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1
Boa noite, amigos. Vamos permanecer em pé só por um momento para a oração. Vamos inclinar nossas
cabeças agora em Sua presença. Gracioso Pai Celestial, ao virmos nesta noite, novamente, nesta ocasião solene,
para falar ao Teu povo, nós nos damos conta da grande necessidade da hora; e nos damos conta da possibilidade de
um grande derramamento do Espírito, se pudermos nos aproximar da maneira correta. Então nós viemos em Nome de
Jesus para pedir por misericórdia. E então, Pai, nós percebemos nesta noite, outra vez, que temos diante de nós, os
comprado com o Sangue de Jesus, e como devemos lidar com isto. É um trabalho muito grande para um ser humano,
então nós pedimos Senhor, que Tu permitas o Espírito Santo vir agora e ministrar para nós, e nos dar as coisas de que
temos necessidade. E se nossos desejos forem Tua vontade, Senhor, nós oramos que Tu concedas nossos desejos,
nesta noite, por Tua misericórdia.
2
Cure o enfermo, salve o perdido, conforte o abatido, e faça-Te conhecido em nosso meio. E que Tu possas
fazer algo nesta noite por nós, Senhor, uma coisa especial. Nós sabemos que um dia, vindo depois daquela grande
ressurreição, as mulheres tinham retornado da tumba e estavam dizendo que Ele havia ressuscitado. E então, Simão
veio e disse que Ele tinha ressuscitado. E dois estavam no caminho para Emaús, e um estranho veio e conversou com
eles durante a viagem. Ao fim do dia eles O convidaram a entrar. Deus, este é um outro fim de dia. Nós Te convidamos
a entrar. Nós sabemos que foste Tu que nos ajudaste durante o dia.
3
E então, na presença destes dois homens, Cleofas e seu amigo, Tu fizeste algo da mesma maneira que Tu
fizeste antes de Tua crucificação. Naquele momento, eles souberam que Tu havias ressuscitado dos mortos e vivias
entre as pessoas. Eles se apressaram e voltaram aos seus companheiros e disseram: "Verdadeiramente o Senhor
ressuscitou." E, Pai, nós oramos que Tu faças algo em nosso meio, nesta noite, em nosso ajuntamento aqui, da
mesma maneira que Tu fizeste antes da crucificação, para confirmar que depois de dois mil anos Tu ainda vives e
permanece o mesmo Deus que Tu eras. Nós dedicamos esta reunião a Ti, enquanto colocamos nossas orações e
nossa fé sobre Teu altar dourado, Senhor, e clamamos em Nome do Senhor Jesus, e pedimos que Tu concedas
nossos pedidos. Amém. Vocês podem se assentar.
4
Hoje foi um dia muito incomum. Nesta manhã, durante o café, nós tivemos um tempo tão maravilhoso de
companheirismo com os irmãos e irmãs. Eu já estive em muitos cafés da manhã, mas foi a primeira vez que eu vi
alguém voltar e dizer: "Você deseja uma terceira rodada? Uma segunda rodada?" Tem sempre um lugarzinho num
canto, e você descobre que não comeu o suficiente. Mas vou lhes contar, nós tivemos um jubileu gastronômico nesta
manhã. Com certeza tivemos. Ficamos realmente cheios. E então as irmãs continuavam vindo e dizendo: "Podemos
colocar mais café? Podemos colocar mais ovos?" E todos ao redor da mesa. Com certeza não houve nenhuma razão
para ninguém sair com fome. Tivemos um grande tempo.
5
E então, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Eu tive a oportunidade de falar numa sinagoga judaica.
Foi a primeira vez que falei numa sinagoga. Foi simplesmente um grande tempo. E nós certamente tivemos
companheirismo lá com o irmão Michaelson, sabendo... Eu creio que ele tem grau de doutor e eles o chamam de Dr.
Michaelson. E eu o ouvi na Hora Cristã Hebraica, uma alma corajosa, com certeza, sentindo um peso no coração por
seu povo. Eu sempre desejei encontrar este homem fino. Mas neste tempo ele estava na Palestina, eu acho, com seu
povo, e sentindo aquele peso no coração. E eu nunca tinha tido o privilégio de encontrá-lo; mas eles dizem que ele
tem setenta e seis anos.
6
Quando eu estava... Alguém me perguntou outro dia: "Irmão Branham, quantos anos o senhor tem?"
Eu disse: "Oh, eu passei dos vinte e cinco."
E eles perguntaram: "Há quanto tempo?"
Eu respondi: "Só vinte e sete anos depois dos vinte e cinco." Então eu pensei que estava ficando velho, até
ouvir, nesta manhã, sobre uma pessoa de setenta e seis anos que continua trabalhando. Então, eu me senti bastante
jovem. Eu pensei: "Eu ainda tenho muito tempo, se o Senhor tardar." Então nós, às vezes, encontramos aqueles
velhos soldados que nos fazem... Seu associado está sentado aqui atrás de mim. Eu não o notei. Aqueles velhos
soldados nos fazem sentir bem pequenos, então, quando pensamos que fizemos alguma coisa.
7
Eu estava falando sobre nosso precioso irmão Bosworth, quando... Quantos conheceram F.F. Boswort? Eu
acho que muitos de vocês, velhos soldados, o conheceram. Quando ele estava morrendo, ele... Eu lhe disse... Me
apressei para encontrá-lo; e eu o vi se levantar. E ele tinha oitenta e quatro anos, eu creio que era. Ele tinha acabado
de vir de uma missão na África comigo. E seus bracinhos, sua carequinha... Ele levantou seus braços assim e
estendeu-os, e eu corri e o abracei. Eu clamei: "Meu pai, meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros."
E ele disse: "Sabe, irmão Branham, esta é a hora mais gloriosa da minha vida."
Eu disse: "Você sabe que está morrendo?"
Ele disse: "Bem, eu não posso morrer. Eu já estou morto há sessenta anos. Estou só me preparando para
mudar de morada." E vocês sabem, todos que o conheceram, ele tinha senso de humor, e ele estava conversando
comigo ali. E ele disse: "Não, irmão Branham, em todo meu ministério, este é o meu momento mais feliz. Tudo que eu
vivi nestes últimos sessenta anos foi por Cristo. E a qualquer momento, Ele vai entrar por aquela porta, e eu irei com
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Ele." Oh, que coisa!
8
Antes dele morrer... Ele ficou em um tipo de coma por algumas horas. E ele se levantou no quarto, ficou em pé
com a mão estendida, apertando a mão de seus convertidos de cinquenta anos atrás, que já tinham partido. Oh, que
coisa! "Vidas de grandes homens sempre nos fazem lembrar..." Como eu disse. Eu... Que meu fim seja daquele jeito.
