disse: “Desossem
e preparem.” Ele foi e pegou um espanador e começou a espantar as moscas.
E lavou os pés Deles. Ele sabia, havia algo queimando em seu coração. Você
não sabe explicar, você sabe, aquela coisa. Ele disse: “Há uma comissão, eu
creio. Agora, a única coisa que eu preciso, se eu puder ver aquela comissão
confirmada. Eu creio que Eles têm esta confirmação.”
139
Ele disse: “Tu vieste aqui para me ver. Esta é a razão por que Tu vieste por
aqui.” Aquilo era correto. Veem? “Sentem-se debaixo do carvalho um pouquinho
e descansem.” Então, ele lhes lavou os pés, enquanto eles preparavam as
coisas. Eles se sentaram e comeram. E aquele era Deus, o Deus Todo-Poderoso.
A Bíblia diz que era. Olhe lá e veja se não está em letras maiúsculas ‘S-e-n-ho-r’, ‘Elohim’. Correto. Como alguém disse, ou muitas vezes disseram: “Você não
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comissão deles está selada. Eles não podem demonstrar para você, porque eles
negam. Se...
75
E como um oficial, eu diria: “Bem, aqui, eu sou um delegado dos Estados
Unidos. Eu sei que sou um delegado, e aqui está uma lei que diz que um delegado
deve carregar esta credencial, selada com o selo dos Estados Unidos.” Você
diz: “Bem, isto foi para um tempo passado. Nós não temos que ter isto hoje.”
Ele é um falso. Isto é tudo que se pode dizer. Ele não está certo. Ele não é
comissionado. Ele não é enviado. E qualquer pessoa que negar que Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente, qualquer pessoa que negar que “estes
sinais seguirão aos que crerem”,
” está tentando passar com algum tipo de papel
de ordenação sem o selo da comissão. Isto é exatamente correto. Certamente é
a verdade. Não pode ser enviado por Deus, porque ele está negando o próprio
selo, que... A própria confirmação da comissão que está suposto a ter. Se um
oficial disser: “Você não tem que ter aquele selo.”
76
Você mesmo tem isto. “Aqui está, no livro que diz que você deve ter
aquele selo. Aqui, na lei dos Estados Unidos, diz que um delegado dever ter este
selo.” E se ele não tem aquele selo, ele não é, verdadeiramente, um delegado.
Não o receba, porque ele não é um delegado. Porque a lei do livro diz que ele
deve carregar aquele selo. Jesus disse: “Estes sinais seguirão. Seguirão!”” Não”
deveriam seguir; talvez seguirão; alguns dos sinais seguirão.” A Escritura diz:
“Eles seguirão aqueles que crerem.” Esta é a confirmação da comissão, que eles
têm sido enviados. Amém. Eu gosto disto. Me faz bem saber disto. Sim, senhor.
Então, eu sei que é a comissão que vem ao meu coração, o selo do Espírito
Santo. Correto.
77
Eu sei que cada crente que realmente é um crente, ele percebe o homem
que nega o poder da eficácia; a Bíblia diz: “Nos últimos dias eles terão forma
de santidade, e negarão o poder de sua eficácia. Se distanciariam tanto. Não
o receberiam de maneira alguma.”” Correto. Eles teriam grandes igrejas e boas
denominações e grande esplendor, e grande beleza, e assim por diante. Olhe,
aqui, outra noite, lá em Phoenix, um bando daquelas moças, rapazes lá, naquela
nova dança (booglie-wooglie), seja o que for que você chama aquilo, e ficaram
tão possuídos por aquele espírito até que saíram para a rua. Os policiais tiveram
que levá-los. Tão influenciados pelo poder do diabo, sim, e então aquilo é popular.
78
Mas deixe um homem dançar no Espírito uma vez, sob o poder do
Espírito Santo! Correto. É isto. “Os sinais de Deus seguirão aqueles que crerem.”
Sim. Uma pessoa não pode dizer que é enviada por Deus e negar Sua comissão.
79
Vamos ver alguns daqueles que foram enviados por Deus, descobrir se
Ele sempre identificou Seus crentes. Agora olhe. Vamos tomar Moisés. Moisés
tinha um chamado em sua vida, na verdade, mas ele não tinha sido enviado. Ele
pensou que tinha sido enviado, e olhe que fracasso aconteceu. Mas quando Deus
o enviou lá da sarça ardente... Quando ele estava longe do seminário de Faraó,
ele saiu com suas credenciais. Aquilo não funcionaria. Deus não reconheceria
aquilo.
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80
Olhe, ele foi ali embaixo e matou um homem sem ser comissionado a
fazer aquilo, e ele teve que fugir do Egito. Mas ele desceu lá e afundou o exército
egípcio inteiro, com a comissão para fazer aquilo; e nada foi dito a respeito
daquilo. Esta é a diferença. Matar um homem e ter que fugir. Oh, que situação
ruim em que ele estava, porque ele tinha feito aquilo sem uma comissão. Mas
ele foi lá com uma comissão, e afundou o exército inteiro, e Deus foi glorificado.
Veem?
