CRENTES DA BÍBLIA

28

89
Agora, amanhã à noite, o Senhor desejando, não teremos o
culto batismal, a menos que seja uma emergência, alguém quer ser
batizado. Mas imediatamente nos próximos dez ou quinze minutos,
o culto batismal começará. E então, amanhã à noite haverá... Eu
quero que minha cunhada - minha nora aqui, (cunhada, ora...)
Minha nora se ela encontrou os cartões de oração hoje. Lois, você
os encontrou? Não os encontrou. Bem, faremos alguns. Nós – nós
conseguiremos de alguma forma. E daremos os cartões de oração
amanhã à noite, o Senhor desejando, e começaremos com nossas
filas de oração, filas de oração regulares, se algo não acontecer
em alguns minutos na sala. E então veremos amanhã à noite, o
Senhor desejando, daremos os cartões de oração cedo amanhã à
noite, cerca das seis horas, eu penso, ou algo assim, seis ou seis e
meia, algo assim amanhã à noite, então as pessoas podem pegar
um cartão de oração e entrarem na fila.
90
Agora, agora quero que cada pessoa que puder esteja em
oração. Eu quero que vocês, ministros, estejam ao redor destas
pessoas, mas o irmão Neville aqui na plataforma. E eu vou entrar
ali para orar pelos enfermos. O Senhor vos abençoe. E vocês irmãos,
agora, estejam ao redor onde estão estas pessoas agora. Subam,
imponham as mãos sobre elas, e vamos ter uma oração enquanto
vocês vêm. Cada um de vocês fique com eles agora enquanto você
fica ao redor. Toda a congregação que sabe orar incline a cabeça aí
atrás, e orem a Deus, que o Espírito Santo caia sobre estes, e enchaos com o Espírito Santo, e realize milagres nesta sala para curar os
enfermos e aflitos.
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MAS AO PRINCÍPIO NÃO FOI ASSIM
But From the Beginning It Was Not So

William Marrion Branham
Quinta-feira, 02 de outubro de 1958
Jeﬀersonville, IN – EUA

Boa noite, amigos. Estou muito feliz por estar novamente no
culto do Senhor Deus, e confiando nas Suas bênçãos sobre o culto
desta noite. Eu fiquei feliz em ver novamente esta noite o irmão
Robert Daugherty ali no escritório. Foi ali no irmão Daugherty que
eu – patrocinou minha primeira campanha. E me lembro de ir a
ele... Ainda há algumas pessoas assentadas aqui que me ajudaram
a chegar ali; e o irmão Creech aqui, penso que ele é uma delas.
2
As visões apenas começaram a vir. E o Anjo do Senhor
se encontrou comigo aqui no Moinho dos Green, e me disse o
que aconteceria. E não passou nem duas semanas disto até ele
me chamar para vir a Saint Louis. A filha dele tinha contraído
algo do tipo parecido com a “dança de São Vito” [Esta doença é
caracterizada por provocar contrações irregulares e involuntárias
de diferentes músculos do corpo. – Trad.] E fomos ali e oramos,
e fizemos todo tipo de votos, e parecia que nada aconteceria. Eu
estava a ponto de ficar (porque eu não tive campanhas antes disto),
até que aquilo terminasse, até descobrir o que o Senhor faria.
3
Sabe, irmão Robert, eu penso que teria sido melhor se
eu tivesse mantido isto desta maneira. É claro, provavelmente
não haveria tantos salvos, mas apenas ficar com um caso até ele
terminar, até que você saiba... E no dia seguinte, eu penso que
era cerca de duas ou três horas da tarde (ou naquele mesmo dia,
não me lembro agora.), eu estava num carro, fora da igreja, e o pai
dele estava ali, e eu estava sozinho. Eu senti o Espírito do Senhor
vir, e fui até a igreja e fiquei ali. E a pequena Betty era como que
uma pessoa agitada, apenas gritava. E os médicos não podiam
fazer nada por ela. E ambos, mãe e pai, pareciam estar péssimos;
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eles tinham passado dias e semanas com ela. E ali uma visão veio
diante do carro, na frente do carro. E eu tive uma visão, então corri
ao irmão Robert e aos demais e simplesmente disse o que fazer e
que a jovem ficaria bem.
4
Eu suponho que você disse que ela estaria aqui amanhã à
noite, para testificar, não disse, irmão Robert? Então, agora, isto
tem sido há uns quatorze anos, penso, doze - quatorze anos atrás
- treze anos atrás, e ela é uma jovem mulher, saudável e de boa
aparência. Ela estará aqui amanhã à noite, o Senhor desejando... A
cura divina dura enquanto a fé durar (Isto é correto), simplesmente
enquanto durar a fé.
5
E eu creio que vejo o irmão Fred Sothmann e meus amigos do
Canadá assentados aqui também. Estou feliz em vê-los todos aqui
nesta noite. Muitos outros amigos aqui, eu gostaria de ter tempo
para reconhecer a cada um de vocês. Eu penso que não conseguiria
daqui, mas eu quero que vocês saibam que nós certamente lhes
damos boas-vindas. O irmão Boyd aqui, eu creio que me lembro
dele, e um – um irmão Menonita. Então estamos felizes em tê-los
aqui neste pequeno companheirismo ao redor da Palavra.
6
E agora, amanhã o... Nós queremos anunciar isto também,
que o último dos livros... Agora, não estamos aqui... Eu não consigo
me lembrar deste irmão aqui, o irmão Menonita perto dele, eu não
consigo... Carson, sim. Os – os livros estão no fundo na mesa ali
atrás; eles são as mensagens mais recentes. Eles estão ali atrás com
as fitas dos últimos sermões das mensagens e assim por diante. E os
rapazes os tem imprimido, e estão disponíveis ali atrás no edifício,
onde vocês podem passar quando estiverem saindo esta noite.
7
E penso que – pela manhã, eu penso que as entrevistas
começarão cerca das oito ou oito e meia da manhã. E, que coisa, eu
lhe disse para fazer entrevistas com aqueles que querem me ver
particularmente para falar a respeito de problemas espirituais.
Que coisa, eu não percebi que o pequeno tabernáculo aqui estaria,
que ele estaria desta forma, mas ele tem estado certamente bem
lotado. Que coisa! Bem, isto é bom. O Senhor, às vezes, concede
bênçãos por isto, quando tentamos fazer algo para ajudar os
irmãos e irmãs ao longo do caminho.
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Para levar as jóias para o Lar.
O barco da vida logo estará vindo
Pelos olhos da fé eu vejo,
Enquanto balança pelas águas
Para resgatar a mim e a ti.
E nos levar em segurança ao porto
Com amigos que tanto amamos,
“Aprontem-se,” diz o Capitão,
“Oh, olhe, ele está quase aqui.” (Observe as bombas
atômicas...?...)
... anime-se,
Nossas provas logo acabarão
Nossos amados encontraremos, encontraremos,
Sobre a margem dourada.
Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui
Estamos buscando uma cidade por vir,
O barco da vida logo estará vindo
Para levar as jóias para o Lar.
87
Agora, amigos, estes ministros se ajuntarão agora, fechem
por aqui. Entrarei ali para estes casos de emergência os quais não
podem voltar. E a razão pela qual estou fazendo desta forma esta
noite é... Há um culto batismal dentro de instantes. E o próximo
culto batismal será no domingo de manhã depois da escola
dominical, o que nos permitirá ter uma fila de cura no sábado à
noite, sexta-feira à noite, sábado e domingo à noite. Nós queremos
colocar a salvação de Deus primeiro. Vê? A cura acontecerá; nós
não temos medo disto. E assim, ela acontecerá. Na noite passada
Deus salvou oito almas preciosas aqui no altar. Oh, quão feliz eu
fiquei em ver isto.