Correto. Um pio e santo homem. Então, esta é nossa era. Nós viveremos nesta geração e vamos estar em pé no
julgamento diante destas pessoas.
9
Outro dia, quando eu completei cinquenta e três anos, eu disse para minha esposa: "Sabe, eu gostaria... Se
na manhã de meu aniversário quando eu acordar, e o Senhor Jesus (como eu observei o Anjo do Senhor em pé no
canto, aquela Luz...), e sob aquela Luz estivesse o Senhor Jesus, e Ele viesse e me perguntasse: "Qual é seu
desejo?” Eu diria: "Senhor, que eu possa viver mais tempo para Te servir." E Ele diria: "Concedido. Eu vou te fazer
voltar. Agora, você terá dezoito ou vinte anos. Viva o resto do tempo novamente para Me servir." Mas isto não seria
certo. Se eu voltasse há ter vinte anos, então minha esposa... E eu tenho um filho aqui que está com vinte e sete.
Então não seria bom. Então eu pensei: "Bem, eu amo tanto minha esposa. E vê-la com quarenta e três anos e eu com
dezoito, não seria certo."
10
Então eu pensei: "Bem, o que eu pediria?" Eu pensei, "Bem, agora, se eu dissesse... Bem, eu não poderia
pedir por aquilo, porque... E outra coisa. Veja, estas pessoas para as quais eu prego em minha geração, eu terei que
levantar com esta geração. Veem? Eu terei que levantar no julgamento com esta geração, para declarar o ministério
que eu tenho pregado. Veem? Então, eu não poderia voltar em outra geração e morrer nesta geração depois de ter
pregado para esta geração. Então eu pensei: "Bem, tanto quanto eu saiba, eu sou uma pessoa saudável, não tenho
nada até onde sei. E eu ainda tenho boa visão; audição perfeita. E pelo ministério que Ele me deu, eu sou tão
agradecido por ele. Eu tenho feito o melhor que pude em relação a ele. Então, não haveria outra coisa que eu
pudesse fazer senão dizer: "Senhor Jesus, eu estou agradecido por ser o que sou pela graça de Deus." Correto.
11
Isso me traz algo à lembrança. Este não é um lugar para piada. Eu não creio em contar piadas aqui, de modo
algum. Mas não digo como piada, mas como uma afirmação. Houve uma irmã de cor que estava em uma convenção,
e ela disse: "Bem, eu quero dar um testemunho para glória de Deus." Ela disse: "Eu não sou o que eu devo ser. Não
sou o que eu quero ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais o que eu era antes." Então, eu pensei que aquilo foi
muito bom. E eu estou agradecido por aquilo, que eu não sou o que eu era antes. E eu acho que todos nós estamos
agradecidos por isto, que nós não somos o que éramos antes, porque temos passado da morte para a vida. E se há
pessoas aqui nesta noite que não sabem disto, e não têm aquela segurança, eu espero que você não saia por aquelas
portas até que sua alma esteja ancorada no céu de descanso, para não navegar mais neste mar bravio.
12
Agora, ontem à noite nós não deixamos vocês saírem até que fosse bem tarde. Agora, está tarde nesta noite.
Mas nós vamos para casa cedo. E eu não tentei começar a pregar, porque... Eu não prego por muito tempo: somente
umas seis horas, ou algo assim. Outro dia eu preguei por seis horas no Tabernáculo, então eu sei que vocês não
querem que eu comece a pregar. Então eu apenas vou pegar uma Escritura aqui e ler, e fazer alguns comentários. E
nem mesmo sei o que... Billy entregou cartões de oração? Ele entregou cartões de oração hoje? Oh, há alguns que
ficaram da noite passada. Bem, nós podemos chamar uma fila de oração então. Eu não sei o que Ele tem para nós
fazermos. Eu simplesmente gosto de estar na doçura de Sua presença, e entrar no auditório, então simplesmente
fazer o que Ele me diz para fazer. Veem? Correto.
13
Eu penso que todos nós amamos isto. Eu penso que os ministros deveriam fazer isto. Não é para estar ali
fora em festas, e se misturando com pessoas em assuntos sociais. Eu penso que nós deveríamos estar na quietitude,
na presença do Senhor. E é isto que tenho tentado colocar em prática na minha vida: entrar no quarto às três horas da
tarde, e não conversar mais até que eu suba ao púlpito naquela noite. Agora, a Escritura a ser lida nesta noite, vamos
ler no livro de São - ou de Hebreus, melhor dizendo, perdoem-me, no capítulo 6, começando com o verso 13. Eu gosto
de ler a Palavra, porque eu sei que esta Palavra nunca falhará. Minha palavra é uma palavra de homem. Ela pode
falhar. Mas se eu leio esta Palavra, então eu sei que Ela tem o suficiente para ancorar a reunião, por saber que Sua
Palavra não falhará. Agora, vamos ouvir com atenção, enquanto eu dou um momento para vocês encontrarem a
Escritura.
14
Lembre-se que nós não devemos nunca vir à igreja para brincar de religiosos. Nós não devemos vir apenas
para fingir uma atitude religiosa na igreja. Nós devemos vir para adorar em Espírito e em verdade. Nós devemos estar
profunda e sinceramente... Nós devemos mostrar realmente para que viemos aqui. Estes dias são maus. Este tempo é
mau. E nós queremos aproveitar cada minuto, e especialmente quando estamos na casa do Senhor.
15
Eu estou olhando aqui nesta noite para uma pequena senhora toda embolada, amarrada, sentada em uma
cadeira de rodas. Outro homem sentado ali... Eu observei sua esposa, ou alguém, enxugando seu rosto, sentado em
uma cadeira. Aqui está uma senhora sentada numa cadeira de rodas, com os pés apoiados; uma senhora idosa,
sentada lá atrás em uma cadeira de rodas... Pode ser que haja alguém com problema de coração. Talvez eles já
ouviram centenas de mensagens pregadas, mas eles estão tentando encontrar um caminho para obter saúde nesta
noite. Eles estão tentando conseguir isto. E talvez alguns destes sentados em cadeira de rodas possam viver por
muitos anos ainda. Pode haver alguém sentado ali com câncer, que vai morrer nos próximos dias, se algo não
acontecer. Ou pode ser alguém sentado ali com problema de coração. Parece estar bem, mas um coágulo está
subindo em suas veias. Eles podem morrer nas próximas horas se alguma coisa não for feita.