81
Como Deus faz pessoas agirem de maneira ridícula! Aquele velho
homem, dignificado agora, saiu de lá com todos os tipos de diplomas. Mas, oh,
ele não estava pensando neles, agora, com oitenta anos de idade. E na manhã
seguinte ele desceu em direção ao Egito, com sua esposa montada em uma
mula, com o menino no colo, seguindo, com grandes costeletas esvoaçando
deste jeito, e uma vara torta em sua mão. “Onde você está indo Moisés?”
82
“Descendo ao Egito para conquistar.” Invasão de um homem só. Por
quê? A coisa foi, que ele fez aquilo. Correto. Como se fosse um homem indo
conquistar toda a Rússia. O que foi aquilo? Ele fugiu... Quando ele era um oficial
do alto escalão, o mais alto posto que havia perto do Faraó do Egito, ele fugiu
do Egito porque ele não tinha comissão alguma para libertar os filhos de Israel.
Mas então ele retornou, um só homem contra a coisa toda, com a comissão, e ele
conquistou. Por quê? Ele tinha a comissão, e ele tinha a confirmação para aquilo.
Ele podia provar que Deus o tinha enviado. Amém.
“O que você vai fazer com isto, Moisés?”
“Com esta vara torta que eu tenho na minha mão.”
“Você vai fazer o quê?”
“Esta é minha comissão.”
“O quê?”
“Deus me deu dois sinais para realizar diante deles. É isto. Ele me disse
para ir fazer isto. Disse que: ‘Estes sinais seguirão,’ se eu for lá. ‘Jogue a vara
diante de Faraó e veja o que acontece. Ela se tornará uma serpente’. Então diga
‘ASSIM DIZ O SENHOR’, Faraó, deixe meu povo ir.” Moisés foi lá e jogou a vara
no chão. Os mágicos vieram e fizeram a mesma coisa. Então Deus confirmou sua
comissão. E a cobra dele comeu o resto delas. Você já pensou “para onde aquelas
cobras foram?” Para onde? O que aconteceu com as varas? Elas estavam todas
em uma. Veem? A cobra de Moisés comeu as outras. Por que aconteceu aquilo?
Uma confirmação. Amém. Aleluia! Ele tinha uma confirmação de sua comissão.
Ele a trazia consigo. Ele tirou para fora os filhos, e o mar vermelho apareceu em
seu caminho e abriu caminho.
83
Por quê? Ele tinha uma comissão e uma confirmação daquilo. Deus
estava com ele, e operou sinais e maravilhas.
Mas, se um homem é comissionado pelo Deus sobrenatural, o poder sobrenatural
de Deus irá com a comissão sobrenatural. Não o que você aprendeu com seu
Ph.D, e LL.D., e álgebra, e todas essas coisas. Aquilo confirma sua boa gramática
e discurso no púlpito quando você diz ‘ah-mém’, como um bezerro. Mas deixe-me
lhe dizer uma coisa. Quando você recebe a confirmação da comissão de Deus,
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pelos corredores do Céu, e descido no nosso grande e bonito templo que temos
construído aqui em algum lugar, como outras pessoas por aqui creem que Ele
virá a algum templo. E Ele desceria aqui, e ele brilharia aqui, e os anjos batendo
asas, e tudo mais. Eles diriam: ‘Este é o Messias. Este é o Messias. Este é o
Messias’. Seria assim.”
130
Eu posso ouvir Felipe dizer: “Espere um minuto. Você não está sendo
Escriturístico nisto. Fique com a Palavra. O que Moisés nos disse que o Messias
seria? ‘O Senhor nosso Deus levantará um profeta’. Você se lembra daquele
velho homem chamado Pedro, Simão?” “Sim. Oh, aquele sujeito que não tinha
nenhuma instrução? Sim. Eu me lembro dele. Sim. Eu me lembro dele.” “Você
comprou alguns peixes dele, e ele nem pôde assinar o recibo.” “Sim. Bem, eu me
lembro dele. Eu me lembro dele, sim.”
“Ora, quando ele se levantou... Você conheceu o pai dele?”
“Bem, claro. Certamente eu conheci o pai dele muito bem. Ele era um
real fariseu; sim, um verdadeiro mestre. Sim.”
“Bem, quando Simão chegou à presença Dele, Ele lhe disse qual era o
seu nome e qual era o nome de seu pai.”
“Ah, Agora você foi longe demais! Deixe-me ir. Ele nunca vai ler minha
mente. Vou ver isso.”
131
Chegou até a presença de Jesus, e Jesus disse: “Eis aqui um israelita em
quem não há dolo.”
Ele perguntou: “Você contou para Ele que você iria me procurar?” - “Não.”
Ele perguntou: “Rabi,”” que quer dizer mestre ou professor, “quando Tu
me viste”? Eu cheguei a esta reunião nesta noite. Quando Tu me viste?
Ele respondeu: “Antes que Felipe te chamasse, quando você estava
debaixo da árvore, Eu te vi.”” Que olhos!
Ele disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.” Mas lá
estavam aqueles irmãos denominacionais em pé lá. Eles disseram: “Sabe de
uma coisa? Ele sabe disso pelo poder de Belzebu.” Veem? Eles tinham que dar
resposta para suas congregações. Eles tinham credencias terrenas.