88
E eu não sei quem são estes aqui. Alguns deles podem ser
pecadores que foram chamados; alguns deles podem estar buscando
o Espírito Santo. Mas agora eu vou entrar... E minha esposa ali atrás,
querida, há homens e mulheres ali. Eu apenas verei o que acontecerá.
Eu confio que o novo ministério será ministrado ali. Deus sabe que
tenho dito a Palavra tão verdadeiramente quanto eu a conheço na
Bíblia. E isto é correto. E vou voltar e ver o que Deus fará.
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Há cinco aqui esta noite que não pode esperar mais. Eu desejaria
saber, se vocês podem ficar de pé... Se não podem, é porque
pode estar apertado. E enquanto estamos com estas pessoas no
altar, eu quero que vocês entrem nesta sala de oração, aqui à
minha direita. Estas cinco pessoas...
84
Enquanto pedimos que os ministros, que estão no edifício
esta noite que creem nesta Mensagem que tenho pregado... Que
estes credos e – e doutrinas feitas pelo homem hoje não são de
Deus, mas que vem do homem. E que nós realmente devemos
voltar à maneira Bíblica, voltar ao princípio. Eu quero que alguns
dos ministros venham à frente, e fiquem aqui comigo enquanto
impomos as mãos e oramos por estas pessoas aqui, sobre estas
pessoas que estão buscando pelas grandes bênçãos de Deus sobre
suas vidas. Alguns de vocês, ministros, se desejam, que creem que
isto é vital e é a verdade de Deus... Não venha de qualquer outra
maneira agora. Vê? Tem que ser um homem que crê nisto como
sendo a absoluta verdade.
85
E aqueles agora, aqueles cinco que levantaram as mãos,
vão por este lado aqui, se puderem, ou venham aqui por trás da
plataforma. Se vocês podem chegar ali... E nós veremos o que
acontece dentro de alguns minutos. Vá diretamente por este
caminho, irmão. Se as crianças apenas se afastarem daí.
86
E agora permita aqueles que estão vindo agora, virem para
receber oração, permita-os virem, se puderem, por aqui.
Se tornará o dia mais claro,
Então vamos todos nos encorajar
Porque não fomos deixados sozinhos;
O barco da vida logo estará vindo
Para levar os peregrinos ao Lar
Então anime-se, meu irmão, anime-se, oh anime-se
Nossas provas logo acabarão
Nossos amados encontraremos, encontraremos,
Sobre a margem dourada.
Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui
Estamos buscando uma cidade por vir,
O barco da vida logo estará vindo
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8
Agora, estamos tentando, cada noite, encontrar algo que eu
tenho estado buscando. É que Deus, através de visão, me disse que
meu ministério faria sua terceira mudança. E estou desejando que
isto comece aqui no Tabernáculo. Eu não sei se começará ou não,
mas estou desejando que comece aqui. E confio que será de uma
maneira que - eu serei capaz de pregar o Evangelho de tal maneira
ou fazer algo que levará a humanidade sofredora a ter um meio de
vida mais feliz e mais saudável. Este é o meu sincero desejo. Então
pode ser esta noite.
9
Eu perguntei à minha nora acerca dos cartões de oração.
E ela não tem cartões ali, e Billy normalmente fica com eles, e
Gene e Leo não têm nenhum. Então nós apenas teremos que ter
os cultos sem eles, suponho, da melhor maneira que pudermos. Se
nós o fizermos esta noite, veremos como será. Então depois destas
reuniões, minhas próximas reuniões serão na Nova Zelândia e
então também na Austrália e pelo interior do país.
10
Esta noite escolhi ler algumas Escrituras do Livro de São
Marcos, capítulo 7, se vocês querem abrir em São Marcos, para
uma meditação para a mensagem. E antes que façamos isto, vamos
apenas inclinar nossas cabeças por um momento e falar com Ele.
11
Senhor, estamos gratos a Ti esta noite pelo privilégio de nos
encontrarmos uma vez mais. Tu tens sido tão bom para conosco até
este dia. Tu nos tens provido com vida e força para que tivéssemos
a oportunidade de vir novamente no Teu culto e Te adorar. E nós
somos gratos pelo nosso país, porque ainda há uma oportunidade, e
uma porta aberta onde homens e mulheres podem adorar a Deus de
acordo com os ditames de suas próprias consciências. Que possam
permanecer abertas por muito tempo, Senhor. Porém vemos que de
acordo com a profecia da Bíblia que logo estas portas se fecharão no
mundo todo. Então permita-nos esta noite receber a bondade de Deus,
e as bênçãos, e toda a luz que pudermos receber sobre as Escrituras,
Senhor. Que possamos estar preparados para aquela hora, quando
ela vier. Que o Espírito Santo esteja abrigado em nossas almas, o Qual
será capaz de desvendar estas coisas às nossas mentes.
12
Nós pediríamos especialmente esta noite também, Senhor,
por aqueles que estão enfermos, necessitados e aflitos. Que Teu
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grande poder de cura e misericórdia esteja sobre cada um deles.
Abençoe Tua Palavra sendo pregada, Senhor. E nós Te daremos
louvores; no Nome de Jesus nós pedimos. Amém.
13
Em São Marcos capítulo 7, lemos estes versículos:
E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos
escribas que tinham vindo de Jerusalém.
E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com
as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam.
Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição
dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes; e,
quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem.E
muitas outras coisas há que receberam para observar, como
lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas.
Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por
que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos
antigos, mas comem com as mãos por lavar?
E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca
de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são
mandamentos de homens.
Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a
tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e
fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas.
E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para
guardardes a vossa tradição.
14
E no Livro de São Mateus, capítulo 19 e o versículo 8, e a
última parte deste versículo 8, eu gostaria de ler para se ter um
texto. E é assim que está escrito:
“...mas, ao princípio, não foi assim.”
15
Que o Senhor abençoe agora a leitura de Sua Palavra. Quando
nosso Senhor esteve na terra, Ele encontrou, nos dias de Seu ministério,
pessoas que retinham as tradições dos homens e ensinavam coisas
que eram contrárias aos mandamentos de Deus. Eu desejaria saber
esta noite se Ele viesse novamente esta noite, visivelmente, se Ele não
encontraria a mesma condição, como as pessoas se retêm naquelas
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estes nesta noite, Senhor? E cure os enfermos e aflitos em nosso
meio, que as pessoas possam saber que o Deus que escreveu a
Bíblia ainda está aqui. E Ele não muda, embora homens tentem
mudar a Palavra, porém Ele é o Deus imutável que disse que no
princípio não foi assim.
80
E se vemos o que a primeira vara foi na videira, então
poderemos verdadeiramente fazer do Livro de Atos nosso
exemplo como uma igreja. Conceda, Senhor, esta noite, que
cada pessoa aqui que não tem seguido ao Senhor Jesus... E Jesus
confirmando que Ele esteve com eles, com sinais e maravilhas
da doutrina do Novo Testamento do Livro de Atos o qual é a
primeira vara produzida... Possam eles humildemente cair aos
Teus pés e seguirem adiante, Senhor, e encontrá-Lo como Ele
foi no princípio. Porque não podemos encontrá-Lo entre nossos
credos e denominações e entre nossas pequenas e fracas doutrinas
deste dia. Nós devemos voltar a Deus e à Bíblia.
81
Aqueles que estão aqui de joelhos estão buscando por Teu
Espírito Santo, e estão crendo que Ele virá sobre eles. Eles não estão
querendo qualquer forma, qualquer caminho. Eles estão apenas
querendo que o Espírito Santo venha sobre eles. Conceda, Deus,
que seus corações possam ser abertos nesta hora, e o poder do
Deus vivo caia em seus corações, e os encha e perdoa seus pecados,
e encha-os com o Espírito Santo. Conceda estas coisas, Pai.
82
Agora, com as nossas cabeças inclinadas, continuaremos
apenas por mais um minuto, eu creio que Deus irá mover-Se de
uma forma grandiosa em alguns minutos.