16
E acima de tudo pode haver alguém sentado ali que não conhece o Senhor Jesus. E eles sabem que não O
conhecem no poder de Sua ressurreição, perdoando seus pecados. Eles perecerão quando morrerem. E eles sabem,
os que estão ali, talvez em um estado de justificação, mas que nunca nasceram de novo no Espírito Santo. Eles estão
esperando por isto. Então, você vê, a todos... Eu disse, fiz uma afirmação: "Se eu tivesse duas gotas do Sangue literal
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de Jesus em um copo, eu apertaria aquele copo em meu coração e choraria; tomando cuidado para não tropeçar e
não derramá-las, enquanto caminhasse com elas para onde eu tivesse destinado a ir. Como eu tomaria cuidado com
cada passo, para que não tropeçasse, pisando só onde devesse." Eu pensei: "Como eu seguraria aquelas duas gotas
de Sangue!" Mas, sabem, a vista de Deus, nesta noite, sentado diante de mim está uma coisa muito maior para Ele do
que Seu próprio Sangue, que é os comprado com Seu Sangue. Ele derramou Seu Sangue por você, e aqui eu seguro
você, nesta noite, ouvindo o Evangelho. Então, quão próximo eu devo estar para te dizer exatamente à verdade,
porque Deus me fará responder por isto no dia do julgamento, mais do que se tivesse segurado o Sangue, o Sangue
literal, e o derramado no chão. Seria uma penalidade muito maior desencaminhar o povo comprado com Seu Sangue,
do que seria derramar o Sangue da vasilha que eu tivesse na mão.
17
Agora, vamos ser bastante sinceros enquanto lemos, estudamos, e oramos agora. Hebreus capítulo 6,
versículo 13, nós lemos:
Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por
quem jurasse, jurou por Si mesmo, dizendo: Certamente abençoando te abençoarei, e
multiplicando te multiplicarei.
E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens
certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles,
o fim de toda a contenda.
Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do Seu
conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento;
Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança
proposta.
18
Que o Senhor abençoe Sua Palavra, enquanto falamos por cerca de dez ou quinze minutos sobre isto, e
vemos o que Ele nos dirige a fazer. Eu estava pensando em "Confirmação e Evidência." Parece que o homem
sempre precisa de uma confirmação, ou algum tipo de evidência; e muito mais agora nesta era de ceticismo em que
estamos vivendo. Tudo deve ser confirmado; deve haver uma evidência dela. E a evidência da confirmação nos dá a
segurança do que estamos procurando.
19
Quando um homem compra um carro, ele tem que ter um documento do carro. E ainda que ele não tenha o
carro em sua garagem, se ele tem o documento, que é uma confirmação para ele que ele possui aquele carro, porque
ele tem o documento ou o título. E então, se nós compramos um pedaço de terra, ainda que nós nunca tenhamos
visto a terra, não saibamos nada a respeito da terra, mas se temos a escritura da terra, ela nos pertence, tenhamos
visto ou não. Ela nos pertence, apesar disso. O carro nos pertence. Se tivermos visto ou não; mas nós temos o
documento que nos foi dado, e nós o seguramos como nossa possessão, em nosso nome, pois aquele documento
nos mostra que aquele carro nos pertence. E a escritura nos diz que temos a propriedade.
20
Agora, em Hebreus nós somos ensinados outra vez que a fé... Hebreus 11: "A fé é a substância das coisas
que se esperam, e a evidência das coisas que não se veem." Veem? É uma substância. Agora, não é uma esperança.
A maioria das pessoas a veem como esperança. Mas fé é a substância. Não é algo que você está esperando. Quando
a fé toma o controle, você tem a substância, não apenas uma coisa mística. Você se apossou de algo. Você sabe
disto. Nada te move daquilo. É seu. Você está convencido. Você tem aquilo em sua mão. Você possui aquilo. É sua
possessão.
21
Por exemplo, se eu estivesse morrendo de fome, morrendo por falta de comida, e um pão fosse salvar minha
vida, e a compra de um pão custasse vinte e cinco centavos, e alguém me desse vinte e cinco centavos, agora eu
posso... Tanto quanto eu possa ver e saber que eu tenho aqueles vinte e cinco centavos, que é o poder de compra
daquele pão, eu posso ficar feliz com os vinte e cinco centavos o quanto eu posso ficar com o pão (veem?), porque eu
já tenho o poder de compra que me garante a compra do pão. Então, desta maneira é a fé. Fé é algo que você tem.
Você sabe que tem fé. E quando você recebe fé no que Deus é, então Aquele Deus vai te dar esta... Ainda que sua
cura possa não ser sentida, mas, ainda assim, algo tem ancorado dentro de você que te diz que você vai ficar bem.
Então você pode ficar tão feliz como se você estivesse... Você pode ficar feliz estando sentado em uma cadeira de
rodas, como se você estivesse ali na rua pulando para cima e para baixo, gritando e correndo, louvando a Deus,
porque você já obteve a evidência. Isso já é seu.
22
Veja, não é algo místico. Não é uma imaginação. É uma substância. E qualquer coisa que é uma substância,
não é um mito. É algo que você realmente possui. Agora, aí é onde tantas pessoas falham em ser curadas. Elas têm
esperança ao invés de fé. Você espera que será curado. Você tem uma fé imaginária, porque você sente que se
apropriou daquilo. Mas quando você realmente possui fé, é uma substância. É algo real. Então você segura aquilo. E
é isto que traz aquilo.
23
Eu desejaria ter aquela fé instantânea que eu gostaria de ter, mas, sinto muito, eu não tenho. A única maneira
que me faz ancorar em fé é quando Ele me diz algo para fazer, ou me mostra para fazer. Se Ele aparecesse aqui na
plataforma, nesta noite, e dissesse para mim: "Vá ao cemitério presidencial amanhã de manhã às dez horas, chame
George Washington dos mortos," eu convidaria o mundo inteiro para vir assistir aquilo ser feito. Sim, senhor. Porque
eu tenho fé no que foi dito para mim, porque Ele nunca falhou em confirmar qualquer coisa que Ele disse para mim.
Então, eu tenho fé nisto, creio nisto, que é a verdade, porque é um assunto concluído. Durante minha vida desde que
eu era um garotinho, todas as visões, as milhares, nenhuma delas falhou alguma vez. Portanto, é a verdade. Isto me
dá fé. Eu tenho fé no que Ele diz.
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Agora, eu tenho sempre me perguntado se algumas vezes eu não fui além das fronteiras ao dizer: "Deus, dême fé para falar para esta pessoa, falar para aquela pessoa, falar para aquela outra pessoa." Agora, nós vimos que
nosso Senhor Jesus, sendo Emanuel, nunca fez isto, porque Ele claramente disse em São João 5:19 "Na verdade, na
verdade, vos digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o Pai fazer (não ouve o Pai fazer, mas
vê o Pai fazer), assim faz o Filho igualmente."
25
Veja, tem que acontecer alguma coisa para te fazer ter esta evidência, esta confirmação. Agora, se Deus
disser: "Vai chover pela manhã," não seria difícil para mim me preparar para a chuva, porque eu sei que vai chover.