132
Ele tinha credenciais Celestiais, veem, porque Moisés disse: “Ele será
um profeta,” e aqui estava Ele, provando que era um profeta. Correto. Ele foi
autenticado. Sua comissão foi autenticada.
133
Então ele disse: “Agora, eu sei que este sujeito realmente faz isso. Mas
Ele...” Ele tinha que dar explicação para sua congregação. Ele disse: “Ele faz
essas obras por Belzebu, expulsando demônios.” Jesus se virou, percebendo
seus pensamentos. Ele disse: “Vocês dizem estas coisas contra Mim, o Filho do
homem, Eu lhes perdoarei por isto.”
134
Agora, eles não disseram isso em voz alta. A Bíblia disse: “Eles pensaram
isso em seus corações, e Ele percebeu seus pensamentos.” Mantenha isto em
mente. Sim, senhor. “Percebeu em seus corações.” Veem? “Ele percebeu seus
corações, seus pensamentos.” Ele disse: “Agora, se vocês disserem isso contra
Mim, o Filho do homem, Eu vos perdoarei. Mas algum dia, mais adiante no mundo
gentio, o Espírito Santo virá depois que Eu for, e Ele fará as mesmas coisas. E

24

CRENTES DA BÍBLIA

Aquele grande Pilar de Fogo pendendo diante dele, que lhe disse: “Saulo, Saulo,
por que Me persegues?”” Ele perguntou: “Quem és Tu Senhor?”
125
Ele disse: “Eu Sou Jesus, e dura coisa é para ti recalcitrar contra os
aguilhões.” Agora, o mesmo Espírito Santo, nós O encontramos entre o povo
pentecostal hoje, a Luz do entardecer, manifestada entre o povo pentecostal.
Fazendo o quê? Pregando o mesmo Evangelho, dando confirmação do mesmo
Evangelho. Os mesmos sinais que seguiram são os mesmos que seguem agora.
E se o Pilar de Fogo, ou a Luz, que nós temos conosco, não produz o mesmo
Espírito e a mesma evidência que Ele produziu quando estava em Jesus Cristo,
então seria o pilar de fogo errado, o espírito errado, a coisa errada. Mas se Ele
produz e faz exatamente o que Jesus fez, quando Ele disse: “Aquele que crer em
Mim, as obras que Eu faço ele as fará também.”” Correto.
126
“Mais do que estas fará, porque Eu vou para Meu Pai.”” A versão King
James diz “maiores”, mas olhe no original, diz “mais”. Você não poderia fazer
maiores. Ele ressuscitou os mortos, parou a natureza e tudo mais. Mas Ele
poderia fazer mais do que aquilo, porque o Espírito Santo não estava somente
em um homem, Cristo, o Filho de Deus, estava em uma Igreja universal. “Mais do
que estas fará, porque Eu vou para Meu Pai.”” Oh, que coisa! O mesmo ministério
Dele sendo representado aqui nos últimos dias. Que tipo de ministério Ele teve?
Olhe para Ele, como eu tenho olhado. Vai te derrubar. Provando para eles.
127
Vamos pegar um judeu. “Ele veio para os Seus, mas os Seus não O
receberam.”” Os primeiros homens que vieram a Ele foram André e Felipe. Eu não
sei o assunto daquela conversa, na casa com Jesus, naquela noite em que eles
O seguiram. Mas no dia seguinte, André estava completamente convencido que
Aquele era o Messias. Ele lhe mostrou algo que o fez ir direto a Pedro, seu irmão,
ou Simão, e lhe dizer: “Você não gostaria de vir e ver se é. Nós encontramos o
Messias.”
128
Eu posso imaginar Pedro dizendo, “Agora, André, deixe-me lhe dizer
uma coisa, filho. Agora, você sabe que nosso velho papai era um bom fariseu,
e ele nos falou disto. Eu me lembro de estar de um lado do barco certo dia. Ele
disse para mim: “Agora, Simão, papai esperou ver este Messias. E sem dúvida,
antes do Messias vir haverá todos os tipos de coisas acontecendo, todo tipo de
ismos se levantando. Mas deixe-me estar certo...” Oh, sim. Pessoas vêm, aos
milhares, e perecem, e tudo mais. Mas, ele disse: “Mas deixe-me dizer-lhe: nós
temos que ficar com a Palavra, Simão. Agora, a Bíblia diz que Moisés, servo de
Deus para nós, nos disse que ‘o Senhor nosso Deus levantará este Messias, e
Ele seria um profeta como Moisés’. Agora, Simão, se você O vir em seu dia...
Eu estou muito velho agora. Eu não O verei em meu dia. Mas se você O vir em
seu dia, lembre-se, Ele será o Deus-Profeta.” Então Simão tinha aquilo em seu
coração. Ele disse: “Tudo bem, André, eu vou à reunião.”