83
Se há alguém aqui esta noite que é um estrangeiro, de fora
da cidade, que não pode voltar para um outro culto e está num
estado de emergência, enquanto estes estão no altar buscando,
esperando em Deus... Que dentro de instantes oraremos por
eles, mas se eles estão aqui em um estado de emergência, e não
podem esperar por um – por um outro culto, deseja receber
oração, levantaria a mão, alguém que tem que sair. Um, dois.
Está bem. Um, dois, que estão aqui agora, três, que estão aqui
que não podem esperar mais, este... Eles têm que ir... Quatro, eu
vejo um lá trás. Há quatro pessoas. Cinco, um bem aqui. Correto.
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E os que ouviram foram batizados novamente em Nome do
Senhor Jesus.
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e
falavam línguas e profetizavam e magnificavam a Deus.
76
Gálatas 1:8, Paulo falando novamente:
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro
evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
77
Não importa quantos credos de luz, quantas denominações,
ou qualquer coisa. Se vocês não têm sido batizados no Nome de
Jesus Cristo, vocês crentes, eu estou vos ordenando, no Nome de
Jesus Cristo a irem ao tanque para serem batizados. Isto é correto.
Isto é exatamente o que a Escritura diz: “Porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos.” Não importa o quanto você – o que você tenha
feito, o quanto do Espírito Santo tenha recebido, vamos voltar ao
princípio. Se você tem sido aspergido, água derramada sobre você,
batizado no Nome do Pai, Filho, Espírito Santo, isto é um credo
falso. Não há um sequer na Bíblia que alguma vez foi espargido,
ou que teve água derramada sobre si, ou alguma vez foi batizado
no Nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.
78
Vamos voltar ao princípio e você O encontrará. O altar está
aberto e o tanque está esperando. Enquanto cantamos mais uma
vez: “Apenas Ser Como Jesus”.
Ser como Jesus, apenas ser como Jesus,
Na terra eu desejo (Você não viria aqui? E quanto a vocês
crentes? Há um lugar aberto aqui para você, apenas em um minuto.)
Toda a jornada da vida... (O que Ele disse? “Mas, ao princípio,
não foi assim,” se você quer ser como Ele...)... A glória,
Apenas peço ser como Ele.
79
Vamos orar novamente. Venha, irmã, se você está vindo
aqui ao altar. Está tudo bem. Senhor, Deus, permita isto ser escrito
e ser feito, Senhor. Está escrito, agora permita isto ser feito. Eu
não serei culpado no dia do julgamento por ter estado atrás de
algum credo de igreja, mas se não pregar o Evangelho completo
no poder de ressurreição do Espírito Santo. Agora, Senhor,
honrarias estas palavras, e enviarias Teu Espírito Santo sobre

MAS AO PRINCÍPIO NÃO FOI ASSIM

5

tradições com tanta devoção. Depois que eles tinham recebido os
mandamentos do Senhor acerca do que fazer, o homem não se satisfaz
com o que Deus diz para fazer. Eles têm que fazer para si mesmos
alguma coisinha a mais acerca disto.
16
E quando o homem se detém em algo, ele perverte a causa
principal. E perverter alguma coisa é fazê-la ser diferente do
original; como a injustiça. Injustiça nada mais é do que a justiça
pervertida, que perverte a mente do homem e a muda. Deus
fez o homem para viver feliz uns com os outros. A perversão os
transforma e os faz serem inimigos uns dos outros. Os homens nos
fazem inimigos uns dos outros, enquanto que Deus nos fez irmãos
uns para com os outros. O homem faz o homem ser imoral. Deus
faz o homem viver fiel à sua esposa. Mas o homem vem e perverte,
e ele não está satisfeito com sua própria esposa, mas ele quer viver
com as demais esposas. Deus nos deu água limpa e boa para beber.
O homem tem que colocar álcool nela ou outra coisa antes de bebêla. É a perversão de sua verdadeira origem.
17
E, sendo assim, vemos que estas coisas estão acontecendo
na igreja, porque o homem começa a mexer nas coisas de Deus.
E ele desenha sua concepção do que aquilo significa. Ele não
apenas deixa de tomar aquilo da maneira que está escrito, mas ele
mistura sua própria idéia àquilo. E então, ao fazer isto, ele cria uma
tradição. E ele ensina aquilo. E Jesus disse, quando Ele esteve na
terra e encontrou tal coisa, Ele disse: “Em vão Me adoram.” Agora,
existe a possibilidade (e ela existe) de haver um adorador genuíno
que adore a Deus de maneira errada. “Em vão Me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos dos homens.”
18
Agora, nas Escrituras que lemos esta noite, se você continuar
lendo, você encontrará onde Deus disse: “Honra teu pai e tua mãe. E se
um homem desonra seu pai ou sua mãe, será punido com a morte.” Mas Ele
disse: “E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus,” e
dizem: “Se é... Se um homem desonra seu pai ou sua mãe, que é um dom, ele
deve ir adiante livremente.” Vê como o homem distorce as coisas?
19
Mas eles gostam de adorar. E eles pensam que estão adorando
corretamente, quando estão adorando de forma errada. E tenho
certeza que depois da ausência de Cristo por dois mil anos, algo tem
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saído errado em algum lugar, porque temos idéias demais. E nesta
noite há quase novecentas denominações diferentes de igrejas no
mundo; que são denominações cristãs. Idéias diferentes e cada uma
delas se agarra às suas tradições. Mas, oh, como eles amam dizer:
“Minha tradição está correta.” E então quando uma igreja explica
isto de uma certa forma e diz: bem, isto está quase perfeito, que
aquela igreja esteja certa... E nós já temos visto sobre isto aqui, nas
últimas noites, o porquê de não sermos uma denominação.
20
E quando uma denominação começa, ela começa baseada
em alguém que teve uma revelação sobre alguma coisa, que pode
estar tudo muito bem. Mas ele faz uma denominação disto, e então
ele não pode ir mais adiante. Mas Deus quer que permaneçamos
livres. Ele quer que estejamos num lugar onde Ele possa dar-nos
mais alguma luz, que nós possamos recebê-la, e mais luz, e mais
luz, e assim continuar indo adiante. É por isto que gostamos de
estar livres, assim podemos apenas pregar a Bíblia da maneira que
Ela está escrita e crer Nela exatamente desta forma.
21
E hoje temos caído em tradições. Agora, em nosso texto
esta noite encontramos que eles disseram: “É lícito a nós repudiar
nossas esposas por qualquer causa?” Bem, é quase desta forma
hoje. Se eles simplesmente não querem viver como esposa e
marido, eles tão somente encontram uma razão e se separam.
Alguns pregadores e magistrados vêm e os casam novamente. Vê,
isto é uma tradição. Bem, eles dizem: “Nossa igreja crê nisto desta
forma.” Bem, não faz tanta diferença o que nossa igreja diz; é o
que a Bíblia diz acerca disto que faz a diferença. Deus deve ser a
Palavra final em toda decisão que fazemos.
22
Alguns dias atrás eu estava em julgamento, ou melhor,
passaria por um. E eles estavam me fazendo algumas perguntas
muito duras. E eles disseram: “Por que você passou o dinheiro das
campanhas pela sua igreja como se ela fosse uma fundação?”
“Bem,” eu disse, “foi porque um fiscal da Receita Federal
me disse que eu deveria fazer desta maneira porque a igreja era
uma fundação.”
E continuaram adiante, e ele disse: “Este homem não te
disse a verdade.”
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Em toda a jornada da vida, da terra à glória
Apenas peço para ser como Ele.
73
Como estes queridos que choram, aqueles que têm sentido
a convicção do Espírito Santo chamando-os para seus destinos
finais... E lembrem-se, isto pode acontecer à pessoa mais jovem
aqui, dentro de cinco minutos. E daqui a uma hora pode não haver
uma pessoa viva na terra. Isto pode acontecer. A ciência disse,
há dois anos atrás, que faltavam três minutos para a meia-noite.
