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1
[O irmão Carl Williams diz: “Como vai, irmão Branham?” Ed.] Como vai, irmão Carl? Bem. Obrigado. [O irmão Williams fala à
congregação: “Sentem-se, por favor.”] Empurre outra cadeira para
trás. Muito bem. Essa é minha? [“Sim.”] Hum! Aqui está.
2
Bem, certamente é bom estar de volta à casa do Senhor, nesta
noite, e especialmente aqui, porque tive o privilégio de dedicar esta
casa ao Senhor, algum tempo atrás, quando nosso precioso irmão
Sharrit construiu este lugar. E a dedicamos ao Senhor para o Seu
serviço. E é bom estar na casa de Deus em qualquer tempo. Não é? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] É um lugar muito bom para se estar. E
aqui embaixo nesta zona gelada, onde... Eu venho aqui para fugir do
tempo frio, e entrei direto nele. Eu disse ontem à noite: “Espero não
lhes ter trazido todos esses problemas.” Bem, vocês sabem, dizem que
o verão tem seu descanso de inverno aqui. E talvez o inverno tenha
vindo para dar uma olhada, para ver como estava indo. Mas é bom
estar aqui em qualquer tempo.
3
Eu sempre tive um sentimento por Phoenix, desde pequeno. Eu
amo Phoenix. E Phoenix foi o primeiro lugar em que preguei para
pessoas que não eram da raça branca. Esses eram os índios. Fui para a
reserva. Acho que pode haver pessoas aqui nesta noite que se lembram
de quando ﬁz uma promessa a Deus em uma plataforma: se Ele
curasse um alcoólatra e uma mulher com tuberculose, eu iria às
reservas ministrar aos índios. E eles me lembraram disso. E ambos
foram curados. E eu fui até a Reserva Apache, e ali o Senhor nos deu
uma grande vitória. Não consigo me lembrar do nome daquela
senhora que foi curada de câncer ali. Foi um caso extraordinário. Creio
que ela era uma missionária lá, das Assembleias de Deus, é tudo de que
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me lembro. Fomos com ela, Mitchell. Isso mesmo. Há alguém aqui que
estava naquela reunião lá na reserva, naquela noite? Pensei... Sim. Isso
mesmo.
4
Pensei que teria diﬁculdades. Não conseguia fazê-los entender
o que queria dizer. Nunca esquecerei aquela noite. Muito tempo
depois de eu ter pregado um pouco e lhes falado sobre Cristo. Eu
estava parado nos degraus da sala de missão. E eles tinham o lugar
cheio, por isso estavam todos do lado de fora. Então, eu estava falando
com eles. E uma coisa marcante, naquela noite, foi o velho irmão índio
que trouxeram em uma prancha, em algum momento pela manhã. E
eles estavam molhados, haviam atravessado o rio. Atravessaram lá, em
algum lugar, e o trouxeram.
5

Perguntei ao jovem:
“Você não tem medo de pegar pneumonia?”
Ele respondeu: “Jesus Cristo cuida de mim. Eu trago meu papai.”

“Excelente.” Eu lhe interroguei:
“Você crê que ele será curado?”
“Sim.”
Ele estava tremendo com paralisia. Os dois rapazes o
carregavam. Orei pelo ancião. Depois de um tempo, ouvi alguém
gritando. Olhei ali; o ancião estava com a prancha nas costas, andando
por ali, acenando para todo mundo. Apenas uma fé simples para crer, é
tudo o que se necessita.
6
Eu me lembro daquela noite, uma dócil índia, uma anciã, ela
tinha longas tranças penduradas. E ela usava muletas, que eram feitas
em casa, como vassouras com um pedaço de tábua na parte superior,
como dois-por-quatro, enroladas com trapos. E, realmente, o próximo
a chegar foi... Ela estava na ﬁla, vindo desde o interior do edifício. Mas
havia um indiozinho, um rapazinho de aparência muito forte. Ele
ganhou de todos os outros para entrar na ﬁla. E a pobre velhinha estava
tentando tirar seus pedaços de madeira. E ela tinha visto duas ou três
curas antes de entrar na ﬁla. E eu pensei, quando ela olhou para mim,
com aquelas grandes e profundas rugas, e lágrimas corriam por
aquelas estrias em suas bochechas, pensei: “É a mãe de alguém”. Não
lhe disse uma palavra, não orei por ela, nada. Ela apenas olhou para
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Saia desta igreja, deste grupo de pessoas, no Nome de Jesus Cristo.
Amém.

mim. E ao fazê-lo, ela simplesmente me entregou as muletas e saiu
caminhando, tão simples assim.

156
Eu creio. Creio que a oração da fé foi feita. Quero que você faça
algo agora. Bem onde você está, coloque um marco em sua mente:
“Bem aqui neste acento, nesta noite, quando eu parei e ouvi a Palavra,
vi Deus conﬁrmar Sua Palavra, provar que Ela está certa, a oração da fé
foi feita por mim. Se o diabo tentar me dizer novamente que estou
enfermo ou algo errado, vou trazê-lo de volta a este marco. Agora
mesmo, a oração da fé foi feita por mim e estou salvo da minha doença.
Estou salvo dos meus pecados. Sou um ﬁlho de Deus e não vou mais
dar atenção às mentiras do diabo. Sou um servo livre de Deus.” Amém.
Você vai fazer isso? Diga: “Amém”. [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Levante a mão e diga: “Eu creio.” [“Eu creio.”] Amém. Amém.

7
Meu ﬁlho está tentando ajustar o equipamento aqui. Vocês
podem ouvir melhor? Li uma história hoje sobre um porco sendo
levado para o santuário, e acho que vocês notaram. [Alguém ajusta o
microfone do irmão Branham - Ed.] Agora, assim parece melhor, de
qualquer forma. É assim que é a vida. Tem muitas amarras, de todas as
maneiras, não é? Agora, as pessoas estão de pé e não queremos
demorar mais tempo do que possivelmente podemos utilizar. E vocês
são pessoas tão amáveis, que eu gostaria de lhes falar por muito tempo.

157
Para mim, isso encerra o assunto. A obra foi feita. Tudo está
concluído. Deus disse e está provado. Como pode Ele fazer outra coisa
senão conﬁrmar Sua Palavra? Se Ele conﬁrmá-La para mim, Ele pode
conﬁrmá-La para você. Você crê? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
Muito bem.
302
Vamos ﬁcar de pé e louvá-Lo, então. Dê-Lhe todo o louvor e
glória. Amém. Muito bem. Glória a Deus!
158
Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos. Nós Te louvamos.
Aceitamos estas coisas. Cremos que Tu fazes isso por nós agora. Tu és
nosso Salvador. Tu és nosso Curador e nós Te amamos por isso.
Bendito seja o Nome do Senhor, para sempre. Receba essas pessoas,
Senhor, e que sejam Teus servos de agora em diante, no Nome de Jesus.
Deus os abençoe.

8
E agora estamos aqui em uma visita ao Companheirismo dos
Homens de Negócio do Evangelho Completo. E a convenção original
está sendo realizada no Ramada, começando na parte ﬁnal de... Vamos
ver, qual é a data? [Alguém diz: “vinte e quatro.” - Ed.] Vinte e quatro.
De vinte e quatro a vinte e oito, no Ramada Inn. E haverá oradores
maravilhosos ali, o irmão Oral Roberts e muitos outros. Sempre temos
bons momentos. Ali, quando as pessoas se reúnem, temos um
maravilhoso momento neste Ramada Inn. Pode ser que o irmão Oral e
eu tenhamos um culto de cura ali. Não se pode aﬁrmar. Seria ótimo.
Sim. Porque nunca tivemos um juntos. Não sei o que ele pensaria sobre
termos um, ele e eu juntos, mas estou disposto. Se ele puder me
suportar, bem, tentaremos, e então oraremos pelos enfermos.
9
E não temos realizado cultos de cura, se vocês notaram. Não
temos distribuído cartões de oração nem nada, por causa do
congestionamento das igrejas pequenas, vocês sabem. E as pessoas
diﬁcilmente conseguem entrar e sair. E então, quando o fazem, causa
uma aglomeração e desordem, e o chefe dos bombeiros não gostaria
disso. Então temos omitido os cultos de cura até o momento, nas
reuniões, e apenas tentamos trazer uma pequena e simples Mensagem
do Evangelho. E a presença e cooperação de vocês comigo, e suas
orações por mim, me encorajam a estar aqui. E espero que as pequenas
mensagens os encorajem a continuar, a seguir vivendo para Cristo.
10
E eu noto, muitas vezes, que as pessoas vão de uma igreja a
outra. E isso nos deixa todos familiarizados e ﬁcamos tão... muito
íntimos um do outro. Eu gosto disso. Podemos muito bem ﬁcar juntos
aqui, em lugares celestiais, porque estamos indo para aquele tipo de
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lugar onde estaremos juntos em um lugar Celestial, no Céu.

[A congregação diz: “Amém.” - Ed.]

11
Houve uma pequena crítica que recebi outro dia pelo correio.
Isso pode ser deixado mais para frente enquanto ajustamos sua
impressão. Qualquer ministro sabe que você tem que dizer algo, e
como que se ajustar ao público e o público a você. Houve um… Um
empresário publicou um artigo em sua... a Voz dos Homens de
Negócios, de um pequeno... Creio que o chamaremos de uma visão. E
era um pouco diferente, em termos gerais, das visões que eu tenho. Eu
estava... havia sido tomado de onde eu estava, para cima. Vejam, para
mim, não parecia muito mais distante do que o telhado desse edifício.
E lá estava eu em outro lugar de onde vi todos os que haviam falecido.
Muitos de vocês leram o artigo, é claro. E ali, depois que Ele me disse
que eram... quem eles eram, e todos eram jovens novamente. E eles
eram reais...

152
Agora, quantas vezes, há quanto tempo tenho estado com você,
Phoenix? Faz cerca de dezessete anos que tenho vindo aqui. Vocês já
viram ser provado estar errado alguma vez? Tem sido sempre
exatamente da maneira que o Espírito Santo falou? [A congregação
diz: “Amém.” - Ed.] Nas milhares e milhares de vezes, e nas multitudes
de vezes; quantas vezes ao redor do mundo, de todas as nações e tribos,
línguas e povos; é Jesus Cristo, não seu irmão. E estou citando Sua
Palavra para vocês. “Estes sinais seguirão aos que crerem. Se colocarem as
mãos sobre os enfermos, eles sararão.”

12
Sempre tive medo de morrer. Não tenho medo de estar
perdido, mas não queria ser um espírito. Eu quero ser um humano, um
homem. Porque, sempre considerava, como um homem, apertar a mão
das pessoas. Eu pensava: “E se eu chegar lá e me encontrar com o irmão
Rose e ele for uma pequena nuvem branca ou algo assim? Sei que seria
o irmão Rose, por algum outro sentido, mas não conseguiria apertarlhe a mão. não conseguiria falar com ele. Ou...” Eu me perguntava:
“Não seria horrível?” Mas pensei: “Então, quando eu voltar, é claro,
terei uma ressurreição”. Essa Escritura nunca me viera à mente antes,
que, “Se este tabernáculo terrestre se desﬁzer, já temos um esperando”.
13
Então, naquela manhã, eu tinha me levantado. Estava
pensando: “Rapaz, você tem cinquenta anos. Se você vai fazer alguma
coisa para o Senhor, é melhor se apressar. Você vai ﬁcar muito velho
dentro de pouco tempo.” E de repente, eu fui arrebatado a esse lugar, e
pude olhar para trás e me ver aqui embaixo. Nunca havia tido essa
experiência. Muitas vezes eu tive visões em que me vi de pé em algum
lugar, e então... Oh, se você não entende, você pensaria que perdeu o
juízo. Você... você está aqui, observando a si mesmo ali. E então sai
daqui, e está em si mesmo ali. Uuuh. Pode ser há algum tempo atrás, ou
anos adiante e assim sucessivamente. É difícil de explicar. Não se
consegue. Não se pode explicar isso. Não se pode explicar a Deus. Você
tem que crer Nele. Vê? Se você pode explicar, então já não é fé. Você só
tem que crer.