129
Assim que ele chegou à presença do Senhor Jesus, Ele disse: “Teu nome
é Simão. Teu pai era Jonas.”” Aquilo ficou estabelecido. A ele foram dadas as
chaves do Reino. Aquele era o sinal do Messias. Aqui vem outro judeu ferrenho
e diz: “Agora, espere um minuto. Se o Messias tivesse vindo, Ele teria vindo
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dada a você pelo Espírito Santo, “Estes sinais seguirão aos que crerem.”
84
Perdoem-me por aquela expressão. Confirmação. Deus confirmou
porque Ele era o Deus sobrenatural, que deu poder sobrenatural, para uma
libertação sobrenatural. Eu creio nisto.
85
Deus, hoje, não vai libertar Seu povo pela educação. Ele nunca prometeu
fazer isso. Ele não vai libertá-los pela teologia. Ele nunca prometeu fazer isso.
Ele não vai libertá-los pela ciência. Ele nunca prometeu fazer isso. Ele não vai
libertá-los pela denominação. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele vai libertá-los
pelo poder, o poder sobrenatural, mudando suas vidas e os moldando em filhos
de Deus. Amém.
86
Moisés tinha uma comissão. Ele tinha sinais para confirmar sua comissão.
Agora, Jesus, da mesma maneira, disse: “Estes sinais!” Moisés disse: “O que eu
posso dizer para eles? Como eu vou dizer para eles que o Deus de seus pais me
enviou?” Deus disse: “O que você tem em sua mão?” “Uma vara.” Deus disse:
“Jogue-a no chão. Coloque sua mão no peito e tire-a. Pregue cura divina para
eles.” Esta é uma confirmação. Com certeza. “Eu te darei dois sinais.”
87
Agora, aquele mesmo Deus não pode mudar. Quando EIe enviou Sua
Igreja para libertar o povo daquela escravidão infernal egípcia, com todos estes
sinais que as pessoas têm hoje, Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que
crerem.” Não fique com medo de colocar a Palavra de Deus naquilo, porque Ela
é a verdade. Ela é a Palavra de Deus. Não permita que o diabo A explique e tire
de você; porque não está correto. Ele mantém Sua Palavra. Agora, eu creio nisto
com tudo que está em mim.
88
Elias foi enviado. Eu posso vê-lo naquela manhã. Eu imagino que ele
e Jezabel tiveram alguns “rounds”. Mas aqui estava ele descendo naquele dia,
um sujeitinho careca, com costeletas grandes, descendo, naquela manhã, em
direção a Samaria. Aqueles olhos fitos no céu; um sorriso em sua face. Aquela
vara batendo no chão da estrada. Mas irmão, ele tinha o “ASSIM DIZ O SENHOR”.
89
“ASSIM DIZ O SENHOR.” Ele caminhou em direção à presença do
presidente ou do rei e disse: “Não cairá nem mesmo orvalho do céu até que
eu chame.”” O que foi isto? Ele tinha uma comissão. Choveu no próximo dia?
Não. Ele tinha uma confirmação disto. Veem? Deus disse: “Levanta-te Elias e
sossega. Eu ordenei que alguns carregadores e servos venham te alimentar.”
Então os corvos o alimentaram. E enquanto ele estava lá em cima da montanha,
um dia o rei disse: “Oh, aquele sujeito não é nada. Eu vou mandar cinquenta
homens subirem lá. Eu creio que ele não é nada, apenas um velho fanático. Não
o ouvimos conversando por aqui a respeito de Jezabel, minha esposa, usando
pintura e tudo mais, falando sobre toda essa maneira moderna de viver?”
90
E seguindo o exemplo da primeira dama, como muitos de nós pessoas
pentecostais fazemos! Sim. Correto. Nossas mulheres pentecostais usando
aquele corte de cabelo cabeça-d’água, e coisas deste tipo, sim, verdade, usando
pintura, maquiagem, usando shorts. E a Bíblia diz: “É abominação aos olhos de
Deus.” Como você pode fazer aquilo? Correto. Ora, você sabe, se você afirma
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ser ‘irmã’, algo tem decaído, se você usa cabelo cortado. E a Bíblia diz... Agora,
muitas de vocês mulheres pentecostais não usam maquiagem. Não há nada na
Bíblia sobre isto. Mas então vocês cortaram seus cabelos. E a Bíblia diz que “uma
mulher que corta seu cabelo é desonrável.” Correto.
91
E você veste shorts e estes velhos... O que é... O que quer que seja,
parece roupa de homem. E a Bíblia diz que qualquer mulher que usar uma roupa
daquela, “é uma abominação aos olhos de Deus.” Em outras palavras, “isto cheira
mal nas narinas de Deus. Tem aparência ruim.” E então, se você tem o Espírito
Santo em você, o qual é Deus, como você pode vestir esses shorts e ainda dizer
que tem o Espírito Santo? [A congregação diz: “Amém” – Ed.] Ora, sua própria
vida confirma que há alguma coisa errada com você. Correto.