Vocês sabem o que temos pregado nas profecias, apenas prestes a
acontecer. E por que Satanás manteria você engaiolado mesmo que
seja a menor das dúvidas em sua mente?
74
Agora, você que está aqui que tem sido aspergido, água
derramada sobre você ou – ou batizado de outras maneiras que
não seja o batismo Cristão, permita isto ser conhecido a você:
E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo
sobre... Todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo
com Pedro, maravilharam- se de que... O dom do Espírito Santo se
derramasse... Também sobre os gentios.
Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus.
Respondeu, então, Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a
água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como
nós, o Espírito Santo?
E mandou que fossem batizados em Nome do Senhor.
75
Atos 19, deixe-me citar a vocês, a vocês Batistas, e ouçam
isto com atenção.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo
passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso... E, achando ali
alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando
crestes?... E eles disseram-lhe:... Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito
Santo.
Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles
disseram: No batismo de João.
...Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do
arrependimento, dizendo... Ao povo que cresse no que após ele havia de
vir,... Isto é, em Jesus Cristo.
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68
Deus te abençoe, minha irmã. Se você quiser apenas se
ajoelhar, vá bem ali. Se as criancinhas puderem se afastar até onde
puderem agora, para que aqueles que querem vir e se ajoelharem
para receber oração.
69
Eu vou cantar apenas uma estrofe ou duas deste hino: “Eu
Tenho Ancorado Minha Alma.” E eu quero que todos estejam
orando reverentemente enquanto vemos se esses que estão
buscando a Deus e desejam vir aqui e orar.
...ancorado minha alma num porto de descanso,
Não mais velejarei mares tempestuosos
A tempestade pode varrer sobre a profundeza tempestuosa.
Em Jesus estou salvo para todo o sempre.
70
Como o Espírito Santo desejar, venha bem aqui ao altar
agora para oração.
...velejarei mares tempestuosos (Venha, os desviados)
A tempestade pode varrer sobre a profundeza tempestuosa.
Em Jesus estou salvo para todo o sempre.
Brilha em mim, Senhor, brilha em mim
Permita a luz da luz (que é a Palavra)
...brilhar (você a tem brilhando ao seu redor)
Oh, brilha em...
71
Você não sairia do seu assento? Desceria? Volte à sua igreja,
seja de onde for que você veio, mas venha aqui e encontre-O como
Ele foi no princípio.
Permita a luz do farol brilhar em mim
72
Para ser como Jesus, apenas ser como... (Quantos gostariam de
ser assim? Apenas levante as mãos.)
Na terra desejo ser como Ele;
Toda a jornada da vida, da terra à glória,
Apenas peço para ser como Ele.
Da manjedoura de Belém veio um estrangeiro,
Na terra eu desejo ser como Ele.
Em toda a jornada da vida, da terra à glória
Apenas peço para ser como Ele.
Apenas ser como Jesus, ser como Jesus,
Na terra desejo ser como Ele,
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Eu disse: “Bem, ele representou o governo. Se eu enviar
um administrador da campanha à cidade para me representar
por cinco noites ali numa campanha, e ele me representar oito
noites, estou obrigado por oito noites porque o meu embaixador
disse oito noites. E o governo deveria ficar com o que seus
representantes dizem.”
Então ele disse: “Bem, o... Aquele homem não está mais
no governo.”
Eu disse: “E algum dia você não estará com o governo mais,
como aqueles que escreveram a Constituição também não estão
mais. E eu desejaria saber se ela continua válida.” Vê, eles tentam
encontrar um brecha.
23
Mas ao invés de serem honestos e ficar com os princípios...
Esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas
da vida. E esta é a maneira que a igreja está, esta igreja, outras
igrejas. Ao invés de sair e enfrentar os fatos do que Deus disse,
tentamos encontrar uma brecha para justificar a nós mesmos. E
isto não é agradável a Deus.
24
E alguém começou com isto, e desejaríamos saber o que é a
verdade então. Eu fui desafiado, alguns dias atrás, por um homem
que estava de pé, e repetindo o assim chamado Credo dos Apóstolos:
“Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Deus o Pai, Criador dos céus e
da terra e assim por diante. E eu creio na comunhão dos santos...”
Agora, o homem não pode simplesmente ver a expressão original e
dizer este credo com seu coração e estar certo com Deus, e conhecer
a Bíblia. Qualquer coisa que tem comunhão com santos é espiritismo
– qualquer coisa que tem comunhão com os mortos.
25
E este homem virou-se e disse: “Bem, com o que você tem
comunhão?”
Eu disse: “Jesus Cristo.”
Ele disse: “Bem, Ele morreu.”
Mas eu disse: “Mas Ele se levantou novamente. E Ele não está
morto, mas Ele vive. Porém Maria, e todos os demais apóstolos, e
todas as pessoas com as quais você diz ter comunhão, estão mortos
e já partiram. E a Bíblia diz que não há mediador entre Deus e o
homem senão o Homem Cristo Jesus.”
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26
Então pelas tradições dos homens, vocês fizeram o
mandamento de Deus perder o efeito. E tentamos agradar a
Deus edificando uma enorme igreja, com assentos estofados e
deixando-a bonita. Isto tudo está bem. Não há objeções a isto, mas
isto simplesmente não é o que Deus disse para fazer. Nós tentamos
fazer nossa igreja ser um pouco mais notável do que outra igreja
trazendo o pastor mais bem estudado que pudermos para colocálo em nosso púlpito, alguém que possa falar suas palavras assim,
com um sermão muito eloqüente. Isto tudo está bem. Mas isto
ainda não é o que Deus disse.
27
E na maioria das igrejas, se – de nossas igrejas hoje – se o
homem não tiver experiência no seminário, a congregação de forma
alguma o convidará. Ele tem que ter um ensinamento de seminário.
Mas isto não é o que a Bíblia disse. Isto não é o que Jesus fez. Jesus
pegou homens que nem mesmo conheciam o A, B, C e os ungiu com
o Espírito Santo. O requerimento de Deus não era receber educação,
mas para receber o Espírito Santo. Nenhum homem deveria pregar
o Evangelho até receber o Espírito Santo.
28
Vê como pegamos os mandamentos (os homens) e os
pervertemos? Jesus de Nazaré, antes que Ele permitisse os discípulos
pregarem, em Lucas 24:49, Ele disse: “E eis que sobre vós envio a promessa
de meu Pai. Ficai, porém... Esperem apenas um minuto antes de irem. Não
pulem quando eu disser isto.” Mas Ele disse: “Ficai, porém, na cidade de
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da
terra.” Mas hoje temos mudado isto. E nós temos determinado que
se deve ir à escola, e é requerido um tanto de gramática, e psicologia,
e certa maneira de nos conduzir no - no púlpito. E muitas diferentes
pequenas tradições, e não poderíamos ser de mente estreita, e então
apanhar a doutrina da igreja, aprender o catecismo. O que tem o
catecismo? Você não é salvo por conhecer o catecismo. Você não é
salvo por unir- se à igreja. Você não é salvo por conhecer a Bíblia. Você
é salvo por conhecê-Lo, Cristo, porque conhecê-Lo é Vida.
29
Por essa razão tomamos as tradições dos homens e
invalidamos os mandamentos de Deus. Nossos seminários fazem
isto. Nossas igrejas exigem isto. Nossas igrejas não exigiriam isto
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têm recebido isto. [Espaço em branco na fita. - Ed.] E parece que
isto vai diretamente de volta ao princípio, à Bíblia. “Eu não tenho
tido esta experiência. Mas eu – eu quero que você ore por mim esta
noite bem aqui no altar e imponha as mãos sobre mim.” Pois esta é
a maneira que eles fizeram isto no princípio.