153
Agora, coloque as mãos sobre alguém e ore por ele. Não ore por
si mesmo agora, porque eles estão orando por você. Ore por eles. E
agora vamos inclinar as cabeças na augusta Presença de Jesus Cristo,
que prova estar entre nós. Agora, Ele é o seu Deus, assim como Ele é o
meu Deus. Assim, ore da maneira que o faz em sua igreja. Ore por essa
pessoa que colocou as mãos em você. Ore por ela e creia em Deus.
154
Confesse seus pecados, diga: “Estou errado, Senhor. Tenho
sido um cético; não serei mais. Estou crendo agora que Tu vais me
curar.” “Cure esta pessoa, Senhor. Cure esta mulher. Cure este
homem. Cure esta mulher. Cure o bebê. Cure a moça, o rapaz.” Ó
Senhor Deus, Criador dos Céus e da Terra, como podemos ﬁcar
sentados aqui, Senhor? Isso deveria trazer uma Fé de Rapto, um poder
de Deus que elevaria toda esta audiência, Senhor, às maiores alturas e à
glória de Deus.
155
Que o diabo que amarrou essas pessoas, solte-as; pela
promessa de Deus na qual creio, pela Bíblia que ensino, pelo Deus que
prova que isso é a Bíblia, que prova que Ele é o Deus da Bíblia. Depois
de dois mil anos, Ele ainda vive entre nós nesta noite, ressurreto de
entre os mortos, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sobre a base de
Seu Sangue derramado, e na presença de Seu Ser vivente, depois de
dois mil anos, eu desaﬁo o diabo com todo o seu espírito impotente de
doenças e enfermidades, solte essas pessoas, no Nome de Jesus Cristo.
Saia delas, para que elas sejam livres. Solte esse pecador. Solte esse
desviado. Solte esse homem ou mulher doente. Eu reclamo a cura
deles, a salvação deles, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Deixe-os, espírito imundo, mau e impuro de incredulidade e dúvida.
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tempo, em todos os lugares. Assim, enquanto têm as cabeças
inclinadas, estou agradecendo ao Senhor.
148
Aqui está essa Luz que vocês veem na foto. Ele está bem aqui
neste cômodo agora. E eu A vejo bem ao lado de uma mulher que está
sentada à minha direita. Ela está orando por um ﬁlho que tem
problemas. Não duvide. Tenha fé. À minha esquerda há uma mulher, e
ela está assustada. Ela está receosa de que tem câncer. Está muito
abalada com isso. Espero que ela não perca isso. A mulher tem tentado,
por muito tempo, vir de todo modo. Ela está com medo. Ela não é
daqui. Vem de outra cidade. E a cidade é menor do que esta, embora
ﬁque ao sul daqui. É ao lado de uma montanha. É Tucson. O nome da
senhora é Sra. Bach. Você crê? Aceitará sua cura? Muito bem. Não
tenha mais medo. Sua fé te cura.
149
Uma senhora chamada Sra. Hushey. Não se esqueça. Deus
pode provar que aquele ﬁlho é inocente, se você crer de todo o coração.
Não duvide. Tenha fé. Creia. Uma senhora assentada aqui do meu lado
direito está sofrendo com um problema cardíaco. Seu nome é Sra.
Cloud. Se você crê de todo o coração, aceite sua cura, o Deus TodoPoderoso a curará. Você crerá? Muito bem. Creia de todo o coração.
Uma senhora bem aqui atrás, à minha direita, na ﬁleira da direita, com
um vestido escuro. Sra. Yates, creia de todo o coração e seu problema
na coluna te deixará. Oh, que coisa!
150
Vocês O amam? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Vocês
creem Nele? [“Amém.”] Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente?
[“Amém.”] Agora, se Ele provar isso, e vocês virem que está certo, essas
pessoas vão testemunhar que nunca as vi em minha vida. Mas, olhem,
agora, se vocês tomarem minha palavra no que estou dizendo, se
crerem de todo o coração e impuserem as mãos uns sobre os outros,
vocês serão curados se crerem de todo o coração. É um sinal do tempo
do ﬁm. Agora, coloquem as mãos um sobre o outro, vocês que vão orar
uns pelos outros. Se você for um pecador, confesse seus pecados. Se for
um desviado, confesse que está errado. Se estiver doente, confesse que
deseja ser curado e diga: “Eu creio em Ti, Deus”.
151
Pois bem, a Bíblia nunca disse: “Apenas as orações de William
Branham farão isso”. Mas Ele diz: “Estes sinais seguirão aos que crerem.
Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão”. Vocês creem nisso?
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14
E depois do que Ele me disse, vendo todas aquelas pessoas, e
elas eram... Eles tinham corpos. Ali não poderia haver pecado. Os
homens e as mulheres... Aquelas mulheres estavam me abraçando, e
eram mulheres. Mas não havia possibilidade de voltar a haver pecado,
porque, vejam, as glândulas de nossos corpos serão transformadas ali.
Nós temos... Somos de sexo diferente agora, porque isso é para
reproduzir o mundo, e nosso casamento é para trazer ﬁlhos. Mas lá não
haverá mais necessidade disso. Não nascerão mais ﬁlhos. Não teremos
glândulas sexuais no novo mundo, veem, de forma alguma. Todavia, a
mulher será mulher, em sua estrutura física. E assim os homens serão
homens. Mas não haverá mais macho nem fêmea entre eles, dessa
maneira. E essas glândulas não mais existrão, então não haverá como
satanás voltar a enganá-los de forma alguma. Então, nisso, eu prestei
atenção.
15
Aquelas mulheres vinham correndo e me abraçavam, e diziam:
“Nosso precioso irmão, estou tão feliz que você está aqui”. Agora, isso
foi surpreendente. Todos eles, jovens, todas as mulheres mais bonitas,
cabelos longos, vestidos longos, vocês sabem, como túnicas, túnicas de
seda branca. E como eram lindas! Então aqui vinham os irmãos... E os
homens mais lindos que eu já vi, parecia que todos tinham uns vinte
anos de idade. E seus olhos eram brilhantes. Eles, oh, eram homens em
todos os sentidos. E eu me perguntava. E eles estavam me levantando e
me abraçando e dizendo: “Nosso precioso irmão.”
16
Eu me perguntava, como? Voltei a olhar para baixo e podia me
ver aqui, ainda deitado. Bem, agora, pensei: “Isso é estranho.” E então
perguntei. Houve uma senhorita realmente encantadora que se
aproximou, me abraçou e disse: “Oh, irmão Branham, estamos tão
felizes por você estar aqui, nosso precioso irmão.” Olhei para ela,
enquanto ela se afastava. E aquela Voz que falava comigo perguntou:
“Você não a reconhece?” Respondi: “não.” Disse: “Ela tinha mais de
noventa anos quando você a guiou a Cristo.”
17
E lá estava ela, a coisa mais linda que eu já tinha visto, na ﬁgura
de uma mulher. E eu disse: “Não é de admirar que ela tenha dito
'precioso irmão'.” Veem? Agora ela não pode mais mudar. Está assim
pela Eternidade. Eu disse: “Quero ver Jesus”. Respondeu: “Ele está
mais alto do que isso. Algum dia Ele virá, e você será julgado pelo
Evangelho que pregou, porque você foi o líder.” Eu indaguei: “Bem,

6

Paulo terá que ser julgado pelo seu grupo?” Ele respondeu: “sim”.
Aﬁrmei: “Eu preguei o mesmo Evangelho que ele pregou. Exatamente
como ele falou, assim falei eu.” E aquelas milhões de vozes gritaram:
“Nisso estamos descansando”.
18
Então aconteceu uma coisa estranha. Eu tinha um pequeno
cavalo de sela, e o chamava de Príncipe. E como eu amava aquele
cavalinho. Eu costumava montá-lo todas as manhãs; antes da escola,
preparava minhas armadilhas. E eu vi esse cavalinho vir até mim, e
colocar a cabeça em meu ombro, e relinchar. E eu dei um tapinha nele.
Aﬁrmei: “Príncipe, eu sabia que você estaria aqui”. E senti algo
lamber-me a mão. Era meu velho cão caçador de guaxinim. Com a
ajuda dele eu fui à escola, ele fornecia minhas roupas, caçando.
Aﬁrmei: “Príncipe, ou melhor, Fri , eu sabia que você estaria aqui
também”. Logo senti algo acontecer. Eu estava voltando.
19
Isso foi publicado na Voz dos Homens de Negócios Cristãos. E
um ministro me escreveu outro dia. Disse: “Apreciei a visão, irmão
Branham. Tudo parecia muito bom até você mencionar cavalos. O Céu
foi feito para os seres humanos. Não existem cavalos no Céu.” Bem, eu
disse, lhe respondi: “Irmão, eu nunca disse que estava no Céu.
Perguntei onde Jesus estava, e Ele ainda estava mais além”. E pontuei:
“Mas se isso puder ajudá-lo um pouco, o livro de Apocalipse diz:
'Quando Jesus deixou o Céu dos Céus, Ele estava montado em um
cavalo branco'. E todo o exército do Céu O seguia, sobre cavalos
brancos. Veem? Então, isso vinha do Céu dos Céus.”
20
E o que me fez sentir tão bem, quando comecei a voltar, Ele
disse: “Tudo o que você sempre amou, e tudo o que sempre te amou,
Deus tem dado a você”. Algum dia radiante, do outro lado, será
diferente. Simplesmente não posso... Vocês não podem se dar ao luxo
de perder aquele lugar. Não façam isso. Seja o que for que vocês
ﬁzerem, façam... Não tenham medo. Não há por que ﬁcar com medo.
Não há nada a temer.
21
Oh, quando pensei em voltar, ﬁquei triste. “Terei que voltar
novamente? Terei que voltar ao que eu tinha medo de ser?” Veem? E
então, quando chegarmos ao corpo ressuscitado, então comeremos e
beberemos. Eles não comiam nem bebiam. Não tinham necessidade de
comer e beber. Não iam a lugar algum, e não estavam cansados. Foi
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qualquer um sabe sobre adivinhos, sabe que é uma loucura até mesmo
dizê-lo. Não sabem o princípio básico da telepatia ou adivinhação. Isso
é uma obra do diabo, tentando copiar a obra de Deus. Deus mostra um
profeta; o diabo tem um médium. Os dois estão muito próximos. Jesus
disse que quase enganaria os eleitos, se fosse possível. É verdade.
Temos muita personiﬁcação. Ele disse: “Como Jambres e Janes resistiram
a Moisés, assim farão esses homens corruptos de entendimento e réprobos
quanto à Verdade. Mas o seu desvario será manifesto”.
144
Agora, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu tomo esta
audiência sob meu controle, pelo Espírito Santo, no Nome de Jesus
Cristo. Eu lhes peço, como crentes, não se movam. Fiquem quietos. E
creiam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que
estou aqui para dar a conhecer Suas obras e Seus caminhos.
145
Tenho sido muito relutante nessas coisas, nos quinze, dezesseis
anos em que estive no campo. Mas está chegando a hora quando algo
está para acontecer. A Mensagem irá a outra nação, a outro povo. Mas
enquanto estamos na Presença de Seu Santo Ser... A igreja na América,
creio eu, está quase sendo chamada. Ela está concluída, Ela se lavou,
Ela está pronta, a verdadeira Igreja. A hipocrisia ainda continua. Mas a
verdadeira Igreja era uma Igreja verdadeira, para começar, os nascidos
de novo, os predestinados ao chamado de Deus.
146
Se você crê de todo o coração, eu lhe peço para orar e dizer:
“Senhor Jesus,” em seu coração, “deixe-me tocar em Teu manto. E
como vou saber que Tu ainda és o mesmo Sumo Sacerdote? Fale
comigo através dos lábios do irmão Branham. E se ele me tem dito a
Verdade, eu creio que ele disse.” Não deixem de mencionar isso em sua
oração, porque Ele me disse: “Se você ﬁzer com que as pessoas creiam
em você.” Esse é a única... você... Ele não pôde fazer muitas obras
poderosas, porque não creram Nele. Não creiam que sou Ele, mas
creiam que Ele me enviou. E estou aqui para manifestá-Lo. Ele provou
que Ele era. Que Deus me ajude a provar que Ele se levantou dentre os
mortos, o Messias, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
147
Agora, estejam em oração. Estou observando e esperando.
Somente orem. E se o Senhor conceder isso, e provar que este é o sinal
do tempo do ﬁm, vocês andarão na Luz? Vocês vão crer Nele, ter fé
Nele? Ele não faz acepção de pessoas. Somente tenham fé, em todo o
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noite. Este é o caminho provido por Deus para lhes dizer: “Esta é a
verdade”.
139
Porque, qualquer um sabe que isso é totalmente impossível.
Seria um milagre, que a ciência não consegue explicar. Você não pode
explicar um milagre. Está além de explicação. E se Deus falasse aqui,
nesta noite, a uma pessoa que sabe que eu sou um estranho para ela, e
lhe dissesse o que ela fez, ou o que não deveria ter feito, ou o que fará,
ou o que ela deve fazer, ou algo assim, exatamente como Jesus fez
quando esteve aqui na terra. Ele se deu a conhecer ao público que
aquele era o sinal Messiânico. Quantos sabem disso, digam: “Amém”.
[A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Então, a igreja crê. Essa é a única
maneira. As pessoas, quando Ele fez isso, elas...
140
A mulher tocou na orla de Suas vestes. Ele se virou e disse:
“Quem me tocou?” Fisicamente, Ele não a sentiu, mas foi a fé dela que
fez isso. Agora, você pode ter esse tipo de fé se tão somente orar e
disser: “Senhor Jesus, tire toda dúvida de mim. Tire minhas dúvidas e
deixe-me crer. Estou desesperadamente necessitado. E venho, nesta
noite, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Sumo Sacerdote que pode
ser tocado pelo sentimento de nossa enfermidade.”
141
Você sabia que este sinal, este milagre, não tem sido feito na
história desde a morte do último apóstolo? Isso mesmo. Acabei de
passar pelos... todos os livros de história que conheço, Babilônias de
Hislop. Li o Livro dos Mártires de Foxe. Passei pelos pais pré-Nicenos,
o Concílio de Nicéia e o Pós-Nicéia. Passei por todos esses livros. Em
nenhum lugar vi isso, na história de Martinho Lutero, João Wesley, o
Primeiro Reavivamento, o Reavivamento Galês. Eles estavam
chorando, gritando, louvando a Deus, ﬁnalmente começaram a falar
em línguas. E então este deveria ser o último sinal. Essa foi a última
coisa que Sodoma viu antes de ser queimada.
142
E lembrem-se, Ele não revelou isso a Sodoma. Ele o revelou a
Abraão, o escolhido e eleito. E o dom não está indo às igrejas
mundanas por aí, se vocês notarem. Está indo à Igreja eleita. Esses são
os que estão sendo beneﬁciados por ele. Eles são os únicos que o
receberão.
143
Se isso fosse feito por aí, eles diriam a mesma coisa que
disseram quando Ele as realizou: “Ele é Belzebu, um adivinho”. E
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só... Não há palavra que eu possa usar; era perfeito; não seria
suﬁciente. Está além do que eu chamo de perfeito. Eles simplesmente
haviam chegado, isso era tudo, àquele lugar, e era maravilhoso. Então,
oh, ouçam, amigos. Eu... creio que estou em meu juízo perfeito, e sei
que parece estranho. Mas nunca consegui, e nunca tentei explicar para
as pessoas essas coisas. Muitas coisas que... Estão além da explicação. E
você apenas confundiria a mente das pessoas. Mas se eu pudesse, e
sentisse de fazê-lo, seria alarmante.
22
Mas observe isto. Eu digo isto. Não tenha medo. A morte é
apenas um espantalho, tentando afastá-lo de algo. Que coisa, é tão
glorioso! Está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Não é
de admirar que a Bíblia diga: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não
ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os
que o amam”. Oh, somente olhar além da cortina do tempo! Então,
tenho tentado, mais do que nunca em minha vida, ganhar pessoas para
Cristo, desde então. Vocês não podem perder isso. Não façam isso.
Assegurem-se de que vocês estão bem com Deus, e as demais coisas
estarão bem.
23
Agora, tenho umas poucas anotações escritas aqui, das quais
pensei em falar um pouquinho nesta noite. E creio que amanhã à noite
estaremos lá em cima, cerca de vinte milhas [Trinta quilômetros –
Trad.] daqui, ou mais. Mesa, creio que sim. Mesa. É Mesa? Mesa. E
então na noite seguinte em Tempe, Tempe. E tenho o horário em meu
bolso aqui, no papel que o irmão Williams me deu. Mas tenho estado
muito ocupado, ainda não dei uma olhada. Billy simplesmente vem a
mim e diz: “Vamos a tal e tal e tal lugar, e aqui vamos nós”. Então eu
chego aqui e ele tenta me sufocar. [A congregação ri - Ed.]
24
Agora, todos estão se sentindo realmente religiosos? Diga:
“Amém”, se você estiver. [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Muito
bom. Isso é bom. Então, vamos inclinar nossas cabeças agora. Assim,
temos um pouco de senso de humor e de expressão. Somos crianças e
nos ajuntamos e falamos como crianças. Até Deus tem senso de humor,
vocês sabem.
25
Então vamos inclinar as cabeças agora e falar com Ele antes de
lermos Sua Palavra. Enquanto estamos com as cabeças inclinadas, há
alguém aqui que tem um pedido de oração? Faça-o conhecido por sua
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mão levantada. Deus te abençoe. Inclinemos as cabeças agora. Nosso
Pai Celestial, estamos entrando em Tua Presença agora enquanto
inclinamos nossas cabeças e nossos corações em humildade. Estamos
nos aproximando pela fé, para além da lua e das estrelas, ao Trono de
Deus, no Nome do Senhor Jesus, porque temos certeza de que se
viemos em Seu Nome, Tu nos ouvirás. Seremos aceitos em Tua
Presença por meio de Seu Nome. Que privilégio é saber que somos
aceitos na Presença de Deus, através do Nome de Jesus Cristo.
26
E Ele nos disse, Pai, que tudo que pedíssemos em Seu Nome,
que Tu, em Tua abundância de misericórdia e graça, perdoaria nossos
pecados e nos daria nosso desejo. Pai, estamos muito felizes por isso.
Não há nenhuma coisa que poderíamos imaginar que fosse maior do
que ter este privilégio. Seria um privilégio para nós, cidadãos
americanos, nos aproximarmos do nosso presidente. E tudo o que
teríamos que fazer, para percorrer, para nos aproximarmos do
presidente por apenas um momento, para tomarmos um momento de
sua agenda lotada. Teríamos que passar por escritórios e todos os
procedimentos, para chegar ali, e teríamos que declarar nossas razões,
e teríamos que ser examinados antes de termos esse privilégio.
27
Mas, pensando nisso: o Deus, Criador dos Céus e da Terra,
espera que nos aproximemos. Nós, pecadores indignos, Ele espera que
nos aproximemos no Nome do Senhor Jesus, com a certeza de que nos
será concedido o que pedimos, se somente crermos que o obteremos.
Então, deveríamos observar cuidadosamente nossos pedidos e saber
que não deveríamos falar ou pedir insensatamente. E se o ﬁzemos,
rogamos que Tu nos perdoes, Senhor. E estamos pedindo misericórdia,
nesta noite, por cada uma dessas mãos que foram levantadas. Que seus
pedidos sejam atendidos, Senhor. Que eles possam sentir segurança
em seus corações agora, enquanto estamos em Tua Presença, para que,
quando abrirmos os olhos e levantarmos a cabeça do pó do qual Tu nos
moldaste, possamos sentir aquela certeza ancorada de que nos foi
concedido o que pedimos.
28
Pedimos por aqueles, Senhor, talvez no edifício hoje à noite,
que nunca vieram à Tua Presença, por meio da oração, para pedir
perdão pelos pecados. Que esta seja a noite em que algo seja dito, ou
algo seja feito, ou alguma ação do Espírito Santo que faça seus corações
tremerem e pedirem essa graça perdoadora. Cure os enfermos.