92
Eu sei que isso chamusca, mas eu vou lhes dizer qual é o problema
nesta noite. Nós precisamos de mais umas chamuscadas. É o que eles precisam:
mais algumas chicotadas. Correto. Este é o problema; nós deixamos aquelas
coisas passarem. Irmão deixe-me lhe dizer, você tem que aprender seu ABC
antes de prosseguir adiante, você sabe, isto é exatamente certo; sempre crer que
a Palavra de Deus está certa. Não importa o que seja, compare com Ela. Sim,
senhor.
93
Elias sentado no topo da montanha lá, e Deus lhe disse: “Agora, não
vá ficar aborrecido. Eu vou te enviar lá para cima até que aquelas pessoas se
arrependam.” “Oh”, Acabe disse: “nós não temos nada de que nos arrepender.
Aquele velho fanático, ele não sabe o que está falando. Ele é um daqueles santos
roladores. Nós... Dê-me cinquenta homens escolhidos. Vão lá em cima e tragam
aquele velho fanático.”
94
Eu posso ver aquele oficial comissionado dizer: “Sim, senhor. Eu tenho
sua comissão, senhor. Eu o trarei agora mesmo.” Aqui vem ele, marchando, o
ferro batendo com força no chão, aquelas grandes espadas e lanças, e cinquenta
homens escolhidos dos guardas de Acabe vieram subindo o monte desse jeito.
Lá estava Elias naquele sol quente, olhando ao redor desse jeito. Eles disseram:
“Ei! Nós viemos para te levar, rapaz. Nós temos nossas credenciais aqui. Nós
somos os guarda-costas de Acabe. Nós viemos te pegar. Nós vamos te levar de
volta.” Ele se levantou e disse: “Sim, eu tenho algumas credenciais também. Se
eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu.” O que foi aquilo? Foi uma
confirmação. Sim, senhor.
95
No monte Carmelo, quando ele teve aquele confronto entre os falsos
deuses e o verdadeiro Deus, ele colocou o sacrifício, caminhou lá e disse: “Senhor
Deus de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido hoje que Tu és Deus em
Israel e eu sou Teu servo, e que eu tenho feito tudo isto sob Teu comando.”
“Preguei a Palavra”, ao Teu comando, Senhor, “a todo mundo, a toda criatura.
Estes sinais seguirão aos que crerem.” Sob Teu comando.
96
“Agora, Senhor, deixe que seja conhecido que Tu me disseste para fazer
isto. Tu me comissionaste a fazer isto, agora, confirme isto, Senhor.” E naquele
momento fogo caiu do céu. Era a confirmação daquilo. Ele estava com a Palavra.
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lugar, batendo um pequeno tamborim.” Mas, irmão, aquela Mensagem, com
pessoas de corações famintos que têm sacrificado a comida de seus filhos, e
tudo mais, e têm patrocinado seus missionários, até que a Mensagem foi do leste
ao oeste, do norte ao sul. Em toda nação que você for, há um Fogo pentecostal
queimando com o poder do Espírito Santo.
120
Eu tenho ido tão longe nas selvas, onde as pessoas não saberiam onde
fica a direita ou à esquerda. Eles não conheciam nada a respeito de Deus, não
mais que alguma estátua ali fora. Correto. Eu ficava de pé lá e expunha a Palavra
exatamente como Ela é. E então o Espírito Santo realizava sinais e mostrava,
dizia às pessoas quem elas eram, o segredo de seus corações, mostrava a elas
que Jesus disse: “As obras que Eu faço fareis vós também.”
121
“Este homem, eu não conheço seu nome; mas eu vou soletrar e você
interpreta para mim.” Eu teria que soletrar muitas vezes, para que possam
entender. “Amém. Está certo.” Eles se sentariam e olhariam. Eu digo: Agora, Jesus
disse: “As obras que Eu faço fareis vós também.” Este era Seu sinal messiânico.
E Jesus está tão perto de voltar a Terra agora, a ponto de Seu poder tomar as
pessoas, levá-las para cima, preparando-as para formarem a Noiva, preparandoas para serem levadas no Rapto, uma Igreja que estará ataviada para ser levada
ao Alto. Através deste poder, levará todo o resto delas, que nasceram de novo, a
saírem da terra. Jesus está voltando.
Como minha mão contra a parede faria uma sombra, quanto mais aquela
122
sombra fica mais perto, mais perto, mais próxima de minha mão, até que a
sombra e minha mão se tornam um. E a Igreja começou no tempo de Martinho
Lutero, com justificação; com Wesley, através da santificação; e agora no batismo
do Espírito Santo, com os pentecostais, a restauração dos dons. E daquele povo
Pentecostal Ele está tirando aquele remanescente aqui, para mostrar Jesus
Cristo, refletir Sua vida como o mesmo ontem, hoje e eternamente, exatamente,
quando as luzes do entardecer brilham. Exatamente assim.
123
Veja, até no lado científico nós temos em Washington, D.C., o mesmo
Pilar de Fogo. Quantos já viram a foto, aquelas luzes? Com certeza. Veem?
Veem? O mesmo Pilar de Fogo que encontrou Paulo no caminho de Damasco.
Jesus, quando estava na terra... Qualquer pessoa sabe que Cristo, aquele Pilar
de Fogo, o Anjo do Senhor que trouxe Israel do Egito para à terra prometida, era o
Anjo do Pacto. Qualquer pessoa sabe disto. Certamente. Bem, Aquele era Cristo.