65
Filipe desceu e pregou aos Samaritanos. E ele tinha batizado
todos eles no Nome de Jesus. Mas o Espírito Santo não tinha vindo
sobre nenhum deles até que Pedro fosse enviado a eles. E ele desceu
e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo.
66
Se você deseja oração, e se sua alma está queimada com o
pecado, e contudo você tenha experimentado igrejas e batismos
e assim por diante, porém não tem funcionado, se você quer que
eu ore com você esta noite, venha até aqui agora. Estarei feliz
em oferecer meu culto de oração por qualquer um de vocês,
sendo sincero. E creio que se você vier no mais profundo de sua
sinceridade... Um Deus que pode abrir olhos a cegos e pode limpar
um coração sujo, um Deus que pode, ressuscitar fisicamente o
morto, pode certamente ressuscitá-lo espiritualmente. Aquele Que
pode vivificar o corpo mortal, pode certamente vivificar a alma
imortal. “Vivificar” significa “fazer viver.” Possa Deus selar isto
em vossos corações meus queridos amigos.
67
Vocês aqui da cidade de Jeﬀersonville, e New Albany,
e Louisville, eu não sei como vocês se apresentarão no dia do
julgamento. Porque Deus tem feito tudo bem aqui neste pequeno e
humilde tabernáculo de aparência velha. Ele tem curado o enfermo.
Ele tem mostrado sinais e maravilhas. Ele tem – Ele tem trazido
adiante Sua Palavra, não desviando nenhuma coisa das Escrituras,
e tem provado ser o Deus dos viventes. Como você vai fazer do Céu
o seu lar e se segurar em credos e denominações, falsas religiões,
falsos batismos e falsas emoções? Como você vai fazer isto quando
isto está bem em seu coração, em suas mãos fazer sua decisão?
Se eu estivesse no seu lugar, antes que fosse eternamente tarde
demais, eu viria. Pois lembrem-se, Jesus falou de uma mulher
vindo de uma nação, e Ele disse: “A rainha do sul se levantará no dia
do julgamento com esta geração e a condenará. Porque ela veio das partes
mais remotas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.”
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os lugares; não os sinais e maravilhas que chamamos hoje. Mas
no dia que foram adiante, eles pregaram em todos os lugares; eles
batizaram as pessoas novamente no Nome do Senhor Jesus. Eles
- eles expulsaram demônios; curaram os enfermos; eles tiveram a
vitória do princípio ao fim.
62
E se a tradição da igreja tem te ensinado ao contrário
disto, vamos voltar ao princípio onde deixamos isto. E vamos
produzir aqui nesta noite membros de igreja como no princípio,
que tinham amor fraternal um pelo outro, davam suas vidas
um pelo outro. Homens e mulheres que amavam um ao outro,
tanto amor Divino a tal ponto de irem para as penitenciárias ou
à forca um pelo outro, esta é a igreja original. Que o Senhor os
abençoe enquanto oramos.
63
Querido Pai Celestial, enquanto chegamos ao final desta
pequena mensagem esta noite, e as pessoas de pé encostadas
nas paredes, esperando, encostadas nas pilastras, e ao longo das
paredes, e até mesmo do lado de fora... E eles têm levantado suas
mãos porque queriam encontrar este Jesus do princípio. Conceda,
Senhor, que nesta mesma hora eles possam encontrá-Lo. Pois
está escrito: “Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça porque
eles serão fartos.” Grande número de mãos, Pai, tantas que eu não
poderia contá-las de uma vez. Mas Tu vês a todas e as conhece. E
está escrito: “Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer.” Eles têm
tido demais destes credos, e percebem que não encontram Jesus
neles. Como Maria e José, eles tiveram que voltar ao princípio
onde eles O deixaram. Eles gostariam de voltar esta noite para a
experiência de Pentecostes e receberem o Espírito Santo, e serem
nascidos de novo no Reino de Deus. Conceda, Senhor, que cada
um deles receba esta experiência neste momento. Pois nós pedimos
isto no Nome de Jesus, Teu Filho.
64
E enquanto temos as cabeças inclinadas, eu não sei se vocês
poderiam ou não, se vocês gostariam de vir pelo meio do corredor,
há uma passagem por aqui. Venham por aqui e fiquem ao redor
do altar, digam: “Irmão Branham...” Se você verdadeiramente crê
que... Eu posso ter sido um místico para vocês em tempos passados.
Mas vendo que algo tem acontecido e milhões ao redor do mundo
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a menos que as pessoas exigissem. As pessoas então têm que
sancionar isto ou elas podem simplesmente se afastar disto, e
orarem a Deus para levantar alguém para elas. Elas fazem isto. As
pessoas fazem isto. Elas não te forçam a fazer isto.
30
E então naqueles dias os Fariseus e os Saduceus e os
religiosos daquele dia, criam que a igreja lhes dava a salvação.
Tudo o que a igreja dizia era exatamente a maneira que tinha que
ser, pois a igreja dizia assim. Bem, o mesmo acontece hoje. As
pessoas estão olhando para a igreja que lhes dê salvação. Você não
obtém salvação através de uma igreja. Você obtém salvação através
de Cristo. Não por conhecer alguma ordem da igreja, algum credo
ou certa forma de batismo, ou – ou certas ações ou emoções pelas
quais você passa. Você conhece Cristo e é salvo por Ele, e isto é
pela graça. Pela fé você é salvo através de um chamado do Espírito
Santo. É assim que você O conhece. Mas eles tiveram isto naqueles
dias. E quanto mais eles não teriam disto hoje?
31
E então as pessoas começam a se perguntar. (Depois que
levasse horas para passar por isto...) Por que estamos na condição em
que estamos? Aí está. Se um empreiteiro fizer um plano para seus
homens edificarem uma casa de tal e tal forma, e se cada homem
ignorasse o projeto, e construísse a casa de acordo com a maneira que
ele pensasse que cada um deveria edificá-la, com o quê se pareceria
esta casa? Você acha que ela seria aceita? Então se isto é assim, um
homem quer edificá-la desta maneira, e outro daquela maneira; e
cada homem vai e a constrói de acordo com sua própria idéia. A única
maneira pela qual você alguma vez construirá uma casa corretamente
é estando de acordo com o projeto. E a única maneira de alguma
vez voltarmos para Deus e termos Deus em nosso meio é voltar aos
fundamentos bíblicos. Tem que ser desta maneira. Jesus falou disto
quando Ele esteve aqui na terra, disse: “Por que ignorais, e negligenciais
os mandamentos de Deus e os invalidais por vossas tradições?” Mas eles os
invalidaram. E quanto mais eles não fazem hoje?
32
Então esta é a razão pela qual o inquilino da casa não se muda.
Se ele especifica um certo tipo de casa na qual ele quer habitar, e ele
deu as regras e as especificações para ser construída dessa forma...
Bem, então ele deu - as dá a eles, e o construtor as dá ao empreiteiro.
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E o empreiteiro as repassa aos mestres de obra e assim por diante.
E se ele volta àquela casa, para se mudar nela, e ela foi construída
inclinada para um lado, e cada parte com a opinião de um homem,
ele não se mudará. E quando o Espírito Santo volta à casa de Deus, Ele
não pode se mudar se ela foi edificada sobre teoria feita pelo homem.
Tem que se encaixar com a Bíblia. E este deveria ser o projeto, pois
está escrito: “Seja toda palavra do homem mentira e a Minha verdade.”
Nós todos queremos pensar que temos esta verdade. Mas como você
lê as Escrituras? Com uma interpretação particular? A Escritura diz
que não há Escritura dada com interpretação particular. É dada por
um Intérprete e este é o Espírito Santo, que A escreveu.