ACEITANDO O CAMINHO PROVIDO POR DEUS PARA O TEMPO DO FIM

37

mas exatamente o que estava em Sua Palavra, por toda a Bíblia,
exatamente em Sua Palavra. Então quando você diz: “Bem, estou
exatamente em Sua Palavra”, então Ele conﬁrma que isso é a Verdade.
Agora, Ele ainda segue na trajetória, nesta noite, se somente crermos.
Vocês crerão? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
134
Vamos inclinar as cabeças. Agora, tão reverentes quanto
puderem ser, por um momento. O caminho provido por Deus, para
que Ele possa trazer os crentes a uma fé de rapto. O caminho de Deus,
Seu caminho provido, para trazer os crentes à fé de rapto.
135
Antes de fazer a chamada de altar, gostaria de dizer isso. Sintome dirigido a fazê-lo. Há pessoas doentes no edifício? Levantem a
mão. Vou pedir-lhes que, por favor, ﬁquem em silêncio, quietos, só
mais um minuto. Agora, sairemos em mais cinco minutos, se vocês
forem realmente reverentes. Agora, veem? Você, quando está inquieto,
você está incomodando alguém. Eu tenho tudo sob o controle do
Espírito Santo. Tenho que tê-lo para fazer isso. Deus fez a promessa.
Não fui eu. Foi Ele quem fez a promessa.
136
Agora, até onde sei, há algumas pessoas aqui que eu conheço.
Há alguns que não conheço. Na verdade, posso ver cerca de, suponho,
umas quatro pessoas que conheço. E uma delas é o irmão Williams
aqui, e o irmão Rose. Eu os conheço. E a Mãe Sharrit que está assentada
junto à porta. Claro, eu a conheço. Aqui está a irmã Williams assentada
aqui. Eu a conheço.
137
E esta senhora assentada bem aqui, cerca de duas ﬁleiras na
minha frente aqui, ela trabalha em um armarinho, e é uma amiga da
família. Não sei o nome dela, mas creio que ela seja membro ali da
igreja do irmão Outlaw. Acho que é isso. E então, vejo o irmão Dauch e
a irmã Dauch, de Ohio, assentados aqui. Ouvi o irmão Sothmann, lá
atrás em algum lugar, dizer “amém,” há algum tempo. Estou
observando. Esses são todos que vejo e conheço aqui.
138
Quantos de vocês que estão enfermos, e sabem que não os
conheço, levantem as mãos, que sabem que não sei nada de vocês,
levantem as mãos. Muito bem. Vocês somente tenham fé agora e
creiam. Agora, se eu lhes disse a Verdade, Deus está obrigado a
conﬁrmar esta Palavra como a Verdade. É isso certo? Correto. Bem,
este será o caminho provido então, de acordo com o que eu disse esta
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vimos fazendo todas as coisas que Ele fez. Vimos a Igreja apostólica lá
atrás no princípio, como aquela Igreja apostólica, os movimentos que
eles ﬁzeram. Vemos isso voltando para a Igreja novamente aqui nos
últimos dias. O que é isso? É Deus autenticando, assim como fez com
Moisés, como Ele fez durante as eras. Ele proveu um meio para que não
sejamos enganados, para que pudéssemos saber. Jesus disse, em João
14:12: “Aquele que crê em Mim, os sinais que eu faço, as obras que faço, ele
também fará”. Aí está. Agora, se Ele morreu e está morto, então essas
obras cessaram. Mas se Ele vive novamente, então Suas obras
continuam como antes, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Vocês creem? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
131
Ouçam. Deixe-me dizer isso. Jesus provou que era o Messias,
pelos sinais bíblicos do Messias. Ele o provou. Ele era. Agora, que Deus
me permita provar agora que Ele ainda é o mesmo. Você crê nisso? Ele
o provou. Ele era. Ele provou que era. Que eu, pela graça de Deus,
possa provar que Ele é. Ele provou que era. Agora vamos provar que
Ele é. Isso é exatamente o que Ele prometeu. Foi o que Ele disse. Foi
assim que Ele disse. “E estes sinais seguirão aos que crerem”. O que é? O
caminho provido por Deus, o caminho da ressurreição. O que traz o
homem da sua estupidez à Luz do Evangelho; o traz de um cérebro
intelectual, como um grande sistema mecânico, e humilha seu coração
perante Deus.
132
“Bem” você diz: “aquele homem é tão inteligente, irmão
Branham. Ele tem quatro graduações. É bacharel em artes. Tem tudo
isso”. Não importa o que ele tenha. Ele terá que esquecer tudo o que
aprendeu, para conhecer a Cristo. Isso é certo. Ele terá que se humilhar
e se afastar de tudo que o mundo lhe haja feito. E você aprende de
Cristo pela humildade, crendo Nele no tempo do entardecer. O que eu
disse aqui, no princípio? De que foi que falei aqui? Aceitando o
Caminho Provido por Deus para o Tempo do Fim. Cada um desses
homens, cada vez na Bíblia, na natureza, nós vemos.
133
Agora, Deus não toma uma árvore hoje e a faz outra coisa, e
então amanhã a faz outra coisa mais. Não. Ele faz um dia, hoje a seiva
desce, amanhã volta de outra maneira, e na próxima vez Ele faz com
que tirem a seiva? Não. Ele permanece bem na trajetória. E cada um
desses homens de que temos falado, na Bíblia, Deus permaneceu em
Sua trajetória com eles, exatamente por Sua Palavra. Nenhum deles...
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Senhor, rogamos que Tu lhes concedas, nesta noite, a segurança de que
a oração da fé agora está sendo feita. “E ela salvará os enfermos”. Pois
poderíamos dizer, e adicionar isto, que é ASSIM DIZ O SENHOR,
porque está escrito na Palavra do Senhor.
29
Agora, Pai, rogamos que Tu abençoes estas pequenas reﬂexões
que foram providas aqui hoje por Tua Palavra. Extraia desta leitura um
contexto para cada coração. E se eu falhar de alguma forma, Senhor, e
perder a unção do Espírito Santo, que Ele, em Graça Divina, vá com a
Palavra e coloque-A no coração em que deveria estar. E que, nesta
noite, possamos ver a mão do Todo-Poderoso estender-se por este
edifício e fazer coisas que sejam extremamente abundantes, acima de
tudo que poderíamos fazer ou pensar. Quando sairmos hoje à noite e
formos para nossas diferentes casas, possamos dizer como aqueles que
vinham de Emaús: “Porventura não ardia em nós o nosso coração quando,
pelo caminho, Ele nos falava?” Porque pedimos em Teu Nome. Amém.
30
Agora, muitas pessoas como que anotam o texto que o ministro
usa. E, se quiserem, gostaria de ler dois lugares na Sagrada Escritura.
Estes são Gênesis, capítulo 22, onde vamos ler primeiro. E depois em
São João 12:32, vamos ler a segunda parte das Escrituras. Agora, em
João... Em Gênesis 22, começamos com o versículo 7 do capítulo 22.
Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu
pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu ﬁlho! E ele disse:
Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro
para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá
para si o cordeiro para o holocausto, meu ﬁlho.
Assim caminharam ambos juntos.
E agora em São João 12:32, lemos essas Palavras dos lábios de
nosso Senhor.
E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
31
E agora, um texto sobre o qual eu gostaria de falar é: “Aceitando
o Caminho Provido Por Deus Para o Tempo do Fim.” Deixe-me citá-lo
novamente, por causa das ﬁtas. Creio que estão gravando essas
mensagens. E nas ﬁtas que temos, uns quinhentos textos que suponho
que preguei, há algo semelhante a isto, mas não exatamente isto.
Aceitando o Caminho Provido Por Deus para o Tempo do Fim. Vocês
sabem, há muitos caminhos que as pessoas tomam, mas na verdade só
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existem dois caminhos que um homem pode seguir, quais sejam: o
caminho certo e o caminho errado. E todos nós aqui, nesta noite,
estamos numa dessas estradas, a certa ou a errada. Não há meio-termo.
Jesus disse: “Não podeis servir a Deus e a Mamom”, ou seja, “o mundo”.
Ou estamos certos ou estamos errados.
32
E agora, se nós simplesmente nos afastarmos de nosso próprio
caminho, é a única maneira de entrarmos no caminho de Deus. E Deus
proveu um caminho para tudo. Ele tem provido o caminho. E onde
entramos em problemas, é ao não seguir esse caminho, e injetar Nele
nossas próprias maneiras. E isso produz uma perversão. E tudo o que é
pervertido não é conﬁável. Então, Deus tem um caminho. E vamos dar
uma olhada em alguns de Seus caminhos. Vamos tomar algo da
natureza. Porque a natureza foi minha primeira Bíblia. Eu sei que Deus
é um Criador, e Ele criou a natureza. E Ele vive em Sua criação, na
natureza. Tomemos, por exemplo, a árvore. Eu estacionei embaixo de
uma, faz alguns momentos, ou melhor, Billy estacionou, e os galhos ali.
E notei que as folhas estão caindo. Agora, nunca conseguimos, e nunca
conseguiremos encontrar uma maneira melhor para uma árvore
esconder sua vida durante o inverno do que a maneira provida por
Deus para ela.
33
Agora, o que aconteceria se tentássemos fabricar outra maneira
que não a maneira regular provida para a árvore? E se em cada mês de
agosto ou setembro, na terra, especialmente de onde venho, o norte,
tivéssemos que ir ao pomar de maçãs e pegar algum tipo de
instrumento e colocá-lo na árvore, por volta de agosto, depois que as
maçãs estiverem maduras, tirar a vida da árvore e levá-la a um lugar
bom e quente, e guardar durante o inverno, tirar a vida da seiva da
árvore e colocá-la em um bom recipiente aquecido, e guardar até a
primavera, e depois injetá-la de volta na árvore? Sabe, isso nunca
funcionaria. Nunca seria assim. E tentar fazer isso somente mataria a
árvore.
34
Mas Deus tem uma maneira de cuidar dessa vida durante o
inverno. Deus fez uma maneira. Sabendo que o inverno viria para a
árvore, Ele fez uma maneira para ela. Tive o privilégio de conduzir um
cético de setenta e cinco anos a Cristo, com isso, não muito tempo atrás.
O Sr. Wood, um vizinho meu, e ele era uma Testemunha de Jeová. E ele
tinha um menino que era aleijado, tinha uma perna encolhida. E sua
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ressurreição, o sinal de Sua ressurreição. Jonas esteve três dias e três
noites no ventre da baleia, e no terceiro dia, ele surgiu da baleia. Jesus
ressuscitou dos mortos, após estar três dias em seu ventre. Por dois mil
anos Ele tem estado ausente da igreja. Mas Ele prometeu, por meio de
Joel: “O que a locusta deixou, a lagarta o comeu. Mas Eu restaurarei, diz o
Senhor, tudo o que comeu a locusta, a lagarta, o gafanhoto e os demais. Eu
restaurarei nos últimos dias”. O profeta declarou: “Haverá luz no
entardecer”. O mesmo sol que brilha no leste, brilha no oeste. Tem sido
um dia, um dia escuro. Eles se uniram e estabeleceram credos e coisas.
Mas no entardecer, haverá Luz: o mesmo sol, os mesmos resultados, os
mesmos sinais, as mesmas maravilhas, no entardecer.
127
Como Ele provou que era o Messias? Agora, a questão é, depois
de dois mil anos martelando contra isso, Ele ainda é o Messias? Bem, o
que Ele era então, Hebreus 13: 8 diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente”. O que Ele era antes, Ele tem que ser o mesmo hoje. Como
Ele provou que era o Messias? De acordo com a Palavra de Deus.
“Porque Deus havia dito”, por Moisés, “o Senhor vosso Deus levantará
um profeta semelhante a mim”. Esta é a razão pela qual a mulher no poço,
quando Ele lhe revelou seus pecados, “Bem”, ela aﬁrmou: “Senhor, vejo
que és um profeta. Sabemos que quando o Messias vier, Ele nos dirá essas
coisas”. Ele disse: “Eu o sou, eu que falo contigo”.
128
Ela correu rapidamente e contou ao povo da cidade. “Venham,
vejam um Homem que me disse o que tenho feito. Não é este o próprio
Messias?”. E as pessoas creram porque estavam buscando aquele sinal
messiânico, quatrocentos anos sem um profeta. Jesus disse: “Como foi
nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem”, quando Deus se
revelou em um corpo de carne, comeu a carne de um bezerro, bebeu o
leite da vaca, e se assentou ali diante deles. Deus, Jeová, manifestado
em carne, com Suas costas voltadas para a tenda, e contou o que Sara
estava falando na tenda.
129
“Haverá luz no entardecer.” A Palavra autenticada de Deus é o
sinal do dia em que estamos vivendo. Haverá luz. E Ele prometeu, em
Malaquias 4, e em muitos lugares da Bíblia, que as pessoas do tempo
do ﬁm veriam a mesma manifestação que eles viram, porque Ele não
pode mudar esse sinal. Ele o prometeu.
130