Porque a Bíblia diz que “Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo
do que os tesouros do Egito.”” E ele foi com Cristo, antes Dele se tornar carne, e
ele seguiu aquela Luz.
124
Jesus, quando Ele esteve na Terra, Ele disse: “Eu vim de Deus e volto
para Deus.”” Eles O crucificaram. Ele era o Salvador que morreu por nossos
pecados, e eles O enterraram. Ele ressuscitou e ascendeu às alturas. E alguns
meses depois, Paulo estava no caminho de Damasco, e ele foi atingido por
uma Luz. Um grupo de soldados estava com ele, mas nenhum deles viu a Luz.
Nenhum deles O viu, mas somente Paulo. Mas foi tão notável para ele que até
cegou seus olhos. Ele ficou cego por uma temporada. Ele olhou para cima, e
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não ter medo, porque nenhuma vida se perderá neste navio. Portanto, irmãos,
comam um pouco e se alegrem. Tudo vai ficar bem.”
114
Eu imagino que eles acharam muito engraçado. Mas quando eles
encontraram um refúgio para o velho navio ancorar, aquilo confirmou que Paulo
tinha sido enviado por Deus e sabia a respeito do que estava falando. E Deus
confirmou aquilo. “Se houver um entre vós que seja profeta, e o que ele disser
vier a acontecer, então escute-o, porque Eu estou com ele.”” Correto. Quando os
nativos naquela ilha, os moradores da ilha, quando eles viram Paulo pegar uns
gravetos, eles disseram: “Este deve ser um assassino terrível, com todas essas
correntes em si.”
115
O pequeno e pobre Paulo, quase congelando, e sua roupa toda molhada,
foi ali e pegou um punhado de gravetos e começou a colocá-los no fogo. E uma
cobra o picou na mão, e poderia tê-lo matado (que coisa!) em poucos momentos.
E Paulo olhou para a cobra desse jeito, e disse: “Deus, Tu me disseste que eu
tenho que ir a Roma ainda.” Sacudiu-a no fogo, e voltou e pegou mais alguns
gravetos. Eles disseram: “Observe-o cair morto.” Em poucos minutos eles
mudaram de ideia. Por quê? Sua comissão tinha sido confirmada. Eles disseram:
“Ele é um deus que desceu do Céu.” Correto. Ele tinha a confirmação, porque
Jesus disse: “Pisarão na cabeça de serpentes e escorpiões e nada lhes fará
dano.”” Sim, senhor. Ele tinha a evidência para provar isso.
116
Agora, eu tenho que me apressar amigos. Eu ficaria com vocês a noite
toda. Mas só mais umas poucas coisas.
117
Agora, o profeta disse: “Haverá um dia que não será chamado dia ou noite,
um dia deprimente, com muita névoa, nebuloso; mas no tempo da tarde haverá
Luz.”” Correto. O sol nasce no leste e se põe no oeste: sol (s-u-n). A civilização tem
viajado do leste para o oeste. Mas quando o Filho (S-o-n) ressuscitou, a Luz raiou
para o povo oriental. Agora nós tivemos um dia de organização, denominações,
e pessoas aceitando a Cristo, tendo Luz suficiente para saberem que Ele é Deus.
E eles caminharam na Luz, e assim por diante. Eles construíram igrejas, e finas
catedrais, e escolas, e tudo mais. Isso está bem.
118
Mas lembrem-se, foi prometido que todas as nuvens se dissipariam
no tempo da tarde. É o tempo da tarde agora. E quando todas as nuvens se
dissipam, Aquele mesmo Filho que fez Seu poder brilhar através do Espírito
Santo sobre o povo oriental, tem, nestes últimos cinquenta anos, afastado as
nuvens de denominações e tudo mais, e derramado o Espírito Santo sobre o
povo ocidental. Aquele mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, a
mesma Luz, o mesmo poder, a mesma evidência, a mesma coisa que Ele era. E o
Evangelho tem sido pregado com poder e demonstração, em todos os lugares nos
países. Correto. Correto. Por todo o mundo, sinais e maravilhas estão seguindo
os crentes.
119
Aqui, há poucos anos atrás, eles disseram: “Aquele bando, ora, vocês
nunca conseguirão.” Disseram: “Eles nunca serão capazes de comprovar.” “Eles
são apenas um bando lá embaixo na rua em algum lugar, com pandeiro em algum
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Veem? Deus sempre confirma Sua Palavra. Ele dá confirmação de Sua Palavra.
Agora, nós sabemos que aquilo é a verdade. Oh, quantas vezes aquilo aconteceu!
Nós temos diferentes personagens aqui que poderíamos tomar. Mas para
economizar tempo... Jesus, quando Ele estava na terra, e eles disseram: “Ele,
sendo um homem, faz-se a si mesmo Deus? Oh, que coisa! Bem, nós sabemos
quem Ele era. Ele veio de um nascimento ilegítimo. Ora, Ele nem mesmo... Nós
conhecemos Sua mãe, Maria, e José. Eles tiveram aquela criança...