33
Isto me faz lembrar de uma história, que estive lendo esta
tarde. Era do princípio da vida de nosso Senhor quando Ele nasceu
em Belém, e foi criado ali na Judéia. E quando tinha doze anos
havia uns – uns costumes que o povo mantinha. Era uma festa,
penso que era a Festa da Páscoa. E Seu povo, Maria, Seu irmão,
e José, o pai que O criou, todos subiram a Jerusalém para manter
esta certa tradição, tão fiéis o quanto podiam. E enquanto estavam
ali em cima eles se envolveram demais com seus parentes e assim
por diante. E quando eles estavam voltando, eles andaram um dia
de jornada. E então eles começaram a procurar por Jesus. E eles O
procuraram entre seus parentes e conhecidos. E não O encontraram.
34
Eu desejaria saber se esta não é a exata maneira na qual
a igreja se encontra agora, quando chegam a um lugar onde
percebem que Ele não esteve com eles. Eu desejaria saber se há
Metodistas, Batistas, Pentecostais ou o que for esta noite aqui, que
tem chegado a este lugar onde você percebe que Ele não está com
você; não importa o que você tenha feito. Pode ter havido certos
caminhos e certas coisas pelas quais você passou, mas, você sabe lá
no fundo do seu coração que Ele não está ali. Eu desejaria saber se
não há um pecador ou um desviado que está aqui no edifício esta
noite, que percebe que Ele não está com você esta noite.
35
Agora, por favor, não façam como Maria fez. E vocês
pessoas que adoram Maria, o que vocês me dizem disto? Ela
começou a procurá-Lo. E ela foi aos seus parentes e conhecidos,
pensando que O encontraria ali. E esta é a maneira que fazem
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igreja apóstata - ou igreja prostituta tinha suas filhas e ambas
davam como doutrina as fornicações de suas imundícias? Isto
veio através de cada organização. Elas estão poluídas. E agora,
eu não estou dizendo: fuja de sua organização. Mas fuja de se
estabelecer na organização; vá a Cristo. Aquelas coisas estão
erradas. Vamos voltar ao princípio. Então se puderem fazer isto,
vocês encontrarão Cristo movendo-Se para dentro desta casa
que está edificada sobre a Rocha sólida. Ali sinais e maravilhas e
muitas bênçãos que Deus prometeu que se manifestarão através
daquela igreja. Vamos orar.
59
Antes de orarmos, enquanto eu deixo esta solene advertência
em seu coração... Está isto em você assim como esteve no princípio?
A igreja na qual você está, é apenas um credo ou denominação,
ou é uma experiência que te traz a isto como foi no princípio? Se
não for, então não é desta maneira. Você não voltaria ao princípio
então, e começaria daqui, e se afastaria dos credos e denominações
e serviria ao Deus vivo?
60
Se você está aqui esta noite e desejaria ser lembrado na
oração final, levantaria as mãos a Deus e diria: “Lembre-se de
mim, irmão Branham”? Deus abençoe vocês no edifício. Isto
é bom. Está bem. Não importa a que igreja você pertença, sua
denominação; levante as mãos, diga: “Tenha misericórdia de
mim Deus.” Deus vos abençoe. Está bem, dúzias de mãos foram
levantadas no edifício. “Lembre-se de mim em oração, irmão,
nesta hora, diga: “porque eu quero voltar ao princípio.” Deus
os abençoe. Deus te abençoe, você, você ali embaixo, ali atrás no
saguão, do lado de fora, o Senhor os abençoe. Deus vê as mãos:
são numerosas demais para eu contar. Ele conhece a todos. Lá
atrás, aquela senhora tentando levantar as mãos lá atrás ali,
Deus te abençoe, irmã.
61
Jesus disse: “Vós ensinais como doutrina as tradições de homens,
e assim invalidais os mandamentos de Deus com vossas tradições.”
Se Ele disse isto naquele dia, e quanto a isto? Vamos voltar ao
princípio agora. O que... E quanto a isto? Se a vara foi produzida
no dia de Pentecostes e produziu uma igreja daquele tipo... Eles
foram ao mundo todo. Sinais e maravilhas os seguiram por todos
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56
“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.”
Até onde? Ao mundo todo. A quem? A toda criatura. “Estes sinais
seguirão aqueles que creem.” Isto é o que foi no princípio. Qualquer
coisa contrária a isto não está correto. Você não encontra isto em
credos; você encontra isto em Cristo. Ele é o Único.
Você diz: “Irmão Branham, a Bíblia diz que...”
O que isto diz: “Em Meu Nome expulsarão demônios; falarão
novos idiomas, línguas. E se pegarem em serpentes ou beberem coisas
mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os
enfermos, eles serão curados.” Isto é o que a Escritura diz. Qualquer
coisa contrária a Ela...
Você diz: “Estes sinais os seguem. Ele é um bom ancião;
ele paga os dízimos; faz boas obras; trata bem os vizinhos.” Se
isto fosse tudo que se tivesse que fazer, Cristo não teria precisado
morrer. É necessária uma experiência pessoal de passar da morte
para a vida e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, com
Cristo no coração. Este é o Espírito Santo. É onde se começa.
57
Aqueles discípulos eram bons homens. Eles eram homens
justos. Eles pagavam as contas. Eles eram honestos. Eles davam
dezessete polegadas de uma jarda e muitas gramas por cada libra,
e se alguém andasse uma milha eles andavam duas. Eles eram
muito religiosos, e eram assim, aqueles Fariseus. Mas Jesus disse:
“Aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino.” Você tem que
voltar aonde você O deixou. Volte e encontre-O. Pois estes credos
não existiam no princípio. As igrejas denominacionais não eram
assim no princípio. Então simplesmente livre-se de tudo e corra de
volta ao Pentecostes e encontre o verdadeiro Deus vivo que cura o
enfermo, limpa o leproso, expulsa demônios e afirma ser, na Bíblia,
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do princípio. Ele é
Aquele que não muda. Ele não pode ser Deus e ser algo hoje e outra
coisa amanhã, e assim por diante. Ele não pode ser infinito e ser isto.
Ele é absolutamente o mesmo ontem, hoje e eternamente.
58
Agora, amigo, no dia em que estamos vivendo, quando
vemos que homens têm corrompido o mundo com suas tradições,
quando eles têm corrompido a Igreja com suas tradições, quando
eles têm corrompido a mente do povo com suas tradições...
Não entramos nisto a outra noite e vimos onde aquela velha
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hoje. Eles vão à igreja e pensam que talvez possam encontrá-Lo
ali. Uns irão à igreja Metodista, e verão no que eles creem. E irão
para a igreja Batista, e para outra igreja, e outra, buscando entre
as igrejas. E quando passam por todas, veem que há um grande
grupo de credos e Cristo não está ali.
36
Um dos maiores homens na área de teologia que conheço,
esteve em minha casa recentemente. E ele estava ali no escritório.
E eu pensei: “Por que um grande homem como este viria me ver e
visitar?”
Ele disse: “Eu quero dizer apenas algumas palavras a você,
irmão Branham.”
Eu disse: “Está bem. Quer assentar-se?” E ele se assentou.
E eu disse: “Sinto-me muito pequeno em falar com um
homem de seu calibre.” E ele era o presidente das grandes
Missões do Sudão. Esta é a maior missão fundamental que há
no mundo. E ele tinha um amigo com ele que era um amigo de
Hyman Appleman. Era o senhor Reedhead. Era ele, o doutor
Reedhead. E ele disse: “Irmão Branham, quando eu era um
pequeno garoto,” disse: “um dia eu estava no campo observando
as nuvens enquanto passavam”, e eu disse: “Oh, há um Deus em
algum lugar acima delas?”