Agora, nós O ouvimos falando em línguas no Calvário. Nós O

ACEITANDO O CAMINHO PROVIDO POR DEUS PARA O TEMPO DO FIM

34

mas não pegam aquela parte Dela. Eles não seguem o regulamento,
portanto, perdem a direção. E de todos esses anos, quando temos
novecentas e tantas diferentes organizações do Cristianismo, e cada
uma condenando a outra e dizendo: “Isso está certo, e eles estão
errados; e isso está certo, e aquilo está errado”, e assim por diante. E as
pobres pessoas estão tão confusas que não sabem o que é certo e o que é
errado.
123
O que precisamos? Precisamos voltar à direção, voltar ao
regulamento. O que precisamos? Precisamos de um genuíno, um
verdadeiro sinal Escriturístico da Verdade. É da Verdade autenticada
do Evangelho que a Igreja precisa para este caminho do tempo do ﬁm.
Deus prometeu lhes dar um sinal para este último dia. Vocês se
lembram de quando Jesus estava falando e disse: “A rainha do sul se
levantará no último dia, se levantará e condenará esta geração”? Ela veio dos
conﬁns da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele tinha um
espírito de discernimento. Como ela veio de tão longe para ver aquele
espírito de discernimento! Ele proclamou: “Um maior do que Salomão
está aqui”.
124
Ele aﬁrmou, também: “como o profeta Jonas. Jonas, como ele
esteve no ventre da baleia três dias e três noites, assim estará o Filho do homem
três dias e três noites no seio da terra”. E Ele disse: “Uma geração má e
adúltera busca um sinal”. Se este não é aquele sinal ou aquela geração,
não sei onde estará: uma geração adúltera, fraca, perversa,
frequentadora de igreja. Eles buscariam um sinal, e Ele disse que o
obteriam. “Pois, como Jonas esteve três dias no ventre da baleia, o Filho do
homem também estará no seio da terra.” Mas haveria uma ressurreição,
como Jonas saiu do ventre da baleia.
125
Malaquias, no capítulo 4, nos prometeu que nos últimos dias
“viria a Mensagem que voltaria os corações dos ﬁlhos à fé dos pais, à fé
original dos pais.” Eles prometeram isso. Jesus prometeu isso. A fé dos
crentes do tempo do ﬁm verá o sinal messiânico original. Notem. Se Ele
ressuscitou dos mortos... E os credos O expulsaram, todos estes anos, e
negaram aquela Verdade. Então, o que temos que buscar, nos últimos
dias, é um retorno à fé original, de volta à fé dos primeiros pais
pentecostais.
126

E eles viram Sua ressurreição. E hoje estamos vendo Sua
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esposa, creio eu, pertencia ao movimento Anderson da Igreja de Deus.
E eles vieram para Louisville, Kentucky, onde moravam em um
pequeno lugar chamado Crestwood, a cerca de trinta milhas de
Louisville.
35
E na reunião lá no auditório, eles viram uma garota que tinha
essa doença aqui, que ela estava se transformando como que em giz ou
pedra. E ela já, isso já a havia paralisado bem acima de seus quadris, de
tal modo que ela não se movia por vários meses. E isso começou em
seus pés. Ela recebeu oração, uma noite, e no dia seguinte estava
subindo e descendo degraus, tão rápido quanto podia.
36
E o Sr. Wood trouxe seu ﬁlho. Claro, ele não entrou na reunião.
E imediatamente depois disso, fui levado ao exterior, fui por nosso
Senhor. E na volta eu estava tendo uma reunião em Ohio, e ele trouxe o
menino, chamado David. E ele estava sentado lá atrás, oh, quase meio
quarteirão de distância. E o Espírito Santo entrou e disse: “Há um
homem aqui nesta noite. E ele e sua esposa estão sentados lá atrás”.
Nunca o havia visto em minha vida. E disse: “O homem, seu nome é
Wood. Ele é um empreiteiro. Ele tem um menino aleijado que teve
poliomielite, a qual lhe encurtou um membro. Porém, ASSIM DIZ O
SENHOR, o menino está curado”.
37
Como não estava acostumado com isso, o menino ﬁcou ali
sentado por um tempo. E depois de um momento, sua mãe disse:
“David, por que você não tenta se levantar?” E quando ele se levantou,
a perna estava tão normal como a outra. O homem vendeu seu negócio
e mudou-se, é um vizinho meu hoje. Oh, ele é um irmão tão amável!
Outra manhã, quando soube que eu estaria aqui por um tempo
prolongado, ele estava... Quase amanhecendo, quando eu saía de casa,
lá estava ele, parado na rua, gritando assim; pedindo carona, como se
ele quisesse ir comigo. E ele me abraçou e continuou descendo a rua.
Que irmão maravilhoso! Ele tem sido um verdadeiro amigo para mim.
38
Estávamos no estado de Kentucky, caçando esquilos, faz uns
três anos. E estava muito seco. E agora, se algum de vocês do leste sabe
o que é um esquilo cinza, ele... Houdini, o artista de escape, é um
amador comparado a ele, quando está com medo. Assim, eu amo caçálos, então nós os caçamos com um riﬂe calibre 22. E havíamos caçado.
Eu estava de férias fazia umas duas semanas, e estávamos acampando.

12

E estava muito seco. E se podia simplesmente caminhar pela ﬂoresta e
amassar uma folha, e aquele sujeitinho, oh, que coisa, ﬁuuu ,
simplesmente não se consegue vê-lo. Ele desaparece.
39
Então o irmão Wood disse: “Irmão Branham, eu conheço um
lugar aqui que tem buracos profundos”. Quantos sabem o que é uma
cratera? Bem, de que parte de Kentucky vocês são? E é assim que é
chamado em Kentucky. Aqui embaixo, creio que vocês a chamam de
cânion ou algo assim, onde a água desce pelo ramal. E se entra nesses
lugares profundos, e ainda está úmido, e se pode caminhar sem fazer
barulho.
40
Ele advertiu: “Mas o velho é um cético e, oh, ele odeia
pregadores”. E eu só estive na região uma vez antes, e isso foi em uma
reunião”. E eu aﬁrmei: “Tudo bem. Você o conhece?” Ele respondeu:
“Ele conhece meu pai muito bem”. Eu pontuei: “Vamos lhe perguntar,
porque não estamos muito bem aqui”.
41
E fomos em sua pequena caminhonete, e subimos a mata, e
descemos as colinas. Oh, que coisa! Finalmente, chegamos a um
pequeno lugar. E havia dois anciãos sentados debaixo de uma
macieira. Era por volta de 20 de agosto. E então ele saiu da
caminhonete, foi até lá e se apresentou: “Meu nome é Wood”. Disse:
“Eu sou Banks Wood”. E perguntou: “Será que nos permitiria caçar em
sua propriedade”. Ele interrogou: “Você é o ﬁlho de Jim Wood?”
42
Agora, seu pai é um leitor das Testemunhas de Jeová, ou era.
Toda a família veio a Cristo, todos, por visões. A cada um deles, disselhe o que aconteceria, e foi exatamente assim. Oh, como eu gostaria de
poder parar e lhes contar essa história familiar, como vieram. Cada um
dos ﬁlhos no Reino de Deus, agora, Batizados com o Espírito Santo. E
então quando Banks o aceitou, seu... todo o seu pessoal o excomungou.
Isso foi tudo. Ele estava fora. Entretanto, um por um, cada um deles
passando, para dizer “olá” para ele, o Espírito Santo os pegava e lhes
revelava coisas, e então eles entravam. E então iam contar a algum
outro. Logo ele vinha, o Espírito Santo lhe revelava algo, então ele
entrava. E assim foi como toda a família veio a Cristo. E então, quando
obtivemos o... fora do...
43
Ele saiu da caminhonete e conversou com o homem. Ele
indagou: “Você é ﬁlho de Jim Wood?” – sim.” Respondeu.