Agora, se pudermos mudar esta maneira por ver uma visão, ou ouvir a voz audível de Deus... Mas mudar a maneira...
A maneira inicial de ter fé é ouvindo a Palavra escrita de Deus. Agora, quando Deus vem em nosso meio e prova a Si
mesmo para nós, dando-nos o Espírito Santo, falando em línguas e dando a interpretação, enviando dons entre nós,
desta maneira; ou profecia, que se aplica a certo lugar, e diz certa coisa, e faz certa coisa e prova vez após vez que
isso nunca falha, aquilo deveria nos colocar num lugar que nos desse segurança naquela Palavra, de maneira que
não deixaríamos escapar. Aquilo deveria ser uma evidência naquele momento. Sendo que foi Deus que disse, fica
estabelecido. Veem?
26
Eu sinto que nós muitas vezes não paramos tempo suficiente para pensar na posição em que estamos. Agora,
a maioria das pessoas, ou... Eu sinto dizer isto. Muitas pessoas no mundo lá fora olham para uma reunião deste tipo
como se fosse algum truque de mágica, não sabendo o que estão dizendo. E nós vamos admitir isto: tem havido
muitas falsas representações. Mas antes de você ter um dólar falso, tem que haver um genuíno. Se não houver, então
o falso é o original. Veem? Tão certo quanto há um falso, há um verdadeiro. Então, há um real Espírito Santo, uma
real cura divina, um real poder de Deus, uma real fé na Palavra. E aquela é a confirmação, algo que está ancorado.
Que glorioso, isso confirma.
27
O homem procura por isto. É a natureza do homem. Deus fez o homem deste jeito. Foi desta maneira que
Deus formou o homem. Agora, portanto, formando o homem com este tipo de constituição, Deus faz algo para
responder o desejo do homem. Deus é um Deus bom, como Oral Roberts sempre tem afirmado. Ele é um Deus bom,
mas não vá abusar. Ele é um Deus justo também. Com certeza Ele é. Não pense que Ele é bom demais. Como
alguém... Um adolescente disse há não muito tempo atrás: "Deus é tão bom que Ele não se importa com o que eu
faço." Oh, sim, Ele se importa. Se por descrer em Sua Palavra, somente tirando um pequeno jota, causou toda dor de
cabeça, toda doença, toda morte, todo bebezinho chorando, morrendo, todo cemitério... Porque uma pessoa descreu
em uma parte da Palavra de Deus, isto causou todos estes problemas; não pense que nós não sofreremos as
consequências se descrermos novamente, e continuarmos descrendo de tudo que Deus tem prometido.
28
Portanto, eu posso não ter fé, como eu disse, para caminhar como Enoque caminhou: fazer uma caminhada à
tarde e ir para casa com Deus; mas eu gostaria de ter aquela fé. Mas eu nunca ficaria no caminho de alguém, e
escarneceria daqueles que têm aquele tipo de fé. Eu terei admiração por eles; um homem que possui aquela fé.
Agora, fé. Deus falou a Abraão aqui, deu-lhe uma promessa, e então Deus confirmou esta promessa para ele, dandolhe uma evidência ao fazer um juramento diante dele. E uma coisa imutável é que Deus não pode mentir. E não
somente isto, quando Ele prometeu, mas, além disto, Ele jurou: Deus fazendo um juramento para Si mesmo. Você tem
que jurar por alguém maior que você; e lá não havia quem fosse maior do que Ele mesmo por quem jurar. Então Ele
jurou por Si mesmo. E a promessa era para Abraão e ("e" é uma conjunção) sua Semente depois dele; não sementes,
mas sua Semente. E Cristo é a Semente de Abraão. E nós, estando em Cristo, a Vida de Cristo em nós, faz de nós
filhos de Abraão, e somos herdeiros com ele de acordo com a promessa.
29
E Abraão, depois dele ter recebido a promessa, não duvidou da promessa por incredulidade, mas se
fortaleceu, dando glória a Deus por vinte e cinco anos. E era uma coisa quase impossível, quando ele recebeu a
promessa, porque ele tinha setenta e cinco anos, e Sara, sua esposa, tinha sessenta e cinco anos. Ela já tinha
passado da menopausa, provavelmente, há mais de dez ou vinte anos. E ele tinha setenta e cinco e estava
constantemente dando glória a Deus, continuamente. Eu espero que não soe para vocês como sacrilégio, mas eu
posso imaginar agora, Sara tendo passado da idade da feminilidade, e ele diria: "Sara," depois dos primeiros vinte e
oito dias, "como você está se sentindo, querida?"
"Não houve nenhuma diferença."
"Glória a Deus, nós vamos ter este bebê de qualquer maneira." Veem?
E nos próximos vinte e oito dias: "Alguma coisa aconteceu, querida?"
"Nenhuma coisa."
"Glória a Deus. Será um milagre maior ainda do que seria se tivesse acontecido no mês passado (Veem?).
Nós vamos ter o bebê. Por quê? Ele creu em Deus. Ele se apossou de algo. Ele pôde tomar a Deus em Sua
Palavra. Se segurar. Ele pôde se segurar na promessa de Deus.
30
Agora, nós notamos então enquanto os anos se passaram, que nada aconteceu. Dois anos e ainda, "Glória a
Deus." Sara fez os sapatinhos, e o pequeno enxoval, você sabe, e tudo para esperar. Ela estava esperando porque ela
sabia que aquele bebê estava vindo, porque Deus o prometeu. E agora, nós estamos supostos a sermos a semente
de Abraão, espiritualmente falando, estando em Cristo. Agora, nós deveríamos nos apossar de toda promessa de
Deus, e tê-La como se já tivesse sido cumprida; porque quando Deus falou, Ele não pode nunca voltar atrás.
31
Agora, quando Deus é trazido a uma decisão... E a decisão que Deus toma da primeira vez tem que sempre
permanecer a mesma, porque Ele é infinito. Ele é perfeito, e Suas decisões são perfeitas. Portanto, Ele não pode
dizer: "Eu disse no ano passado, mas eu sei mais sobre isto neste ano." Deus é um Deus infinito. Ele é perfeito, e toda
decisão que Ele faz é perfeita. Ele nunca tem que alterá-la, porque é perfeita desde o princípio. Ele nunca tem que
voltar atrás. Portanto, eu posso fazer uma promessa. Eu não sei. Eu posso ter que voltar atrás. Mas Deus não faz
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isso. E se Deus foi chamado à cena para curar um homem doente, sobre a base que Deus curou um homem, Ele
tem que manter para sempre a mesma coisa. Quando o homem estava perdido, ele tinha somente uma maneira que
Deus fez – uma preparação para salvar o homem. E sobre a base que Ele o salvou, ela ainda permanece a mesma
hoje: o Sangue derramado. Para curar um homem teria que ser por fé. E esta é a única maneira que Ele cura hoje, é
pela fé em Sua Palavra. É exatamente correto.