37
Disse: “Eu corri à minha mãe. E ela sendo uma boa mãe
cristã, me pegou nos braços amavelmente e começou a me
contar acerca de Jesus, e isto era Ele me chamando.” E disse:
“Ela tem sido leal à igreja dela, ela começou a me ensinar sobre
Jesus quando eu tinha sete anos.” Porém disse: “Com isto em
meu coração eu fui a todas as escolas que conheci e pude ir.” E
disse: “Finalmente concluí meu Bacharelado de Arte. E pensei
que quando eu recebesse meu diploma, que certamente Cristo
estaria em pé bem ali.” E disse: “Quando a colação de Bacharel
em Artes foi colocada sobre mim,” ele disse: “eu não... E nada
aconteceu diferente.” Ele disse: “Quando eu concluí meu grau
de doutorado, eu pensei que Ele estaria ali.” E disse: “Nada
ficou diferente. Apenas um grupo de homens veio ao redor e
disseram algumas coisas e me deram o diploma.” E ele disse:
“Irmão Branham, eu tenho suficientes diplomas para encher sua
parede. Mas onde está Cristo?” É isto.
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Ele disse: “Têm os mestres me ensinado errado?”
Eu disse: “Irmão Reedhead, eu não diria que os professores
tem errado, pois não estou em posição para dizer isto. Mas deixeme dizer isto: Cristo não vem através de um Bacharelado de Arte
ou Doutorado em Divindade, mas Ele vem através da renovação
do seu espírito através do Espírito Santo que vem do céu.”
Ele disse: “Você acha que isto seria para mim?”
Eu disse: “De acordo com esta abençoada Bíblia, é para
aquele que quer vir e para aquele que vem.”
Ele disse: “Fui ensinado que isto é para os dias passados.”
Eu disse: “Então o professor que te ensinou isto estava errado.”
Disse: “Como você sabe que eles estavam errados?”
Eu disse: “Eu tenho recebido isto. E a Bíblia prometeu isto.
Da... Aqui está onde Ele prometeu isto. Agora, diga e mostre-me
onde foi que Ele retirou esta promessa. Ele deu à igreja o poder
para fazer isto. Agora, onde foi que Ele alguma vez o tomou de
volta? Se a igreja te diz que aquelas coisas são passadas, então
estão te ensinado doutrinas e preceitos de homens e não de Deus.
Eles estão tomando os preceitos de Deus e invalidando-os pelas
suas tradições.” Isto é correto.
39
Você não pode encontrá-Lo entre seus parentes. Você não
pode encontrá-Lo se você vai e diz: “Eu serei um Metodista por
algum tempo e verei o que acontece. Eu serei um Batista por algum
tempo e verei o que acontece.” Você jamais O encontrará ali ou
em outra igreja ou denominação. Mas em qualquer igreja que você
quiser entrar, não denominação, mas entrar no companheirismo.
Não no companheirismo da igreja, mas no companheirismo do
Espírito Santo, então, você O encontra. Haverá uma fé firme, mesmo
que você seja um Metodista, Batista, Católico, Presbiteriano, seja o
que for, se você encontrar Jesus como seu próprio Salvador pessoal.
Não por apertar as mãos do pregador de doutrinas de um credo,
mas através do encontro com o Senhor Jesus.
40
As igrejas de hoje fazem seus credos assim. Eles estão
roubando a Deus. Eles estão tomando suas doutrinas e tornando
os mandamentos de Deus sem efeito. Eles não têm mais efeito
sobre o povo. Por quê? Porque nossa teologia feita pelo homem,
nossas doutrinas e nossos credos têm tirado as bênçãos do povo,
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52
Você diz: “Eu pertenço a uma grande denominação que diz
que falamos onde a Bíblia fala, e silenciamos onde Ela silencia. E
nossa igreja diz que os dias de milagres são passados.” Mas, ao
princípio, não foi assim, porque Jesus disse que Ele seria o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Todo o Céu passará, mas Sua Palavra
jamais passará. Nós vivemos em um dia que eles têm tomado os
mandamentos de Deus e os têm pervertido em tradições de homens.
Mas, ao princípio, não foi assim. É uma tradição de homens que
estamos adorando e não os mandamentos de Deus.
53
Nós estivemos aqui na noite passada e com nossos
próprios olhos vimos um pregador cego receber sua visão, aqui
na plataforma. Eu O tenho visto dissipar todas as sombras da
morte, O tenho visto trazer três pessoas à vida depois de terem
sido pronunciadas mortas pelo médico. Você diz que não acredita
nisto: “Minha igreja não crê nisto.” Mas isto foi verdadeiro, no
princípio. Para qualquer coisa contrária: “Mas, ao princípio, não foi
assim.”. Porque Deus é um Deus de Vida, o Deus Todo-Poderoso.
Ele não pode falhar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
54
Nós não podemos encontrá-Lo em nossos credos. Nós
não podemos encontrá-Lo em nossas denominações. Nós vamos
encontrá-Lo lá onde O deixamos. Você diz: “Bem, eu tenho... Irmão
Branham, eu vou te dizer o que temos feito. Eu dancei no Espírito;
eu sei que recebi isto.” Mas, ao princípio, isto não foi assim. “Eu
falei em línguas, então eu sei que recebi isto.” Mas, ao princípio,
não foi assim. Isto é correto. Você diz: “Eu gritei, e eu recebi isto.”
Mas, ao princípio, não foi assim. Isto é correto.
55
Conhecer a Cristo é conhecer a Pessoa de Cristo no
perdão do pecado. E isto muda sua vida. Eu tenho visto pessoas
dançarem, gritarem, falarem em línguas e assim por diante, e
viverem qualquer tipo de vida. Então isto não poderia estar certo.
Eu os tenho visto se unirem às igrejas, darem apertos de mãos,
serem batizados e experimentarem todos os tipos de credos e
ainda assim viverem como o diabo. Mas, ao princípio, não foi
assim. Encontrá-Lo, a Pessoa, o Senhor Jesus, conhecê-Lo como
seu próprio Salvador, conhecê-Lo como o seu Amado. ConhecêLo é Vida. Mas estes outros credos e coisas, jamais, desde o
princípio, alguma vez foram confirmados por nosso Senhor.
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49
Se uma videira produz uma vara de videira, a vara
seguinte será uma videira, e a seguinte, videira, e a seguinte,
videira. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E
Ele só tem um tipo de varas, e estas são as varas Pentecostais
em Sua igreja, com as experiências Pentecostais. Oh, você diz:
“Irmão Branham, espere um minuto. Eu sou leal ao meu credo.”
Se seu credo ensina que tudo o que você tem que fazer é dar um
aperto de mãos no pregador, Jesus disse: “Mas, ao princípio, não
foi assim.” Você diz: “Irmão Branham, eu pertenço a uma grande
denominação. E minha igreja diz que os dias de milagres são
passados.” Jesus disse: “Mas, ao princípio, não foi assim.” Onde foi
o princípio? Pentecostes. Onde o poder do Deus vivo caiu sobre
cento e vinte pessoas e os batizou com o Espírito Santo e poder
para os cultos...?... Isto mudou o mundo daqueles dias.
50
Você diz: “Irmão Branham, minha igreja crê...” Nós vemos
mulheres nas ruas hoje fumando cigarros, usando shorts. Você diz:
“Bem, meu pastor não diz nada acerca disto. Nossa igreja diz que
isto tudo está bem.” Mas Jesus disse: “Mas não foi assim; ao princípio
não foi assim.” Porque uma mulher que coloca uma vestimenta
que pertence ao homem é uma abominação à vista de Deus. Você
me diz: “Irmão Branham, há algumas noites você condenou a
aspersão.” Mas você diz: “Minha igreja ensina que você pode ser
aspergido e está tudo bem.”
Mas Jesus disse: “Mas, ao princípio, não foi assim.”
Você diz: “Mas, irmão Branham, minha igreja crê em
aspersão; e sou sincero, e é uma grande igreja.” Mas Jesus disse
que no princípio Isto não foi assim.