ACEITANDO O CAMINHO PROVIDO POR DEUS PARA O TEMPO DO FIM

33

para acontecer. Eles sabiam que o Rei havia nascido e precisavam de
uma bússola. Deus lhes enviou uma estrela para guiá-los ao rei. Veem?
Eles seguiram o caminho provido por Deus. Posso imaginar alguns
deles dizendo: “Ouça, Baltazar, sabe, você é um grande homem. Você
trouxe sua bússola?” Ele respondeu: “não”. “Bem, como você vai
chegar lá?" “Vou pelo caminho provido por Deus.” Esse é o caminho.
“Como você vai chegar lá?” “O caminho provido por Deus.” “Qual é?”
“Aquela estrela, é ela. Esse é o caminho provido por Deus para nós”.
Eles precisaram de uma bússola, e Deus lhes deu uma estrela.
120
O mundo precisava de um Salvador um dia, e Deus proveu Seu
Filho. Quando Ele veio, não foi reconhecido. Ele não era desejado.
Disseram que queriam um Salvador. Mas quando Deus O enviou à Sua
maneira... Eles pediram um rei; Deus lhes deu um Bebê. Eles queriam
um homem poderoso para derrubar Roma. Deus lhes deu um
Bebezinho chorando em um estábulo. Veem? Mas foi o caminho
provido por Deus. Mas eles não quiseram da maneira que Deus quis
enviar. Queriam do jeito deles. Veem? Portanto, entraram em um caos
porque não aceitaram a Sua maneira. Houve alguns que aceitaram.
121
Esse foi o local de nascimento da Igreja, foi no Pentecostes,
depois que Jesus os comissionou: “Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem”. Ele lhes
havia dito o que fazer. Disse-lhes que subissem à cidade de Jerusalém e
esperassem. Eles precisavam de um regulamento. Precisavam de um
regulamento. Queriam redigir um credo. Deus lhes deu o Espírito
Santo. Oh! Eles precisavam de uma denominação, mas Deus lhes deu
um Espírito. Que diferença, como Deus faz isso! O Espírito Santo foi o
caminho provido por Deus para liderar a Igreja, não um bispo. O
Espírito Santo, é isso, esse era o regulamento deles. E daquele dia em
diante, até este dia, tem sido o regulamento de todo verdadeiro ﬁlho
nascido de novo: o Espírito Santo.
122
Agora, depois de dois mil anos, amigos. Estamos encerrando.
Agora, depois de dois mil anos, o homem está determinado a fazer à
sua maneira. Ele fez para si mesmo um regulamento. Ele estabeleceu
para si uma ética feita pelo homem. E o que fez? Tornou-se, em razão
disso, num grande afastamento da Verdade. Eles saíram... As pessoas
não sabem o que fazer. Credos, denominações, todo tipo de ismos,
sensações, e todos dizem: “A Bíblia diz isso”. Pegam esta parte Dela,
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precisava de uma escada. Deus lhe deu uma rodovia. Esse foi o
caminho de Deus para ele. Proveu-lhe uma autoestrada para cima! Ele
simplesmente subiu, assim. Não teve que se esforçar, de forma
alguma. Apenas correu; e o Espírito Santo, atrás dele, o levantou. Ele
foi direto para a estrada da santidade, direto para o Reino de Deus.
116
Elias, depois de ter condenado, durante toda a sua vida, os
cabelos cortados e a face pintada daquela Jezabel, a primeira dama, ela
e o renomado presidente daquela época, que deu mau exemplo ao
povo e fez com que todos se desviassem. E, na verdade, ele pensou que
era o único a pregar isso. Ele levou a carga em todos os sentidos. E ele
fez tanto, a ponto de ﬁcar cansado e querer ir para casa. E ele sabia que
Deus era do Alto. Ele precisava de uma corda para subir, para subir ao
Céu, mas Deus lhe enviou uma carruagem atrelada a dois cavalos. Esse
foi o caminho provido por Deus para levá-lo. Pode ser que ele estivesse
buscando uma corda, mas Deus enviou uma carruagem. Esse foi Seu
caminho. E no ﬁnal da estrada, esse foi o ﬁm de Elias. Assim foi Noé.
Assim foi, o tempo todo, o ﬁm.
117
Agora, Josué, quando chegou ao ﬁm da trilha, através do
deserto, observe, ele precisava de uma ponte para atravessar o Jordão,
para a terra prometida. Ele precisava de uma ponte. Mas o caminho
provido por Deus foi um poder, não uma ponte. Ele enviou um poder e
deteve o rio. E ele atravessou em terra ﬁrme. Esse foi o caminho
provido por Deus, não uma ponte. Ele tinha um engenheiro melhor.
Então, Ele simplesmente lhe enviou poder, empurrou a água para trás
até que ele atravessou em terra ﬁrme.
118
Daniel, pela causa de Deus, foi lançado na cova dos leões. Ele
precisou de uma cerca, mas Deus lhe enviou um Anjo. Que diferença!
Esse foi o caminho provido por Deus. Ele precisou de uma cerca, mas
Deus lhe deu um Anjo. Que melhor cerca foi aquela! Ele sempre dá a
você melhor do que você pede, sempre. Sim. Ele precisou de uma
cerca; Deus lhe enviou um anjo. Os ﬁlhos hebreus precisavam de um
pouco de água para apagar aquele fogo. Mas Deus lhes enviou o
quarto Homem. Isso era tudo que precisavam. Ele desatou-lhes as
mãos e falou com eles. Saíram sem cheiro de fogo. Precisaram de água;
Ele enviou o quarto Homem.
119