32
Agora. Então, Deus depois de confirmar... Eu gostaria que tivéssemos tempo, mas eu prometi. Depois de
Deus ter dado a promessa a Abraão, Ele confirmou ao dar-lhe a circuncisão. Era um sinal, e foi em sua carne. E
agora, eu estou falando a uma audiência mista, mas me considere como seu irmão. Agora, quando Abraão estava
ficando velho e a Bíblia disse que seu corpo estava como morto, ele podia olhar para aquele sinal em sua carne e
saber que foi o sinal de Deus, que Ele manteria Sua Palavra: a circuncisão. Ele olhava para aquela evidência e dizia:
"Deus fez a promessa." Sara disse: "Mas eu estou com noventa anos e faz tempo que passei de qualquer ato de vida."
Mas Abraão podia se virar e olhar a evidência que Deus disse: "Este é um penhor." E Abraão pôde dar glória a Deus e
ficar mais forte que nunca, porque era um penhor, uma confirmação que Deus iria conceder aquilo para ele.
33
Agora, Ele também prometeu que seus filhos peregrinariam em terra estranha por quatrocentos anos. E eles
estiveram naquela terra por quatrocentos anos, escravos, como cães. Aparentemente, Deus tinha virado às costas.
Mas foi de acordo com Sua promessa. Ele tem que cumprir Sua promessa. Se aqueles soldados egípcios quisessem
pegar uma daquelas moças hebreias e estuprá-las, eles simplesmente o faziam. Se eles quisessem matar um de seus
filhos, eles simplesmente os matariam. Eles jogavam para eles pão mofado e eles comiam ou morriam. E eles eram
apenas escravos, e estavam sobrecarregados e apanhavam. E parecia estranho que Deus permitisse tal coisa. Mas
algumas vezes Deus faz aquelas coisas, age de uma maneira peculiar. Mas Ele sempre cumpre Sua Palavra.
34
E quando o tempo da promessa se aproximou, ali veio do deserto um profeta com o ASSIM DIZ O SENHOR, o
Pilar de Fogo circulando-o. E ele desceu e lhes entregou a Palavra do Senhor, que Ele tinha ouvido o clamor deles, e
tinha se lembrado de Sua promessa, e cada um dos circuncidados... Agora, Ele se lembraria de Sua promessa. E
então Ele disse para eles que havia uma terra onde eles poderiam criar seus filhos. Era uma terra linda. Era uma terra
boa, de onde manava leite e mel, e não havia necessidade de nada lá. Era uma terra preciosa. Lembre-se, nenhum
deles tinha estado lá antes. Eles não sabiam nada sobre a terra. Mas eles tinham que agir pela fé na promessa, e eles
agiram pela fé. E eles deixaram o Egito sob a liderança de Deus, e Seu profeta estava lhes falando de uma terra
melhor.
35
Então eles saíram do Egito, e chegaram a um lugar chamado Cades-Barneia. Eu creio que foi dali que Josué,
um grande guerreiro entre eles, saiu para espiar a terra. Ele cruzou o Jordão e foi a outra terra, e voltou com a
evidência de que a terra era boa, que a Palavra de Deus era perfeita, que Sua promessa era verdadeira. E ele tinha a
evidência, a confirmação de que era ali a terra. Ele tinha a segurança de algo, que a terra era exatamente o que Deus
prometeu que seria. Dois homens estavam carregando um cacho de uvas. As pessoas puderam prová-las e ver que a
terra era boa. Era uma confirmação que Deus tinha cumprido Sua promessa.
36
Então Israel atravessou o Jordão e foi para a terra prometida, e Josué dividiu a terra entre eles. Eles estavam
em paz. Eles eram uma nação. Eles tinham suas igrejas. Eles plantaram suas lavouras. Eles criaram seus filhos. Eles
os levaram para a igreja. E eles viveram felizes. E Deus colocou temor por causa deles em todas as nações, e eles
eram um grande povo. Mas finalmente, depois de muitos anos, eles começaram a fazer cemitérios por lá, porque os
velhos guerreiros da fé tiveram que chegar ao fim da estrada e morrer. E começou a aparecer túmulos, lápides,
cemitérios plantados naquela gloriosa terra que Deus lhes tinha prometido. Eles tinham que morrer, não importando
quão boa fosse a terra em que estavam, quão bons fossem os frutos que eles estavam comendo. Mas eles tinham que
morrer.
37
Então um dia, desceu o grande Capitão Chefe, o Senhor Jesus, e Ele começou a falar-lhes de uma outra terra.
"Na casa de Meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e voltarei e
vos levarei para Mim mesmo; para que onde Eu estiver, estejais vós também." Em outras palavras: "Vocês têm sido
leais com a causa, mas vocês têm que morrer. Mas há uma Terra em que o homem vive e não morre. Há uma vida
depois da morte." Que promessa para as pessoas! Foi uma promessa incrível e deixou muitas pessoas estarrecidas.
38
Mas Ele chegou a Sua Cades-Barneia. O trono de julgamento estava em Cades-Barneia. Ele chegou a CadesBarneia: o Calvário, onde Ele levou... Ele levou os pecados do mundo ao Calvário. Mas Ele também cruzou o Jordão,
o que nós chamamos ‘o Jordão da morte’. Ele foi à outra terra e esteve morto por três dias e noites. Quando Ele
morreu, até o Sol parou de brilhar. Quando Ele morreu a Terra teve uma convulsão nervosa. Aquilo sacudiu as rochas
das montanhas. Ele morreu. E no terceiro dia Ele levantou novamente, com a evidência de que há uma Terra onde o
homem pode viver e não morrer! Ele retornou daquela Terra. Há uma vida após a morte!
39
Agora, Ele disse a Seus discípulos: "Eu vou lhes dar o penhor disto. Eu vou lhes dar à confirmação disto,"
como foi feito com Abraão, com a circuncisão. "Mas esperai em Jerusalém, até que vocês recebam a confirmação, até
que tenham a evidência." E eles esperaram. E no décimo dia veio um som do Céu como um vento veemente e
poderoso, que encheu todo o edifício onde eles estavam. E eles todos foram cheios do Espírito Santo. Línguas de
fogo pousaram sobre eles, e eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia.
O que foi aquilo? Foi à evidência de que nosso Josué, Jeová-Salvador, tinha Se levantado dos mortos e nos tinha
dado a evidência de que quando morrermos, nós viveremos novamente do outro lado: confirmação, confirmando,
dando a evidência disto.