51
Dizem: “Irmão Branham, eu tenho sido imergido no Nome
do Pai, e no Nome do Filho, e no Nome do Espírito Santo.” A Bíblia
diz: “Mas ao princípio não foi assim.” Jamais houve tal coisa. Seguir
algum dogma feito pelo homem e credo... Pedro disse no dia de
Pentecostes, na primeira igreja: “Arrependei-vos, e cada um de vós
e seja batizado no Nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo”. Porque a promessa vos diz
respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe: a
tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.” Para qualquer coisa
que for contrária a isto: “Mas ao princípio não foi assim.”
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e eles então perdem a oportunidade de receberem isto. Eles não
sabem nada acerca disto. Eles somente sabem que pertencem a
uma igreja. E é por isto que as igrejas não têm companheirismo
umas com as outras. E é por isto que quando há uma campanha, as
outras igrejas não cooperam com ela, com uma certa denominação,
porque dizem: “Não é a minha fé.” Há somente uma fé. A Bíblia
diz assim. Não fé em um credo, não fé em uma denominação, mas
fé em Deus. Esta é a única fé que há. Uma só fé, um só Senhor e um
só batismo. As Escrituras dizem assim.
41
E agora, depois de irem por um dia de jornada, procurando
entre os seus parentes, e não puderam encontrá-Lo... Eu desejaria
saber esta noite, quantas pessoas aqui têm ido à igreja Batista,
e têm se juntado à Batista... Agora não há nada... Eu não estou
rebatendo as igrejas. Sou a favor de cada uma delas. Mas o que
sou – sou contra os credos que eles fazem e as linhas e fronteiras.
Se cada igreja ficasse de acordo com a Bíblia, e apenas a lessem da
maneira... E não mexesse nela, apenas a deixasse da maneira que
Deus a escreveu... Mas eles a quebram em fragmentos, dizem:
“Oh, isto foi para uma outra era.” Não é para outra era. Deus é o
mesmo ontem, hoje e eternamente.
42
Agora, você anda um dia de jornada, e então olha ao redor,
e vê um certo credo, e então você pensa: “Bem, talvez seja isto.” E
você entra e olha ao redor. Haverá alguém ali que fará algo. Você
dirá: “Não é isto.” Você pega a carta daquela igreja e a leva a uma
outra. E então você fica ali por alguns dias, ou talvez semanas,
meses, ou até mesmo anos. Alguém te transtorna e te difama, e lá
vai você com sua carta para algum outro lugar. E dali a algum outro
lugar... Você nunca se firma. A Bíblia diz que você se torna como
as estrelas errantes, um barco sem vela, agitado por todo vento de
doutrina, quando a Bíblia nos proíbe de fazer isto. Sejam estáveis.
Saiba onde você está posicionado. Não baseie nisto... Agora, você
pode estar sendo honesto e sincero com isto, sendo firme. Você
pode ser um Metodista firme, Batista, Presbiteriano, Católico ou o
que for, simplesmente muito firme. Mas não seja firme na doutrina
da sua igreja; seja firme na doutrina da Bíblia. Então examine suas
doutrinas pela Bíblia. Pergunte quem foi Jesus. Se Ele não é o
mesmo hoje, então Sua doutrina está errada.
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43
Você tem um exemplo. E Ele disse: “Eu sou vosso exemplo.
Eu vos dei o exemplo, para que façais uns aos outros como eu vos fiz.”
São João 13. Agora, contudo você vê que isto é o que acontece.
Agora, há somente uma verdadeira maneira de encontrá-Lo
então. Como Ele não pôde ser encontrado entre os parentes
deles, ela teve que voltar onde ela O deixou. Isto é o que a igreja
deveria fazer: Volte aonde você O deixou, e ali você O encontrará.
Vocês Metodistas, Batistas e Pentecostais, e Assembléias de
Deus, e todos vocês, Tabernáculo Branham e assim por diante,
voltem aonde vocês O deixaram.
44
Isto me faz lembrar de um capelão há algum tempo atrás
na Segunda Guerra Mundial. Ele estava me contando que ele foi
metralhado – foi a um – um homem que foi metralhado. Eles lhe
disseram que ele estava morrendo. Ele tinha sido atingido no peito
por uma metralhadora, muitas balas. E ele disse: “O homem está
morrendo.” E o capelão entrou para vê-lo. Ele era um capitão. E ele
entrou na tenda; ele disse: “Capitão, você é um Cristão?”
Ele disse: “Bem, eu fui um Cristão.”
Então ele disse: “O que aconteceu?”
Ele disse: “Não me lembro como começou.” E ele auscultou
seu coração, e viu que lhe tinha sido dado cerca de três ou cinco
minutos de vida. E a boa parte deste tempo já tinha sido gasto.
Pouco nos apercebemos, mas boa parte de nosso tempo também
já tem sido gasto.
E o capelão disse ao capitão; ele disse: “Capitão, onde
você O deixou?”
Bem, ele disse: “Não me recordo agora neste momento.”
Disse: “É melhor você se apressar, porque você não tem
muito tempo para voltar pela estrada onde você O deixou.” E
disse: “Seja onde for que você O deixou, então volte bem ali e
comece, e você O encontrará.”
45
E o capelão disse que ele esperou por alguns momentos,
com a Bíblia em sua mão, para ouvir o que o capitão diria. E
ele continuou pensando e pensando, e se esforçando, enquanto
o sangue enchia seus pulmões. E depois de algum tempo um
grande sorriso veio à sua face e lágrimas desceram pelo rosto. Ele
disse: “Oh, eu me lembro.”
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Disse: “Comece rapidamente dali, capitão.”
E o capitão disse: “Agora para dormir me preparo. Para
guardar minha alma ao Senhor eu oro. E se eu morrer antes de
acordar, eu oro ao Senhor para minha alma levar.” Virou a cabeça e
partiu. Onde ele O encontrou? Nas experiências da escola secundária,
em seu treinamento de psicologia de homem, em seu credo, em sua
igreja? Não. Onde ele O encontrou? Foi na manjedoura. Foi ali onde
Ele o deixou, e é onde Jesus estava esperando.
46
Nós jamais encontraremos Jesus voltando ao princípio dos
Batistas, voltando ao princípio dos Metodistas, ou Católicos. Nós
somente encontraremos Cristo quando voltarmos ao Pentecostes,
no princípio. Não a denominação agora, mas para a verdadeira
experiência Pentecostal.
47
Quando cento e vinte pessoas estavam reunidas no
cenáculo, Jesus os tinha enviado ali... E Ele lhes disse: “Ficai na
cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder.” Nós
nunca esperamos tempo suficiente para conseguir educação,
ou para obter diploma de doutor, ou experiência teológica, mas
temos que esperar até aquele Espírito Santo Pentecostal cair sobre
o indivíduo com poder revestidor para afastar o rosto dele ou dela
do pecado e das coisas do mundo e viver como um Cristão. Então
você pode seguir qualquer igreja que desejar.
48
Mas nós O deixamos no Pentecostes. Os Metodistas
O deixaram no Pentecostes. Os Batistas O deixaram no
Pentecostes. O Católico O deixou no Pentecostes. O Menonita O
deixou no Pentecostes. A Irmandade O deixou no Pentecostes.
As Assembléias de Deus O deixaram no Pentecostes. A Igreja
Unida O deixou no Pentecostes. Foi ali onde Ele começou. Oh,
Deus, ajude isto ser levado aos lares, a cada coração. É por isto
que Ele não pode habitar neste edifício. É por isto que Ele não
pode vir aos nossos credos e denominações. Nós temos deixado
os princípios. Ouçam. Jesus disse: “Eu sou a Videira; vós as varas.”
E quando a Igreja foi sepultada em Jesus, ela produziu uma vara
Pentecostal. E se a primeira vara vem da Videira Pentecostal,
todas as varas serão como a primeira. Nós temos que voltar à
experiência Pentecostal novamente.