Os magos lá na Babilônia, lá na Índia, sabiam que algo estava
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“Jim Wood é um homem honesto. Sim, senhor. Fique à
vontade. Cace onde quiser.”
“Obrigado.” Respondeu, acrescentando: –“Trouxe meu pastor
comigo”.
Ele argumentou: “Wood, não me diga que você se rebaixou
tanto que tem que levar um pregador com você onde quer que vá?”
44
Achei que era o momento de sair. Então, saí da caminhonete e
dei uma volta. Oh, que coisa! (Vocês, irmãos caçadores. Meus
companheiros de caça, eu sei que vocês estão aqui.) E quão manchado
de sangue e sujo, e com bigodes mais ou menos desse tamanho, vocês
sabem; não havia tomado banho fazia duas semanas e, oh! Então saí da
caminhonete e me aproximei. E ele me olhou de cima a baixo, duas ou
três vezes. Acho que pensou: “Que pregador!” Eu o cumprimentei:
“Como vai?” E ele respondeu: “Como vai?”
45
E então o Sr. Wood começou a me apresentar como... seu
pastor. E ele disse… Antes que ele tivesse a oportunidade de fazê-lo, o
velho interrompeu: “Bem”, disse ele, “eu lhe digo agora”. Ele aﬁrmou:
“É de se supor que eu seja um cético. Não quero saber nada de vocês,
que se chamam de pregadores”. Respondi: “Sim, senhor. Tudo bem”.
Continuei: “É uma opinião”. E ele declarou: “Bem, você sabe, sou um
cético”. Eu argumentei: “Não creio que valeria a pena se gabar disso.
Você não acha?” Ele concordou: “Bem, acho que não”.
46
Então eu disse, pensei em meu coração: “Senhor, se alguma vez
me ajudaste, ajuda-me agora”. Então o outro homem idoso sentado ali
não dizia nada. Os velhos chapéus desleixados, sei lá o quê... Vocês
sabem como é, costurados com barbante, sabe. E então ﬁcaram ali
sentados um pouco.
47
E então ele declarou: “Vocês sabem o que tenho contra vocês,
companheiros? Vocês estão latindo na árvore errada”. Quantos sabem
o que signiﬁca “latir na árvore errada”? Isso é um cachorro mentiroso,
vocês sabem, que late na árvore errada. A caça já foi embora dali. Não
há nada ali em cima. Veem? Então ele aﬁrmou: “Vocês estão latindo na
árvore errada. Não há nada lá em cima”; em outras palavras, “vocês
estão falando de Deus, e Deus não existe”. “Bem”, respondi, “é claro,
cremos nisso”. Ele argumentou: “Bem, vocês creem, mas eu não”. Eu
disse: “Bem, está tudo bem”.
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48
E ele interrogou: “Você vê aquela velha chaminé lá em cima na
colina?” Respondi: “Sim, senhor”. Contou: “Eu nasci lá em cima”. E
prosseguiu: “Meu pai construiu este lugar aqui em baixo. Mudamos
quando eu tinha uns dezesseis anos. Após a morte de meu pai, assumi
o lugar. Criei minha família. Estou aqui com setenta e seis ou setenta e
oito anos, ou algo assim.” Ele disse: “Tenho olhado constantemente,
todos os dias, aos Céus. Tenho olhado por toda a ﬂoresta. Tenho olhado
por todo o chão. E nunca vi nada que se parecesse com um Deus”. Eu
pontuei: “Bem, isso é muito ruim”. E ele concluiu: “É por essa razão
que eu creio que vocês estão latindo na árvore errada”.
49
Eu disse: “Sim, senhor”. E então algo aconteceu. Olhei para a
árvore. Olhei para baixo, e havia maçãs caídas da árvore. Eu perguntei:
“Você se importa se eu pegar uma dessas maçãs?” Ele respondeu:
“Sirva-se. As vespas amarelas as estão comendo.” Vocês sabem o que
são vespas amarelas, estou seguro. Então me inclinei e peguei uma das
maçãs e esfreguei-a na perna da minha calça, vocês sabem. E dei uma
mordida. Eu disse: “Essa é uma maçã excelente”. Ele conﬁrmou: “Sim,
essa é boa”. Perguntei: “Quantos anos tem essa árvore?”
50
Ele respondeu: “Eu a plantei aí. Vejamos, tem quarenta e sete,
quarenta e oito anos, algo assim”. Continuou: “Eu plantei um
brotinho. Peguei em algum lugar, em algum outro lugar, e trouxe-o
aqui”. Eu abonei: “Sim, senhor”. E interroguei: “Ela produz todos os
anos?” “Todos os anos ela produz maçãs ótimas. Podemos tirar muitas
maçãs daí”, concluiu. E eu aﬁrmei: “Bem, isso é maravilhoso. Fico feliz
em ouvir isso”. E observei: “Sabe, aqui estamos ainda em 15 de
agosto”. Disse mais: “São 32º C na sombra quase o tempo todo”. E
prossegui: “É estranho que todas essas folhas estejam caindo da
árvore, e não tivemos nenhuma geada”.
51
E ele interveio: “Oh, isso é a seiva que voltou à raiz.” “Oh”,
interroguei: “é isso?” Ele respondeu: “sim”. Questionei: “Então ela
volta para a raiz, para quê?” Ele explicou: “Bem, se ﬁcasse lá em cima, o
inverno a mataria”. Mataria o quê? Indaguei. Respondeu: “A árvore. O
germe de vida que está na seiva desce e se esconde nas raízes”. Eu
disse: “Oh. Agora, isso... Que tal…” “Bem”, disse ele, “isso não é nada
incomum”. E eu conﬁrmei: “Não, não. Isso é apenas um ato da
natureza”.
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112
Moisés. Tenho que pular muitas anotações agora. Porém,
Moisés, um ﬁel servo de Deus! Agora ouçam, veteranos. Alguns de
vocês, que como eu, estão ﬁcando idosos, ouçam. Moisés serviu a Deus
ﬁelmente. Ele suportou todas as conversas deles, e todos os Datãs que
se levantaram e disseram: “Ouça, há outros homens que são profetas
além de você. Você não é o único seixo na praia”. E ele sabia que tinha a
mensagem de Deus para eles. Personiﬁcadores se levantaram. Moisés
apenas interrogou: “Deus, o que posso fazer?” E Ele respondeu:
“Separa-te. Vou tragar toda essa coisa. Pegue suas varas e entre ali e
veja qual delas brotará. Veem? Vou te mostrar quem é sacerdote, quem
é profeta.”
113
E Moisés havia servido ﬁelmente ao ofício. Então, quando
envelheceu, durante cento e vinte anos, ele havia andado ﬁelmente
com Deus. Todos esses quarenta anos no deserto, havia suportado
todos os tipos de perseguições de nações e pessoas, constantemente. E
então chegou a um ponto em que ia morrer. Ele precisava de um lugar
para morrer. Deus lhe proveu um lugar na Rocha. Ó Deus, deixe-me
morrer ali, também, sobre a Rocha. A Rocha era Cristo, vocês sabem.
Deus proveu um lugar para Moisés morrer. É unicamente onde quero
morrer. Deixe-me morrer em Cristo.
114
E então quando estava morto, seu corpo estendido ali, ele
precisava de carregadores. Então, Deus proveu carregadores: Anjos.
Por quê? Eles eram os únicos que podiam levá-lo para onde ele ia.
Amém. Deus proveu os carregadores. Isso é certo. Estou dependendo
do Espírito Santo, da Palavra, da promessa. Não para levar a um
enterro com grande pompa. Eles ﬁzeram assim com o homem rico,
mas ele ergueu os olhos no inferno. Veem? Não se trata de um enterro
luxuoso. Não faz nenhuma diferença. Eu quero tomar o caminho
provido por Deus. “Os que estão em Cristo, Deus os trará com Ele quando
Ele vier”. Essa é a provisão. Deus fez ao Seu ﬁel profeta um lugar para
morrer.
115
Enoque, depois de caminhar quinhentos anos com Deus, e
Deus lhe disse: “Enoque, você não vai ter que morrer. Você quer voltar
para casa? Você está com saudade de casa, Enoque?” Ele respondeu:
“Sim, Senhor. Estou com saudade de casa.” Perguntou: “Você já andou
no hospital de pestilência aí embaixo por tempo suﬁciente?” Ele
respondeu: “sim”. Disse: “Tudo bem, comece a andar.” Enoque
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uma terra estranha. Mas os visitarei com mão forte”, a Palavra que Deus
havia falado. Eles estavam clamando por um libertador, e Deus lhes
enviou um profeta com a Palavra. Deus tinha uma maneira provida
para expressar a diferença entre o crente e o incrédulo. E Deus…
109
Agora, alguns deles disseram: “Bem, agora, se a praga cair,
simplesmente vamos ao hospital. Se a praga cair, sabe o que vamos
fazer? Vamos chamar o Dr. Jones. Ele saberá como cuidar disso”. Não
funcionou. No entanto, eles eram inteligentes. “Bem, se a praga cair,
desceremos para debaixo da terra, a uma caverna, e fecharemos a
porta”. Não vai adiantar nada. “Ficaremos em casa, colocaremos uma
máscara no rosto e usaremos um pouco de desinfetante”. Não
adiantará nada. Deus proveu um caminho. Sim. E foi (o quê?) o
sangue. Deus o proveu, por mais simples que parecesse pegar o
sangue de um cordeiro e borrifar a porta. Ainda assim, Deus disse que
esse era o Seu caminho e Ele o honrou. “Todos os primogênitos que
não estavam sob o sangue morreram,”.
110
Quando Noé precisou de um caminho provido para salvar sua
família, Deus ordenou que ele construísse uma arca. Pode ser que
tenham construído barcos falsos. Isso é o que as pessoas pensam hoje.
Mas, vejam, esse era um barco especial. Provavelmente eles tinham
barcos, naquela época, como têm hoje, mas esse era um barco especial.
Foi um... Ouçam-me agora. Era um barco construído por Deus. E uma
igreja hoje é da mesma maneira. Tem que ser uma igreja construída
pela Bíblia. Minha experiência não é ser o melhor membro da igreja,
mas uma experiência construída pela Palavra de Deus. “Estes sinais
seguirão aos que crerem”. Uma experiência construída por Deus, a única
coisa que vai me levantar. É a única coisa que vai levantá-los.
111
Qualquer coisa que vá passar por cima disso, não importa
quantos, “eu venho…” Dizer: “Olha, eu sou um bom metodista,
batista, presbiteriano ou pentecostal”. Isso não signiﬁca nada para
Deus. Tem que ser instruído por Deus. E esse é o Espírito Santo, pela
Palavra. E o Espírito Santo não instruirá outra coisa além da Palavra,
porque é o Espírito Santo. Homens movidos, oh, escreveram a Bíblia
pelo Espírito Santo, o caminho provido por Deus. Agora, Israel
precisava de uma provisão. E Deus lhes deu, e separou o crente do
incrédulo. É a mesma coisa hoje, o crente e o incrédulo, separados.
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52
Ele interrompeu: “Sabe, quero lhe dizer algo. Antes de você
prosseguir, quero dizer isso. Que ouvi falar de um pregador certa vez,
que gostaria de ouvi-lo. Se ele vier a esta região novamente, quero
ouvi-lo”. Oh? Isso é bom, disse eu. Ele seguiu contando: “Ele estava
aqui em Acton há uns dois anos em uma campanha na feira metodista
ali, no acampamento metodista”. E Banks olhou. Eu me virei para
Banks, eu... Isto é, irmão Wood. Eu disse…
53
E ele prosseguiu: “Esqueci o nome do homem agora”. E
continuou: “Sabe, ele nunca havia estado nesta região antes”. E disse:
“Uma anciã”, alguém, “mora aqui em cima a cerca de uma milha, no
alto da colina”. Disse: “Ela estava morrendo com câncer. E eles a
levaram para Louisville, a cento e vinte milhas, e os médicos a abriram.
E todo o seu estômago estava envolto, intestinos e tudo, com câncer. E
não puderam fazer nada por ela”. E aﬁrmou: “Então a trouxeram...
costuraram-na e a trouxeram de volta. E minha esposa e eu estivemos
ali em cima todos os dias. E não puderam levantá-la mais; tínhamos
que puxar o lençol e mudar sua cama”. E disse: “Estávamos indo ali há
várias semanas”. Esperava-se que ela morresse a qualquer noite, ou a
qualquer hora. E contou: “A irmã dela mora ali atrás em outro riacho”.
Vocês sabem, é assim que se chama lá. Não é uma estrada; é um riacho.
“Lá em outro riacho”.
54
Ouvi alguém rir. Está cheio de Kentuckyanos aqui. Lá… Bem,
eu nasci no que eles chamam de Li le Renox lá. Meu avô morava em
Big Renox, que deságua em Bombshell. O riacho de Bombshell desce
até Li le Renox, e vai pelo Casey's Fork e segue para o rio Cumberland.
Agora, isso ﬁca do outro lado de Greenbrier Ridge. É onde minha mãe
nasceu, em Greenbrier Ridge.
55
E ele continuou: “Essa mulher vivia em outro lugar”. E disse:
“Isso ﬁca a cerca de vinte milhas daqui. E ela veio naquela noite, e
estava assentada na parte de trás do acampamento”. E prosseguiu:
“Esse pregador, quando esteve lá em cima, ele orou pelos enfermos”. E
contou: “Ele estava falando às pessoas quem elas eram, e tudo sobre
elas”.
56
Contou: “Essa mulher chegou tarde, e não recebeu um
daqueles cartões que estavam distribuindo.” E descreveu: “Esse