40
E agora, hoje, depois de dois mil anos, nós ainda podemos olhar para trás e ver onde estivemos: lá na lama
do pecado. E pecado é incredulidade. Este é o original e único pecado. Um homem disse há não muito tempo atrás...
Perdão, foi uma mulher. Eu estava pregando em uma igreja Metodista. E eu disse: "Beber não é pecado; cometer
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adultério não é pecado; mentir e roubar não são pecado." E aquilo foi demais para uma preciosa irmã. Ela se
levantou e disse: "Por Deus, me diga o que é pecado?"
Eu disse: "Incredulidade." Você faz essas coisas porque você não crê. Se você cresse, então você não faria
aquilo. Essas coisas são atributos da incredulidade. E a justiça é um atributo da fé, porque você se ancorou naquela
fé: confirmação, evidência.
41
Agora, olhe para onde você estava. Agora, olhe onde você tem crescido agora. Então, você morreu com
Cristo. Você foi sepultado em Seu Nome. Você se levantou com Ele na ressurreição. Espiritualmente, nesta noite, de
acordo com a Palavra, nós estamos agora ressuscitados com Ele, sentados em Lugares Celestiais em Cristo Jesus,
com cada demônio conquistado sob os pés Dele, assentados na presença do Senhor Jesus. Oh, se isto não deveria
fazer você se agarrar em algo, ao vê-Lo com a mesma evidência, a mesma fé que uma vez foi dada aos santos, agora
em operação, fazendo as mesmas coisas hoje, que Ele sempre fez. Ver a aparição do Senhor Jesus entre nós; e
olhando para trás e ver onde nós antes estávamos, e onde nós estamos agora. Nós estávamos mortos e agora nós
estamos vivos. E tão certo como nós estamos mortos e sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele; pois nós nos
levantamos de lá. Amém.
42
Agora, eu me sinto religioso. Por quê? Nós estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus através
de Cristo e seladas pelo Espírito Santo. Eu olho para trás e vejo onde eu uma vez estive. Aquele William Branham
morreu há trinta e dois anos. E agora nós somos novas criaturas em Cristo, já ressuscitados com Ele e assentados
com Ele, agora, em Lugares Celestiais, com a autoridade de Sua Palavra prometida, que todo demônio se nos
sujeitará e nada... "Em Meu Nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão
coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Esta é Sua promessa. Aqui está uma
confirmação de Sua promessa. Oh, vamos confessar nossas fraquezas e que Deus nos conceda força e fé na
presença viva de Jesus Cristo aqui nesta noite, o Filho de Deus.
43
Eu estive com dois amigos, em fevereiro, quando estávamos no Arizona, e nós fomos para as montanhas,
estando ali caçando por alguns dias depois das reuniões. E nós vimos duas estrelas, quão próximas elas estavam, e
eu disse: "Talvez elas estejam a milhões de anos-luz distantes uma da outra, mais distantes do que nós estamos
delas." E eu disse: "E pensar que o Deus que fez o universo, o Deus que fez o sistema solar, que fez o Céu e a Terra,
e os criou por Sua Palavra falada..." Lembre-se, uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensou. Então
quando Ele expressou, aquilo tem que acontecer, porque o mundo foi formado pela Palavra de Deus. Ele pensou no
mundo, e falou, e o mundo veio à existência. Era uma semente que estava crescendo e que maravilhosamente tem
que se manifestar em sua estação.
44
E nós podemos tomar Sua Palavra, e ver que Ele prometeu que nestes últimos dias Ele traria este povo para
fora; e faria a mesma coisa que Ele fez, como Ele fez nos dias de Sodoma. E nós olhamos para isto e vemos estas
coisas. Nós deveríamos nos apossar da promessa de Deus, e vir a Ele, vendo que nós temos ancorado nossas almas
nesta enseada de descanso. Vamos inclinar nossas cabeças.
45
Senhor Jesus, confirmação... Como nós Te agradecemos pela Presença deste que é Divino nesta noite. Se as
pessoas tão-somente pudessem se dar conta da autoridade que elas têm Nele, oh, quão tremendo seria, Senhor, se
eles pudessem somente crer nisto, ter fé. Que eles possam, nesta noite, tomar posse daquela fé. Eles foram
ensinados a fazer isto; tem sido pregado; eles ouviram a pregação, melhor dizendo. E eles leram sobre isto na Bíblia.
Eles têm visto outros que se apropriaram disto. Oh, grande Deus Jeová, o Todo-Poderoso que Se fez carne e habitou
entre nós, agora Tu Te fizeste carne em nossa carne pelo Espírito Santo aqui nesta noite, vivificando a Palavra e
vivificando as promessas que Tu tens falado. Conceda, nesta noite, que cada crente possa ver isto e ser curado; e que
cada incrédulo possa ter os olhos abertos na presença de Jesus Cristo, e a confirmação de Sua ressurreição. E que o
Deus de Josué, o nosso Josué da outra Terra, aquele que veio a nós e encontrou sua Cades-Barneia por todos nós. E
nossa Cades-Barneia estava lá naquele altar naquela noite. Agora, nós reconhecemos que estamos mortos, e nossas
vidas estão escondidas Nele, levantadas com Ele na ressurreição, assentados a Sua mão direita hoje em Lugares
Celestiais. Conceda, Senhor, que o entendimento das pessoas possa ser aberto. E nós te daremos louvor, em Nome
de Jesus.
46
Agora, com nossas cabeças inclinadas só por um momento, eu vou lhes fazer uma pergunta solene. Nosso
tempo está se acabando. Eu quero lhes fazer uma pergunta solene, e eu quero que vocês respondam do fundo de
seus corações. Eu te responsabilizo diante de Deus para que você faça assim. Se você ainda não aceitou esta
promessa de Vida Eterna, e você não tem a perfeita segurança e a obra do Espírito Santo em sua vida, e você
gostaria de ter isto, você (com suas cabeças inclinadas, todos,) gostaria de levantar sua mão e dizer: "Ore por mim,
irmão Branham. Eu quero isto em minha vida." Deus... [Espaço em branco na fita. Ed.] Deus te abençoe. Deus te
abençoe, senhora, Deus te abençoe.
47
Tudo bem. Alguém mais, enquanto estamos esperando? Diga: "Irmão Branham, ore por mim. Eu desejo ter
esta confirmação em meu coração, que eu estou ancorado em Cristo, que todos os meus pecados estão sob o
Sangue, e que eu tenha paz que excede a todo entendimento, e sei que estou vivo em Cristo. Eu gostaria de poder
dizer isto, irmão Branham. O senhor oraria por mim?" Há alguém que não levantou a mão e levantaria agora? Deus te
abençoe, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Isto é bom. Tudo bem. Continuem levantando suas mãos. Eu vejo
vocês lá atrás. Estou esperando. Pregadores, todos, orem agora. Deus te abençoe. Ele te vê. Ele vê sua decisão. Ele
te vê. Continuem orando. Ele te vê. Ele está observando. Lá atrás, eu te vejo filhinho. Deus te abençoe, lá atrás. Este
aqui, continue orando. Muito bem.