97
Jesus disse: “Se Eu não faço as obras de Meu Pai, então não Me creiais.
Vocês não creem que Eu Sou o Messias? As obras que Eu faço confirmam O que
Eu afirmo ser. Se Eu não faço as obras de Meu Pai, então não Me creiais. Mas
se Eu faço as obras de Meu Pai, então creiam pelo menos nas obras, se vocês
não podem crer em Mim.” Aquela era uma confirmação. Como aquilo combinou?
Com certeza. Deus, quando envia alguém, Ele protege. Deus confirma a Palavra.
Se Deus enviou um embaixador a algum lugar, para fazer algo, Ele tem que dar
suporte àquela comissão. Isto é exatamente a verdade.
98
Ele disse: “Se Eu não faço as obras de Meu Pai, então não Me creiais.
Mas as próprias obras que Eu faço confirmam Minha comissão.” Amém. Esta
afirmação com certeza deu umas palmadas neles, não deu? “As obras que Eu
faço.” Sim. Sim, senhor. “Se vocês não podem crer que Eu fui enviado por Deus,
então a coisa que vocês têm que fazer é crer nas obras que Eu faço. Ou deixe-Me
ver vocês fazerem as mesmas obras.” Aí está: “Se não credes em Mim.” Oh, que
coisa! Houve alguns deles que creram Nele.
99
Quando a mulher do poço viu o sinal messiânico Dele, ela disse: “Nós
sabemos que o Messias fará isto.” Ela foi e contou para as pessoas: “Venham,
vejam Quem eu encontrei; um Homem que me contou os próprios segredos de
meu coração. Não é este o Messias?”” O velho Natanael, quando ele voltou com
Felipe, e Jesus... Chegou até a presença de Jesus, e Jesus disse: “Eis aí um
israelita em quem não há dolo.”
100
Agora, ele era um homem treinado, porque ele conhecia a Palavra. Ele
sabia que o Messias seria um Deus-profeta. Então, eles sabiam que Moisés tinha
dito: “O Senhor vosso Deus levantará um profeta.” Ele sabia também que Deus
disse: “Se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, Eu, o Senhor, o
confirmarei. O que ele disser, acontecerá. Então creiam.” Veem? Eles queriam
descobrir se Ele era. Eles sabiam que estava para se levantar um profeta por
aquele tempo, e eles queriam saber Quem Ele era.”
101
Então ele foi à presença de Felipe, e Felipe lhe disse o que fazer. Ou
melhor, Felipe o levou à presença de Jesus. E quando ele chegou à presença
de Jesus, Jesus disse: “Eis aí um israelita em quem não há dolo.” “Como Tu me
conheces Rabi?” Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas
debaixo da árvore, Eu te vi.” Ele disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus.”” Ali estavam
Suas credenciais.
102
Uma mulher no poço, quando Ele a encontrou parada no poço, Ele disse:
“Dá-Me de beber.”
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Ela disse: “Não é costume isso. Tu estás saindo completamente fora
da tradição aqui. Nós temos segregação. Nós, judeus e samaritanos, não
temos contato uns com os outros. Tu, sendo um homem, um judeu, e eu, uma
samaritana, como Tu me pedes para Te fazer um favor, trazer água para Ti? Ele
disse: “Mulher, se tu conhecesses Quem está falando com você, você Me pediria
para te dar de beber.”” Ela disse “Ora, o poço é fundo. Tu não tens com que pegar
a água.” Ele disse: “A água que Eu dou não é deste poço.”
103
A conversa prosseguiu por um pouco, veem, até... Ele estava tentando
fazer contato com o espírito dela. Então Ele descobriu onde estava o problema
dela. Ele disse: “Vá, traga teu marido e venha aqui.” Quis saber quem ele era. Ele
disse: “Vá, chame teu marido e venha aqui.”” Ela disse: “Não tenho marido.” Ele
disse: “Disseste bem. Tu tiveste cinco e aquele com quem estás vivendo agora
não é teu marido.”” Ela disse: “Senhor, vejo que és profeta. Nós sabemos que
quando o Messias vier, Ele fará estas coisas.”” Ele disse “Eu O Sou, Eu que falo
contigo.”” Ela foi à cidade. Aquilo estava confirmado para ela. Ela foi à cidade e
disse: “Venham, vejam um Homem que me disse às coisas que eu tenho feito.
Não é este o próprio Messias? Esta não é uma confirmação que é Ele?”
104
Jesus disse: “As obras que Eu faço confirmam Minha comissão.”” Correto.
Deus O enviou. Ele tinha que ser Aquele profeta. Você sabe, eles disseram a
João: “És tu Elias? É tu um dos profetas? É tu o profeta que haveria de vir?”
r João
disse: “Eu não sou. Mas Ele está entre vós, em algum lugar. Ele provará que é Ele
quando Ele vier. Porque Deus O confirmará.” Isto é exatamente a verdade. Se um
homem é enviado por Deus, Deus está obrigado a confirmar aquela pessoa (isto
é exatamente certo), que ela foi enviada. Oh, sim, uma confirmação.