pregador virou-se para ela e lhe disse: 'Sabe, você, senhora sentada aí
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atrás, você é Fulana de Tal. E, nesta noite, quando saiu de casa, você
colocou um pequeno lenço em sua carteira, com uma ﬁgura azul no
canto.' Revelou: 'E você tem uma irmã chamada Fulana de Tal'. E
continuou: 'Ela está morrendo de câncer no estômago. Acabei de ver
isso em uma visão. Agora, pegue esse lenço e coloque-o sobre ela. E
ASSIM DIZ O SENHOR, ela ﬁcará bem'”.
57
Ele contou: “E a senhora... Naquela noite, ouvimos o barulho
mais terrível, lá em cima na colina. Achei que era o Exército da
Salvação lá em cima”, disse ele, “por volta da meia-noite. E pensamos
que a senhora havia morrido”. E ele comentou: “Sabe de uma coisa? Eu
e minha esposa subimos no dia seguinte, para ver se poderíamos
oferecer condolências, no início da manhã. E ali ela estava sentada à
mesa, com a cafeteira, servindo o café, e ela e seu marido estavam
comendo tortas de maçã fritas cortadas no formato de meia-lua, no
café da manhã.” Eu disse…
58
Quantos sabem o que são as tortas de maçã de meia-lua? Sabe,
estou em casa agora. Isso foi só... eu as amo e gosto delas com melaço
de sorgo. E tenho procurado por melaço de sorgo por todo este lugar. E
se eu voltar aqui de novo, vou trazer um balde, porque diﬁcilmente
consigo ﬁcar sem ele. E você sabe, eu uso bastante, porque sou uma
espécie de batista, vocês sabem. Não creio em polvilhar bolos. Eu
simplesmente os batizo completamente, muito bem. E eu... Então eu
despejo o melaço sobre eles abundantemente. Então ele continuou
contando: “Ela estava comendo isso”. Eu disse... Pensei: “É isso”. Eu
disse: “Agora, você não quis dizer isso”.
59
“Bem”, disse ele, “vá até lá e veja por si mesmo”. Completou:
“Isso foi há dois anos”. E comentou: “Ela não faz apenas seu próprio
trabalho; ela faz o trabalho do vizinho”. Agora, veja, ele já estava
pregando para mim. Sabem, minha mãe costumava dizer: “Dê corda
suﬁciente à vaca, e ela se enforcará”. Então está certo. Ele colocou o
próprio pé na boca, daquela vez, quando disse: “Vá lá e veja”.
60
Eu aﬁrmei: “Agora, olhe, senhor. Você quer dizer que os
médicos abriram aquela mulher e a encontraram com câncer?” Isso
mesmo. E eu interroguei: “E a costuraram? E então você quer me dizer
que aquele homem ali, a quinze milhas daqui, viu aquela mulher e
disse exatamente o que aconteceria quando lhe colocassem o lenço? E
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agora. Meu tempo acabou. Jó precisava de um consolador. E os
homens tentaram prover aquilo para ele, mas não conseguiram. Eles
sempre desencaminhavam Jó. Mas Jó voltava imediatamente. Ele
precisava de um consolador. Deus proveu um consolador para ele,
quando lhe deu uma visão de Jesus Cristo. E ele exclamou: “Eu sei que
meu Redentor vive. Meu Redentor”, só há Um, “e nos últimos dias Ele se
levantará sobre a terra”. Assim, lembrem-se da visão. Você diz: “'Meu
Redentor'”. Ele lhe mostrou Cristo. Cristo é a Palavra. “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e
habitou entre nós”.
106
Agora, ouçam. Jó, sendo um profeta, a Palavra do Senhor vem
ao (ao quê?) ao profeta. Absolutamente. É para onde a Palavra vem. É
assim que se sabe se eles são profetas ou não. Eles permanecem na
Palavra. A Palavra é revelada ao profeta. E Jó era um profeta. Ele não
podia ver o ﬁm, mas quando viu a Palavra, sendo um profeta, disse:
“Eu sei que meu Redentor vive”, depois que a igreja falhou, depois que
todos os demais falharam. Até mesmo sua amada esposa havia falhado
com ele, e queria que ele dissesse... “Por que você não amaldiçoa a Deus e
morre, Jó?”
107
Ele respondeu: “Tu falas como uma mulher tola. O Senhor deu; o
Senhor tomou; bendito seja o Nome do Senhor”. E os trovões começaram a
rugir, e os relâmpagos brilharam. O Espírito veio sobre o profeta, e ele
viu a Palavra. Então disse: “Eu sei que meu Redentor vive. Nos últimos
dias, Ele estará na terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda
assim em minha carne verei a Deus. Amém. O verei por mim mesmo. Os
meus olhos O verão, e não outro. Nada trouxemos a este mundo, e é certo
que nada levaremos. O Senhor deu; o Senhor tomou; bendito seja o Nome do
Senhor”. Que Consolador! Ele pediu um membro da igreja; Deus lhe
deu uma visão. Pediu que o bispo viesse consolá-lo, o presbítero; Deus
deu ao profeta uma visão. Era disso que ele precisava.
108
Israel precisava de uma maneira para sair do Egito. Eles
precisavam de alguma maneira, alguma força militar ou algo assim,
para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus proveu um profeta com a
Palavra original autenticada: Moisés! Não é isso? Eles queriam que um
exército se levantasse e os tirassem e derrotassem os egípcios. Mas
Deus lhes enviou a Palavra, o profeta com a Palavra autenticada, que
Deus havia falado antes a Abraão, dizendo: “Tua semente peregrinará em
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nos pertence”. Então fez para si dois grandes chifres e disse: “Subam ali,
tomem estes chifres e expulsem a Síria. Isso pertence a Israel”. Isso mesmo.
Fundamentalmente, estava certo. Mas o que o pequeno Micaías
aﬁrmou? Ele aﬁrmou: “Eu vi Israel espalhado como ovelhas sem pastor”.
Veem?
102
Acabe, aquele hipócrita ali, deixando Jezabel dirigi-lo, fazer
tudo. A verdadeira Palavra de Deus, que veio pelo profeta, havia
amaldiçoado aquela coisa. E como Deus poderia abençoar o que o
profeta havia amaldiçoado no Nome do Senhor? Veem? Não poderia.
Não importa o quanto sejamos uma nação religiosa, quanta
experiência tenhamos, a coisa está corrompida e corrompida. Acabou.
Não importa quão boa seja nossa vida organizacional na igreja, cremos
nela, está bem, tudo bem, mas a coisa está corrompida. Deus já os
colocou na prateleira, e lá estão. E não há registro na história de que
algum já tenha ressuscitado. Então, isso está errado. Está terminado,
cancelado. Não é nada bom.
103
Sua Palavra é sempre o que Ele deseja ver conﬁrmada. Ela
somente será conﬁrmada sob certas condições, isto é, quando você
cumprir essas condições. Vocês têm visto pessoas que podem tomar a
Palavra de Deus e simplesmente fazê-La viver para si. E outros voltam
com a mesma Palavra e não podem fazer nada com Ela. Está sob
condições. Isso é certo.
104
Olhem aqui. Vou lhes mostrar um exemplo disso na Bíblia.
Israel estava a caminho da terra prometida. Aqui vem Moabe, que
tinha a mesma religião, exatamente. Esse era o ﬁlho da ﬁlha de Ló. E
observem quando Balaão veio, era Deus falando com ele. Ele
estabeleceu sete altares, assim como Israel tinha sete altares. Ele
colocou sete sacrifícios limpos, novilhos no altar. Exatamente o que
Israel tinha. E outra coisa, ele colocou sete carneiros, falando de um
Messias vindouro. Exatamente o que Israel tinha. Fundamentalmente,
ambos estavam corretos, fundamentalmente. Mas estava sob
condições. Amém. Ele falhou em ver a verdadeira promessa de Deus.
Essa é a mesma coisa que aconteceu na vinda de Cristo. É a mesma
coisa que voltou hoje. Está sob condição. Correto.
105
Jó. Deus (fazendo o quê?) provendo um caminho. Jó, um
profeta, precisava de um consolador. Agora, ouçam com atenção
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aquela mulher se restabeleceu do câncer?” Respondeu: “Vá lá em
cima. Vou lhe dizer como chegar lá”. Eu repliquei: “Não, não. Eu
conﬁo em sua palavra. Eu conﬁo em sua palavra”. E disse: “Sim,
senhor. Sim."
61
Eu estava comendo a maçã, vocês sabem, o tempo todo,
mastigando-a. Aﬁrmei: “Essa é uma boa maçã”. Disse: “Quero lhe
fazer uma pergunta. O que fez com que aquela seiva saísse da árvore e
descesse até as raízes?” “Bem”, respondeu ele, “tinha que fazê-lo, para
preservar sua vida durante o inverno”. Eu interroguei: “Então, na
próxima primavera ela voltará, trazendo outro tanto de maçãs?”
Correto.
62
E eu disse: “Agora quero lhe perguntar algo. Que inteligência
atua nessa seiva, dizendo: 'Olhe aqui, é outono. Volte para as raízes e se
esconda. Se não o ﬁzer, o inverno te matará. Volte para as raízes e ﬁque
lá até a primavera. E então, quando aquecer e estiver bem, volte e
produza mais maçãs para este companheiro'? Agora, você sabe que é a
vida botânica. Ela não tem inteligência própria. Então, diga-me que
inteligência envia aquela vida para a raiz da árvore. Ela não tem
inteligência própria.” Ele respondeu: “É simplesmente a natureza”. Eu
argumentei: “Então pegue um balde d'água e despeje-o nesse poste ali,
e veja se a natureza o fará descer no outono e o trará de volta na
primavera. Veem? Não, senhor. O que é isso?"
63
Agora, comentário à parte por um minuto. É o caminho
provido por Deus. Só opera da maneira que Deus provê. Uma Voz diz:
“Desça até as raízes”, e ela desce. Agora, faz isso sem nenhuma
inteligência. O que devemos fazer pelo mesmo Deus falando conosco?
Nós temos o direito de recusar ou aceitar e, na maioria das vezes,
recusamos. A árvore não pode recusar. Ela só conhece uma rotina, qual
seja, obedecer ao seu Amo. “Bem”, comentou ele, “nunca havia
pensado nisso antes”.
64
Eu lhe propus: “Vou te dizer uma coisa. Pense nisso por um
bom tempo, enquanto vamos caçar. E quando eu voltar, diga-me o que
é... o que diz àquela seiva da árvore para descer até as raízes, e ﬁcar
durante o inverno, e voltar novamente na próxima primavera. Quando
você descobrir que inteligência controla a vida da árvore e diz: 'Desça
até a raiz e volte', eu lhe direi que é a mesma Inteligência que me
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ordenou 'que colocasse o lenço na mulher, e ela ﬁcaria boa'”. Ele
interrogou: “Te ordenou?”
65
Respondi: “Sim, senhor”. Interroguei: “Qual era o nome
daquele homem? Você se lembra?” Ele respondeu: “Não consigo me
lembrar”. Eu disse: “Não foi Branham?” Ele conﬁrmou: “Isso mesmo”.
Eu disse: “Eu sou o irmão Branham”. Ali naquele lugar, ele se
levantou, segurou minhas mãos. Ele declarou: “Pela primeira vez na
minha vida, entendo o que você quer dizer”. Eu o conduzi a Cristo.
66
No ano passado eu estive lá. Ele faleceu, se foi. As misericórdias
de Deus! Ali estava sua esposa, debaixo de uma árvore, descascando
maçãs da mesma árvore. Eu me aproximei e disse: “Posso caçar?” Ela
respondeu: “Não permitimos nenhuma caça”. Eu lamentei: “Sinto
muito.” E disse: “Achei que tinha permissão”. Ela interrogou: “De
quem você conseguiu permissão?” Respondi: “Do seu marido”. E ela
aﬁrmou: “Meu marido faleceu”. Perguntei: “Morreu recentemente,
não foi?” Disse, sim. Ele nunca deu permissão às pessoas”. Eu relatei:
“Debaixo desta macieira... No ano passado, eu estava aqui, e
estávamos conversando acerca desta árvore”. Ela indagou: “Você é o
irmão Branham?” Respondi: “sim”. Ela deixou cair a panela das
maçãs. Contou: “Irmão Branham, ele morreu na vitória de Jesus Cristo,
seu último testemunho”.
67
O que é isso? Só vendo, não tentando passar por toda a
matemática de como isso sucede, mas apenas uma coisinha simples,
observando Deus prover um caminho, e algo se mantendo no
caminho. Vejam, a mesma Inteligência que diria a uma árvore muda:
“Desça e se esconda por tua vida”, essa mesma inteligência foi Aquela
que mostrou uma visão da mulher. E ele captou. E não pôde negar
nenhuma das duas. Ali estava a árvore e lá estava a mulher. Amém.
Veem? O caminho provido por Deus!
68
Eles nunca encontraram uma maneira melhor para um
pintinho sair da casca de um ovo do que bicar e sair. Eles não têm uma
maneira melhor. A ciência nunca foi capaz de produzir outra coisa. Se
você rompesse a casca, para tirá-lo, isso o mataria. Ele morreria. Ele
deve seguir o caminho provido por Deus, para que possa viver.
Amém. Isso também funciona em relação aos seres humanos.
69