48
Nosso Pai Celestial, Tu tens visto suas mãos levantadas. De acordo com a regra científica, eles desafiaram a
ciência agora mesmo, porque de acordo com a ciência suas mãos têm que estar abaixadas. A gravidade as segura
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embaixo. Mas há um espírito neles que fez a decisão. Eles levantaram as mãos. Eles estavam prontos. Eles
souberam que há alguma coisa lhes falando, que é o Imortal, o Deus do Céu. E eles souberam que eles não estavam
corretos, e eles quiseram estar corretos. Eles levantaram as mãos, eles creram nisto. Agora, Pai, eu oro que Tu trates
com eles agora. Em Nome de Jesus Cristo. Amém.
49
Quantos aqui no edifício agora... Eu comecei a fazer uma chamada de altar, mas o Espírito Santo me parou. É
uma coisa estranha. Com certeza é. Há outra coisa mais. Ele disse: "Você não deu ainda a confirmação da Minha
presença." Quantas pessoas aqui não têm um cartão de oração? Você que não tem cartão de oração e crê em Jesus
Cristo, o Filho de Deus, que está aqui agora conosco. Levantem suas mãos, todos vocês. Por todo o lugar. Obrigado.
Só um momento. Um pouquinho mais tarde... Ore e peça a Deus: "Senhor, eu creio que a Escritura me diz... Meu
pastor leu para mim e ele pregou sobre isto. Eu ouvi a outros. E eles me dizem que Tu és o Sumo Sacerdote que pode
ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Agora, eles dizem que Tu és o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Senhor, eu estou vindo. Eu estou doente. Eu não estava aqui para pegar um cartão de oração, e eu vou
Te tocar, Senhor. E agora, "se o irmão Branham disse a verdade para nós (ele não me conhece ou sabe nada a
respeito de mim,) eu quero que Tu fales através dos lábios dele, como Tu falaste através dos lábios de Cristo naquele
dia e... Como Ele falou àquela mulher sobre o fluxo de sangue."
50
E você, toque-O. E agora, eu sinto que é um dom, e eu sinto... É como passar a marcha. E agora, se você crer
Nele e pedir a Ele, Deus te concederá. E se Ele fizer isto por Sua graça, nesta noite, nós poderemos ir para casa e
dizer: "Verdadeiramente o Senhor ressuscitou," como aqueles que vinham de Emaús. E eu tenho uma confirmação
agora, que Ele prometeu que "as obras que Eu faço fareis vós também," os mesmos tipos de obras que nós falamos
na noite passada. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as Escrituras são confirmadas. "E nós sabemos com
toda certeza que estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra, porque nós vemos os evangelistas no mundo; e
nós fomos ensinados que a Igreja Eleita é uma Igreja chamada para fora, e separada do mundo, ou das coisas do
mundo. E eu tenho visto o mesmo sinal que Ele deu lá, antes de Sodoma ser queimada, e é uma promessa que Ele
vai queimar o mundo muito em breve." E então, se Deus fará isto, todos vocês que estão em Sodoma, fujam o mais
rápido que vocês puderem. Saiam da igreja. Qual igreja? “Os bebês nascidos em Cristo”. Há somente uma Igreja. E
você não se une a ela; você nasce nela. E isso é um novo nascimento. Que Deus possa responder as orações.
51
Agora, vamos tomar por filas, e deixe-O falar por filas. Por todo este espaço agora, os que não têm cartão de
oração... Agora, se você tem um cartão de oração, não levante sua mão. Os que estão sem cartão de oração, em toda
esta fila da direita, levantem suas mãos, e digam: "Irmão Branham, eu estou orando." Se não por você, ore por outra
pessoa; qualquer coisa que você queira. Apenas faça um pedido. Ore. Tudo bem. Deus lhes abençoe. Agora, olhe
para este lado e diga em seu coração: "Senhor Jesus, eu creio em Tua Palavra." E a Bíblia diz em Hebreus capítulo,
4... Agora nós sabemos, antes de dizermos isto, que Jesus era a Palavra de Deus feita carne. Isto é correto? A Bíblia
diz em Hebreus 4, que a Palavra de Deus é mais aguda que espada de dois gumes, dividindo as juntas e medulas, e
discerne os pensamentos do coração.
52
Esta é a razão que Ele pôde olhar para eles e dizer: "Tua fé te salvou." Ele captou aquilo. Esta é a Palavra. "E
se vós estiverdes em Mim, e Minhas Palavras estiverem em vós..." Não deixe alguma doutrina denominacional feita
por homem se misturar em você. Permaneça puro e inadulterado com a Palavra. "Se vós estiverdes em Mim e Minhas
Palavras estiverem em vós, pedireis tudo..." Porque a Palavra é um discernidor dos pensamentos do coração. Apenas
creia agora. Tenha fé. Veja se Ele não confirma o que eu tenho dito ser a verdade. Sejam reverentes por um momento.
Pregando... Então, eu ia fazer uma chamada de altar. Mas foi Ele Quem me chamou para fazer isto, tão certo como
Ele vai me ajudar.
53
Sim. Lá está. Aquela senhora sentada bem lá atrás, com um vestido meio laranja-avermelhado, orando por
sua mãe; ela está acenando com a cabeça deste jeito. Ela tem cabelos escuros. Levante-se um minuto, senhora. Sim.
Você tem cartão de oração? Você não tem. Uma coisa muito estranha aconteceu com você há poucos momentos.
Você sentiu alguma coisa muito humilde e doce ao seu redor. Eu estou olhando direto ao Pilar de Fogo, bem acima de
onde aquela mulher está. Ela está orando por sua mãe. Sua mãe não está aqui. Você crê que Deus pode me dizer o
que há de errado com sua mãe? Você creria então, com todo seu coração? Ela tem problemas de coração. Isto é... Se
é correto, levante sua mão. Agora, quando você for, encontre-a bem. Amém. Você crê?
54
Agora, nesta fila, ore e diga: "Senhor Deus, aquele pequeno pregador em pé lá não me conhece, mas Tu me
conheces. E eu estou tocando em Tuas vestes. Permita-me, Senhor, permita-me." Aqui, bem aqui um homem negro
sentado aqui no final da fila... Ele está para fazer uma operação. Você, senhor. Você tem cartão de oração? Você não
tem. Você não precisa de um. Problema de bexiga. Você crê que Deus pode curar problema de bexiga? Você crê em
mim? (Há um bom espírito lá.) Você crê que eu sou profeta de Deus, ou Seu servo? Desculpem-me. Isto faz as
pessoas tropeçarem. Você crê nisto? Com todo seu coração? Obrigado, senhor. Esta é a maneira de crer naqueles a
quem Deus envia. Se você quiser prosperar, você sabe o que Ele disse para fazer. Senhor Benton, este é o seu nome.