O homem que nasceu cego teve um testemunho muito convincente
105
que Ele era o Messias. Agora, o pobre homem, ele não tinha... Quando aqueles
teólogos todos o pegaram no meio da multidão lá, disseram: “Diga-nos, nós
sabemos que você nasceu cego. Sabemos que você nem tem o globo ocular na
cavidade do rosto. Nós sabemos que você nasceu cego. Quem te curou?” E ele
disse: “O Homem que me disse que eu estava curado. Eu sei que Ele me curou.
Eu sei.”
106
Eles disseram: “Bem, nós sabemos que Aquele Homem é um pecador.
Nós sabemos que Ele é um pecador porque Ele não se uniu a nossa organização.
Ele não veio da nossa maneira. Ele não ensina nossa doutrina. Ele está contra
nós. Nós sabemos que Ele não pode ser de Deus. Nós sabemos que há algo
errado com Ele, porque Ele não concorda conosco.” Disseram: “O Homem é um
pecador.” Agora, o pobre cego não podia discutir aquela questão. Ele não era um
teólogo. Ele não poderia discutir a questão. Ele disse: “Agora...” Mas ele tinha um
argumento muito convincente também. Ele disse: “Se Ele é pecador eu não sei.
Mas uma coisa sei: (Amém!) eu era cego e agora vejo.”
107
Eu tenho ouvido pessoas dizerem que este era um bando de pessoas
doidas. Eu ouvi pessoas me dizerem, quando eu recebi o Espírito Santo, que eu
tinha perdido minha mente. Bem, se está certo ou não, eu não sei. Mas há uma
coisa que eu sei: eu era um pecador e agora sou salvo. Correto. Uma vez estive
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perdido, mas agora fui encontrado. Você pode chamar isto de fanatismo, o que
você quiser, mas isto é uma confirmação para mim que Ele ainda é Jesus Cristo,
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Correto. Sim.
108
Ele tinha a evidência. Ele tinha um discurso muito convincente que Ele
era Ele, que Ele era o Filho de Deus, porque Ele criou globo ocular em um homem
que não tinha nem o globo ocular. Sim, senhor. Em outras palavras, o homem
cego podia dizer: “Eu tenho vindo a esta igreja todo este tempo. Eu não vejo nada
como isto acontecer por aqui. Então, se Ele criou um globo ocular, não há criador
senão Deus. De onde aquilo poderia vir? Vamos ver vocês fazerem isto. Vamos
ver de que maneira vocês fazem isto.”
109
Eles tiveram que calar a boca. Aquela conversa deles sobre um Deus
sobrenatural, o grande Criador do Céu e da Terra, e não podiam criar uma boa
vida. Compreendem? Aí está. Não podiam criar nada. Mas aqui vem Jesus e cria
o globo ocular em um homem que nem tinha o globo ocular, que nasceu cego.
Eu te digo, isto é convincente. A prova do pudim é depois que se come. Isto é
exatamente correto. Então, ele teve a evidência que era Ele. Correto.
110
Eu imagino Paulo, lá naquela noite, quando por quatorze dias e noites,
sem lua, estrelas, ou nada, no meio do mar; o pobre e pequeno companheiro
arrastando aquelas correntes pelo convés daquele velho navio de madeira, e
aquilo quase para afundar. Eles tinham jogado fora toda a comida e coisas, e os
marinheiros não comiam por vários dias. E arrastando aquelas correntes, falando
de um Jesus que uma vez viveu, falando de um Jesus que foi crucificado. Eu
imagino que os soldados e marinheiros disseram: “Oh, pelo amor de Deus, cala
a boca!”
111
E ele continuava a caminhar de um lado para o outro dizendo: “Mas sabe,
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente,” caminhando ao longo do convés,
puxando aquelas correntes. Eles disseram: “Olhe para o sujeito acorrentado, um
sujeito indo se apresentar diante de César, indo para Roma, para ser condenado.
O homem vai morrer e falando algo sobre religião. Oh, cala a boca!” E eles
continuaram arrastando-o. Mas numa noite, quando todas as esperanças tinham
acabado! Oh, que coisa.
112
Cada vez que o relâmpago brilhava, uma onda, dez mil demônios se
puseram naquele mar, disseram: “Nós te pegamos agora, Paulo! Oh, você vai
ter que retroceder.” “Não, senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Correto. Eu sei que Ele me disse para ir a Roma.” Aqui está ele, o navio batendo
contra as pedras, quase para afundar. Pense, o sol, a lua, ou as estrelas não
tinham aparecido por quatorze ou quinze dias. Aquela era uma condição ruim; um
velho navio de madeira, quase para afundar e tudo mais.
113
Ele estava em baixo, no casco do navio, numa noite, orando, e sem
dúvida veio uma visão. O Anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: “Não temas,
Paulo. Tudo vai ficar bem.” Aqui vem ele, correndo, com uma comissão, sacudindo
aquelas correntes e dizendo: “Tenham bom ânimo. Tenham fé, porque o Deus a
Quem eu sirvo enviou Seu Anjo nesta noite. Eu vi uma visão, e Ele me disse para