Ele está equipado. Você já notou um pintinho quando sai da
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conﬁrmada, então você a terá. Você não tem que se preocupar mais.
Você vê que a Bíblia prometeu, então ﬁque bem aí e clame até que você
obtenha. Se um bebezinho vê um biscoito e o quer, ele simplesmente
chora, e chora, e chora, e bate, chuta e grita, e grita, e ﬁca com o rosto
vermelho. Sua mãe lhe dá um biscoito e tudo se encerra. Veem? Ele
conseguiu o que viu, o que queria. Se quer lamber sua casquinha de
sorvete, vai continuar fazendo barulho até conseguir. Veem?
99
Bem, é assim que devemos fazer. Se vejo uma promessa na
Bíblia que é a Palavra de Deus, então eu ﬁco ali e clamo até que Deus
me dê aquilo. E Ele o fará, para se livrar de você; veja você, isso seria no
natural. Mas Ele quer que você o faça. Ele gosta que você peça. “Peça
abundantemente para que vosso gozo seja completo.” Sim. Sim. Clame até
que Sua Palavra seja conﬁrmada. Agora, amigo, vamos observar só um
minuto agora. Clame até que a Palavra seja conﬁrmada. O problema é
que pegamos um biscoito e pensamos que é tudo o que há. Há uma
mesa cheia. Conseguimos falar em línguas, dizemos: “Oh, irmão, é
isso”. Oh, não. Não é isso. Isso é apenas parte. Correto. “Oh, ﬁquei
alegre o suﬁciente para gritar". Isso é um pouco mais disso. Mas há
muito mais disso. Continue clamando, até…
100
Esse é o caminho provido por Deus para o Seu povo. O
caminho provido por Deus sempre é tomar Sua Palavra e segurá-la até
que Ela seja conﬁrmada a você. Agora, você me entende? Deus, um
caminho provido, segurando a promessa até que ela seja manifestada a
você. E, lembre-se, está sendo gravado. Isso, qualquer promessa de
Deus na Bíblia, se... Está sob condição. Só porque você crê que está ali,
não signiﬁca que vai suceder. Aqueles fariseus e saduceus eram tão
religiosos com aqueles sacramentos quanto podiam ser. Mas Deus
disse: “Eles fedem em meu nariz”. Veem? Não havia sinceridade. Não
eram nada do que deviam ser. Você tem que vir apoiado em uma
promessa básica, e assim apoiado em uma atitude mental em relação a
ela.
101
Vejam aqueles quatrocentos sacerdotes naquele dia, ou
melhor, os profetas que Acabe tinha lá. Disseram: “Ramote de Gileade
nos pertence. Josué, pelo Espírito Santo, a repartiu. E os sírios a têm”. E um
profeta disse: “Agora, olhe aqui, isso está fundamentalmente certo”.
Pois bem, ele era um verdadeiro batista. E ele disse: “Isso é
corretíssimo. Esta é a promessa fundamental, a promessa. Essa terra
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Ele passaria pela mata e falaria comigo. Diria a Ele que estava
envergonhado de mim mesmo e não queria fazer aquilo. E me ajoelhei
ali para orar. Eu disse: “Agora, vamos ver. Uma vez eu vi uma foto em
que eles tinham as mãos assim”. Eu orei: “Senhor Jesus, gostaria que Tu
viesses aqui por um minuto. Eu quero falar Contigo um minuto. Não
estou ouvindo ninguém”. Eu disse: “Fiz isso errado. Muito bem.
Senhor Jesus, talvez eu deva fazer assim”. Clamei: “Senhor Jesus, Tu
virias me ajudar? Sou um pecador. Quero falar Contigo um minuto”.
Ninguém veio. Cruzei os braços. Roguei: “Senhor Jesus, Tu virias
aqui? Quero... ouço as pessoas dizerem: 'Deus falou comigo'”. Eu
clamei: “Senhor Jesus, Tu virias aqui? Quero falar Contigo”.
96
Claro, então o diabo veio à cena. É assim que ele faz. Ele pode
dizer a você: “Seus joelhos estão doendo. Não há necessidade de pedir,
veem? Espere, faça-o amanhã à noite”. Ele está sempre por perto
quando você não está pronto. E então ele me disse... Mas sempre, o que
ele disser, tire proveito do que ele disser. Tire vantagem disso. Ele me
disse: “Sabe de uma coisa? Você já tem dezenove anos, ou vinte anos”.
Disse: “Você já tem vinte anos. Você já esperou demais”. Eu disse: “Ó
Deus, eu esperei demais. Senhor, mesmo que não me ouças, vou Te
dizer de todos os modos. Sempre quis fazê-lo”. Oh, irmão, isso O
trouxe à cena. Veem? O que foi isso? Clamar, simplesmente. Clame!
“Senhor Jesus, Tu prometeste, Senhor”. Ele entra em cena. Essa é a
maneira de trazê-Lo à cena. Você é apenas um bebê. Clame, clame por
isso.
97
Não tente dizer, bem, uma coisa ou outra, e uma grande oração
escrita que você pratica, por uma ou duas horas. Isso não adianta nada.
Como dizem: “Você recitou uma oração?” Não. É pecado recitar
oração. Você ora. Não recite. Ore. “Recite uma oração por mim”. Eu
disse: “Não faça isso por mim. Você pode orar por mim, mas não recite
nenhuma oração”. Não, senhor. Não. Simplesmente ore por mim
quando for orar. Muito bem.
98
Clame por suas necessidades. Essa é a maneira provida por
Deus. Jesus não explicou quando falou sobre o juiz injusto, para a
mulher que clamava dia e noite? Quanto mais o Pai Celestial dará o
Espírito àqueles que clamam por Ele dia e noite? Busque, continue
buscando. Bata, continue batendo. Continue até que Ele abra.
Permaneça com isso. Clame até que a Palavra prometida seja
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casca? Ele tem um pequeno bico extra ali dentro de sua casca, um
pequeno dentinho branco. E o pequenino ali, assim que a vida começa
a vir, ele começa a balançar a cabecinha. O que isso faz? Esse pequeno
dentinho arranha a casca e a aﬁna. À medida que ele ganha um pouco
mais de vida, ele começa a martelar com aquela coisinha. E depois que
já está fora da casca, ele não precisa mais dela, então ela simplesmente
é deixada. E o que isso signiﬁca, é uma proteção para a ponta de seu
bico. Se não fosse assim, ele teria um bico deformado e não poderia
pegar seus grãos. Oh, que coisa! Deus proveu um meio de
sobrevivência! Deus lhe prepara a maneira para sair dali. Não há
melhor maneira. Qualquer outra coisa o mataria. Ele deve vir pelo
caminho provido por Deus. Agora, se você tentar fabricar alguma
maneira ou imaginar alguma forma, você o matará.
70
Esse é o problema com a igreja cristã hoje. Ela tem tentado
aceitar alguma maneira manufaturada, ao invés de bicar, abrindo
caminho para o Reino de Deus. Tem tentado de outra maneira, e não
funcionará. Mata-se o paciente. Mata-se o bebê, o bebê de Deus, ao
tentar fabricar alguma maneira. “Oh, não há necessidade desse buééé,
e choro. Não há necessidade de tudo isso, disso tudo”. Oh, sim, há.
“Não há necessidade de morrer.” A menos que haja morte, não pode
haver um nascimento. O nascimento só vem pela substância da morte.
“Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ﬁca sozinho.” Tem que
apodrecer e entrar em decomposição, e então dessa decomposição
brota a vida. De nenhuma outra maneira funcionará. Primeiro, ele
deve se decompor e estar em decomposição. E é assim que devemos
estar; morrer para nós mesmos e nascer de novo do Espírito Santo.
71
Não, eles não encontraram nenhuma maneira melhor para um
pintinho sair da casca do que bicar e romper caminho. Esse é o
caminho provido por Deus para ele, e ele está equipado para fazer isso.
Deus não proveria um caminho sem prover um instrumento para
tanto. Então, Ele proveu o caminho e o instrumento para o pintinho se
libertar. Amém.
72
Agora, nunca encontraram nenhuma ideia melhor para os
patos e gansos irem para o sul, vindos do norte, do que se agruparem e
então voarem para lá. Não há outra maneira. Vejam, antes de voarem
ao sul, ou voarem do sul até o norte, primeiro eles se agrupam. Antes
de deixarem seus terrenos ou casas, para uma nova casa, eles se
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agrupam. As abelhas fazem a mesma coisa. Elas se agrupam. Isso é a
natureza. O que é? Eles têm um avivamento. Todos eles se agrupam e
se unem. Você nunca ouviu tal barulho em sua vida. E antes que
possamos deixar esta habitação, para uma nova, temos que nos
agrupar em um reavivamento.
73
Oh, você se aproxima de um bando de patos e gansos, você
nunca ouviu tanto grasnado em toda sua vida. O que estão tendo? Um
avivamento. Estão se preparando para voar. Amém. É disso que
precisamos hoje, de um reavivamento repleto. Não há outra maneira;
não se tornar membro. Deus não conta maiorias. Ele conta a
sinceridade em Seu caminho provido. Agora, nunca encontraram
outra coisa para tomar o seu lugar. Não poderia haver maneira melhor.
Agora, por exemplo, que tal se a ciência dissesse: “Pobres patinhos.
Não queremos que se agrupem mais. E vamos lançar uma rede sobre
eles, antes que se ajuntem para a migração. E vamos levá-los direto a
um galinheiro, e carregá-los para o sul”.
74
Isso é como enviá-los a alguma organização ou algo assim,
vocês sabem, prendendo-os em algum lugar. Assim se está a caminho
de um matadouro. Eles sabem que estão indo ao matadouro quando
entram em um galinheiro. Porém, quando seguem o caminho provido
por Deus, estão muito longe daquilo. Então, talvez não devesse ter dito
isso. Não foi minha intenção caluniar uma organização. Mas vocês
sabem o que quero dizer. Talvez isso seja tudo... Essa não é a maneira
de fazê-lo. Você não pode correr para uma organização e se isolar e
dizer: “Sou metodista, ou batista” ou alguma outra coisa. Não é isso.
Não, não. Você tem que se agrupar. Isso mesmo. Você tem que chegar a
um lugar onde possa bicar a si mesmo para sair.
75
Estes, eles se ajuntam e entram nesse galinheiro. E quando
eles... Se ﬁzerem isso, saberão que estão a caminho do matadouro. Mas
agora, que tal se você pudesse colocar todos eles, ajuntá-los e colocálos em uma gaiola, e remetê-los para o sul e soltá-los. Então, antes que
se aprontem para se agrupar, lance uma rede sobre eles. “Não cremos
em dias de milagres.” Veem? “Seus patinhos, vocês não podem mais
voar. Isso foi para os patos de outra era”. Enquanto Deus ﬁzer um pato,
Ele os faz a todos iguais. E se Deus abre um caminho para um pato
seguir, é assim que todos os patos seguirão.
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maneira melhor para o bebê conseguir o que deseja do que chorar por
aquilo. Como dizia o Dr. Bosworth: “O bebê que chora mais alto é
atendido melhor”. É mais ou menos assim.
92
Isso se aplica aos ﬁlhos de Deus. Eu poderia fazer um paralelo
disso para vocês. Um homem se levanta, mascando bastante chiclete e
diz: “Sabe, Pai, estou aqui nesta noite. Se Tu queres me dar o Espírito
Santo, tudo bem. Aqui estou. E se queres me curar, estou sentado aqui.
Mas se não, oh, tudo bem. É a Tua vontade, Senhor". Ele já escreveu Sua
vontade aqui na Bíblia. Esta é a Sua vontade. Muito bem. Esta é a Sua
vontade, bem aqui. “E se Tu queres que eu O tenha, eu terei. No
entanto, se não quiseres, oh, tudo bem”. Você não vai chegar a lugar
algum. Mas deixe que esse aí vá ali e clame, como Buddy Robinson. Ele
se pôs no meio do milharal. Amarrou sua mula. Disse: “Senhor, se não
me deres o Espírito Santo, quando voltares, encontrarás um monte de
ossos bem aqui. Vou ﬁcar aqui até recebê-Lo”. Essa é a postura.
93
Deus sempre recomenda a Seu povo, a Seus ﬁlhos crentes, que
sempre sigam o Seu caminho provido. Essa é a ideia de Deus,
recomendar a Seus ﬁlhos o Seu caminho provido. Clamem pelo que
vocês precisam. Ele quer que vocês clamem. Quando Pedro começou
andando sobre as águas, ele pensou que estava se dando bem. “Veem
como estou indo muito bem?” Começou a afundar. Ele não disse:
“Bem, acho que falhei”, indo para o fundo, algumas bolhas surgiram, e
isso foi tudo. Veem? Não, não. Ele clamou: “Senhor, salva-me.” Amém.
E aquela mão Eterna se abaixou e o levantou novamente. Por quê? Ele
clamou.
94
Esse é o problema com a igreja. Não ﬁcamos ali por tempo
suﬁciente. Não clamamos o suﬁciente. Não nos agarramos a isso. Se
um bebezinho quer algo, ele chuta e grita, ﬁca com o rosto vermelho.
Temos medo de tirar o (o que é isso, como o chamam?) cosmético de
nosso rosto, ou o que for, aquela pintura. Para obter o que quiser de
Deus, você a tirará de todos os modos. Então, você não tem que se
preocupar com isso. Você vai bagunçar seu cabelo, mas isso não faz
nenhuma diferença. Não. Não, senhor.
95
Agora, Deus não espera que venhamos a Ele com um discurso
intelectual. Lembro-me de que tentei isso quando procurei ser salvo.
Eu ia Lhe escrever uma carta e colocá-la na mata, porque eu sabia que
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com isso também, tenha seguido a um lugar de onde não sabem como
voltar. Dizem: “Bem, nós... soube que a vovó disse, nos tempos em que
a vovó contou que a avó dela dizia que costumavam ter cultos de cura
na igreja. Que os dias de milagres já passaram.” Deixam que alguém os
guie na direção errada. É melhor seguir o caminho inspirado de Deus,
o único caminho.
89
Observe esse patinho. Ninguém jamais foi capaz de
encaminhá-los de forma diferente. Eles sabem que aquele pequeno
líder irá conduzi-los exatamente ao lugar provido por Deus. E como
ele o faz? Por seus instrumentos providos por Deus. Ele está usando
suas 'antenas', o tempo todo, como deveríamos estar captando o
Espírito, com nossas antenas espirituais. Bem, vemos que ele alçará
voo às alturas. Ele tem suas 'antenas'. Ele sabe o tipo de comida que
esses patinhos precisam para viver, para fazer esse voo. Então, quando
ele capta algo lá no chão, você o verá subir e logo descer. Todo o grupo
baixará em seguida, para ter um jubileu gastronômico. E ele grasnará,
subindo aos ares novamente, direto para o sul. Isso é certo. O líder de
Deus, o líder de Deus para os patos. Isso mesmo.
90
Eu quero dizer algo mais. Vocês sabem, eles nunca
conseguiram encontrar, cientiﬁcamente, uma maneira melhor para
um bebê conseguir o que quer a não ser chorando por aquilo. Sabem,
não podem ensiná-lo a grunhir. E não podem educá-lo para falar logo.
Mas sabem como ele consegue isso? Ele simplesmente toma o caminho
provido por Deus para isso. Ele chora por aquilo, berra, chuta e grita
até conseguir. Veem? Isso é certo. Essa é a única maneira, é chorar por
aquilo. Eles não conseguem encontrar uma maneira melhor do que a
maneira provida por Deus. Isso é certo. Deixe isso pra lá. E essas coisas
naturais...
91
Eu parei aqui, não faz muito tempo, na Alemanha, e estava
falando a um grande grupo de pessoas. E interroguei: “Qual é o
problema com vocês, alemães? Sabem, eu estava vindo pela rua e um
cachorro latiu, e latiu em inglês.” Eu disse: “Uma mãe estava tentando
acalmar seu bebê no carro, faz algum tempo, e ele chorava, e chorava
em inglês”. Eu perguntei: “Por que ﬁcamos tão confusos? Veem? Eles
estão seguindo o caminho provido por Deus. E viemos de uma torre de
Babel, vejam, e ﬁcamos todos confundidos”. Isso é certo! Saiba que o
caminho provido por Deus é o melhor. Eles não conhecem uma
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76
E sabe o que isso faria? Isso ﬁnalmente mataria aquele pato. Ele
seria tão mole que suas asas não cresceriam direito. Não poderia voar
mais. Exatamente como seu primo de curral, só barriga e nada de pato.
Veem? Não teria asas para se erguer. Isso mesmo. Veem? Ele se
tornaria um molenga como seu primo de curral, seus irmãos
denominacionais que não vão a lugar nenhum. Veem? Isso mesmo.
Veem? Isso é certo. Isso é tudo que ele seria, um velho molenga. Não
saberia nada sobre voar livremente. Amém. Esse é o problema hoje.
Tentamos conﬁná-los e lhes dizer: “Os dias de milagres já passaram. E
ele não podia conﬁar em si, para elevar seus pés do chão. Isso o
mataria. Ele não viveria muito”.
77
Mas, sabe, aquele patinho diria, se pudesse responder: “Não,
obrigado”. “Oh, é fácil. Não tem nada a ver. Você pode agir da maneira
que quiser.” Ele diria: “Obrigado. Eu ajo da maneira que quero, porque
há algo em mim se movendo. Amém. E devo agir como quero.” E cada
homem que nasce do Espírito de Deus, há algo que se move nele. Ele
tem que voar aos lugares celestiais, uma emoção, algo mais que o torna
real.
78
O pequeno companheiro ﬁnalmente se tornaria como uma
galinha, um pássaro domesticado. Ele simplesmente não conseguiria
mais se levantar do chão. Então, se a galinha continuasse sempre
voando pelos ares, bem, ele poderia ir. Ele poderia ir para o leste, oeste,
norte e sul e ver as coisas. E outra coisa, vocês veem, ele simplesmente
não faria isso. Porque, na estrada de volta do Canadá, ele apanha
diferentes tipos de materiais, alimentos que ele não acharia se o
tivessem em uma gaiola, alimentando-o tão-só com milho o tempo
todo. Você pode ler nas entrelinhas? Puseram-no lá, então ele apenas
conhece o assim chamado credo dos apóstolos, e como ir à escola
dominical, e isso é tudo que tem que fazer; pagar o pregador e viver
como quiser.
79
Mas, oh, quando você está em voo, amém, quando você está em
voo, você apanha mais do que seu credo denominacional. Você
apanha as vitaminas, a vitamina espiritual que constrói um corpo
sólido, cheio de músculos, com penas de asas que podem levantá-lo e
mostrar-lhe as coisas que estão por vir. O Espírito Santo, “Quando Ele, o
Espírito Santo vier, Ele vos mostrará essas coisas, revelará essas coisas que eu
vos disse; e vos mostrará coisas que estão por vir”. Sim. Não, você não
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poderia prendê-lo e levá-lo. Não funcionaria. Não. Se você o prender,
ele vai para o matadouro.
80
Nem poderia o homem escolher uma rota melhor do que a que
ele pode. Você pode ir e dizer: “Agora, senhor pato, vou lhe dizer uma
coisa. Você está indo pelo caminho errado. Você deve ir por aqui,
mudar de rota. Vá pela costa aqui, e assim segue. É melhor do que ir
pelo caminho que você está indo”. Simplesmente não funcionará. Não.
Não. Pensam que conhecem uma rota melhor do que a rota provida
por Deus para eles. Mas eles sabem.
81
Ou você poderia escolher um líder melhor para eles do que o
líder provido por Deus, que Deus lhes deu? E o homem nunca será
capaz de eleger um bispo, ou uma organização, ou qualquer outra
coisa que tome o lugar da liderança do Espírito Santo na Igreja. Não há
outra coisa que possa fazê-lo. O caminho provido por Deus! Deus
proveu um caminho para eles, um líder, um líder inspirado.
82
E esse líder é inspirado. Bem, eu já os observei muitas vezes,
quando saio cedo em viagem de caça, caçando ovelhas ou algo assim,
quando se tem que subir as montanhas cedo. Nem sequer houve
geada. Talvez, lá em cima, um pouco de neve cubra a montanha. Esse
vento frio vai descer pela montanha. Há um líder nato entre eles. Ele
vai correr direto para aquele lago assim, grasnar quatro ou cinco vezes,
e ali vem o bando. Sim, senhor. Todos o conhecem. Eles o conhecem
pela maneira como ele grasna. Oh, que coisa! Vocês sabem do que eu
estava falando ontem à noite, a trombeta do Evangelho, se ela der um
sonido incerto. Seu sonido não dá um in-... Ele não dá um sonido
incerto. Eles são verdadeiros patos. Eles conhecem o sonido de um
pato. E se você simplesmente colocasse uma velha galinha d'angola ou
um peru ali? Seu grasnado não soaria bem. Eles conhecem o sonido de
um líder.
83
E a igreja deveria conhecê-lo. “Tendo aparência de piedade, negam
a eﬁcácia dela”, a estes, não deixe que os guiem. “obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, traidores, caluniadores,
incontinentes” e desprezam os patos que voam. Veem? Veem o que
quero dizer? Compreendem? Eles conhecem o sonido do Evangelho.
“Minhas ovelhas conhecem Minha Voz”. “A um estranho não seguirão.”
Deus sempre prova que isso é correto.
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84
Observem, agora. E eles não podem obter um... Você não
poderia escolher por eles. E se você fosse lá e dissesse: “Oh, esperem
um minuto, patinhos. Vocês certamente estão errados. Aqui está um
grande pato. Que coisa, parece um rei entre vocês. E agora, sabem o
que vou fazer? Vou derramar um pouco de água sobre a sua cabeça e
vou consagrá-lo. Vou fazê-lo o Rei Pato. E vou colocar uma coroa nele e
vesti-lo um pouco diferente, para que todos o conheçam. Sempre
sigam este companheiro aqui, porque ele é culto”. Solte-o na lagoa. Ele
poderia grasnar o quanto quisesse. Cada pato viraria as costas para ele,
porque ele dá um sonido incerto. Sim.
85
Mas deixem que aquele patinho que foi escolhido por Deus seja
o líder, deixe-o grasnar, e observe todos eles se agruparem para um
reavivamento. “Onde estiver o corpo, as águias se ajuntarão”. Ele sabe
tudo sobre isso. Veem? Então Ele proveu um caminho. E os patos
conhecem o caminho provido. É uma pena que o homem não conheça.
Muito bem. Mas é assim que acontece agora. Muito bem.
86
Se ele é o inspirado líder dos patos, ele os levará ao lugar
provido por Deus para eles. E se ouvirmos tão somente o que o Líder
diz, o Espírito Santo, Ele nos levará de volta à Palavra novamente. Esse
é o caminho provido por Deus. Ao longo da estrada, não precisamos de
credos e denominações, nem de ervas daninhas. Tem certas ervas de
pato e outras coisas que temos que comer, os patos comem, quando
pousam. E há comida que o... Realmente, as ﬂores de Deus, as criaturas
celestiais comem ao longo do caminho, e isso é: “Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus”. Veem?
87
Esse pato, o líder deles, os levará ao lugar provido por Deus,
assim direto para Louisiana. Lugar este que um desses outros não
saberia onde estaria indo, subiria ali e daria voltas.
88
Eu estava lendo na revista Life, cerca de três ou quatro anos
atrás, onde houve um velho ganso que começou com um bando ali em
cima. E alegava que era um líder. E quando deram conta, já estavam na
Inglaterra, nunca mais voltaram. Isso mesmo. Então, eles têm que
observar que tipo de pato ou ganso estão seguindo. Assim o dizem, lá
na Inglaterra... São gansos canadenses também. E vão lá para a
Inglaterra, e para toda parte, em grupos, mas não sabem o caminho de
volta. Oh, que coisa! É uma pena que a igreja tenha brincado muito