Você não é daqui. Você é de uma cidade chamada Compton. Se você crer de todo seu coração, está acabado. Deus
te abençoe.
55
Você crê? Bem atrás na fila há uma senhora. Ela está orando por um ente querido, e este ente querido teve
um derrame. É um homem idoso. A senhora, Sra. Dawson, creia. Você tem um cartão de oração, senhora? Não tem.
Eu não te conheço. Você é uma estranha para mim, mas você está orando por um ente querido, e este ente querido
teve um derrame. É um avô. E ele não mora aqui. Ele mora num lugar chamado Bakersfield, e ele é um ministro do
Evangelho. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR.
56
Você crê? Tenha fé agora. Esta senhora sentada aqui orando, que tem problema de coração, sentada bem
atrás olhando para mim, você crê que Deus vai te fazer ficar boa, senhora? A senhora de cabelo grisalho, balançando
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a cabeça, bem ali... Tudo bem, você, sim. Você crê que Deus vai te fazer ficar bem? Tem um cartão de oração? Você
não tem. Você não precisa dele. Seu problema de coração te deixou agora. Agora olhe, continue crendo. Se você
perde a fé... Você se sente bem agora. A fé que pode fazer você se sentir bem agora, pode te manter deste jeito
enquanto você mantém a fé. Não duvide. Amém.
57
Eu... Olhe, está bem aqui esta senhora neste - bem atrás da senhora na cadeira de rodas. É uma mulher lá
atrás. Sim, é uma senhora, esta senhora sentada lá orando por sua mãe, que está sentada perto dela. Você está
orando por ela. Você crê que Deus pode me dizer o que está errado com ela? Você vai... Você tem cartão de oração?
Você não tem. Tudo bem. Se você crer que esta “doença de Bright” vai deixá-la, esta doença a deixará. Coloque sua
mão sobre ela e creia com todo o seu coração, e ela ficará boa. Não duvide.
58
Oh, Ele é a Rosa de Sarom, o Lírio dos Vales, a confirmação que Ele está vivo para todo o sempre. Você crê
nisto? Você gostaria de vir neste momento, aceitando um convite? Toda alma oprimida pelo pecado, você gostaria de
vir agora e ficar em pé aqui? Se Ele me deixa saber o que é o problema das pessoas e todas essas coisas... Ele me
diz agora que há pessoas aqui que deveriam vir e render suas vidas a Ele. Você viria? Levante-se do seu assento,
você que levantou sua mão. Venha aqui e fique em pé. Você que nunca nasceu de novo, que não sabe nada a
respeito de Deus e estas coisas, você viria agora? Em Sua presença, se você crê que este é o Espírito Santo, venha
agora, enquanto nós ficamos em pé e cantamos algum hino, qualquer um que vocês escolherem, qualquer um.
59
E enquanto estamos em pé e cantamos este hino, eu quero que você venha agora, antes de nós entrarmos na
parte da oração. Vamos ver, ter isto, porque alguma coisa me disse agora mesmo: "Faça sua chamada de altar agora.
Você pregou sobre confirmação, e aqui está. Eu tenho confirmado que estou aqui." Amém. Se vocês não podem ver,
amigos, vocês estão cegos. Há alguma coisa errada. Você está sem esperança, quando Deus está fazendo uma coisa
como esta. Quantos creem que Ele está aqui? Quantos creem que é Ele? Eu estou convencido, com todo meu
coração, com minha Bíblia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande EU SOU (não Eu era, mas EU SOU), está aqui
atuando na carne destas pessoas a mesma coisa que Ele fez quando Ele estava em uma carne humana na terra.
Aleluia! Eu creio nisto com todo meu coração. Você crê na mesma coisa?
60
Enquanto nós todos estamos em pé, venham por aqui todos vocês; eu gostaria de apertar a mão de vocês,
ficar em pé aqui e tocar em vocês. E se você quiser encontrar a Cristo, pedir perdão de seus pecados... render tudo,
Tudo entregarei,
Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Tudo entregarei. (Isto, saia do lugar e venha por aqui,) Tudo entregarei
Sim, por Ti Jesus bendito, tudo deixarei.
61
Esperem só um momento. Uma repreensão do Espírito Santo: quando umas duzentas mãos ou mais se
levantaram há alguns momentos, e quando eu fiz a chamada de altar, umas trezentas pessoas saíram pela porta, indo
por outro lado, e um menininho, dois deles, vieram e se ajoelharam aqui ao lado. Falamos sobre Sodoma e Gomorra,
falamos sobre o dia do julgamento próximo, quando Deus em Sua misericórdia, mostrando tudo que Ele pode fazer, e
as pessoas estão tão endurecidas em relação ao Evangelho que saem bem na presença do Espírito Santo. Elas
dizem: "Aquelas pessoas não estavam..." Sim. Eram pessoas que deveriam ter vindo. Se eu sei o que é isto, eu sei o
que era. Sim, senhor. O Espírito Santo foi profundamente ferido. E você pode ter feito isto pela última vez. Eu espero
que não. Mas você pode ter feito isto pela última vez. Isto é do Senhor. E lembre-se: eu não sou um charlatão; eu não
sou um fanático. Eu sei exatamente onde estou e do que estou falando. Sim.
62
Não é de se admirar que não podemos ter reavivamentos. Não é de se admirar que Los Ângeles e o resto do
mundo está a caminho do inferno. Não é de se admirar que vocês estejam se aprontando para uma bomba atômica.
Vocês filhinhos, aninhem-se ao lado da cruz e fiquem ali. A hora está próxima. Eu fui a Bombaim, Índia, há não muito
tempo atrás. Eu peguei um jornal que dizia: "O sinal do terremoto acabou." Dois ou três dias antes do terremoto
acontecer, todos os passarinhos voaram de seus ninhos feitos nas fendas dos muros. Todas as ovelhas e o gado que
ficavam ao lado dos muros, todos foram para o campo, e ficaram reunidos encostados uns nos outros, como se
estivessem recostados uns nos outros, fazendo abrigo um para o outro. Por quê? Havia um instinto. Algo lhes disse
que um terremoto estava vindo. O terremoto derrubou aquele muro. Se eles tivessem ficado lá, eles teriam perecido.
Mas agora, depois do terremoto ter passado, eles voltaram para o muro novamente, depois de reconstruído.
63
Agora, deixe-me lhes dizer amigos. Aquele Deus de Moisés que pôde levar os animais para a arca, pôde
afastá-los dos muros. E se Deus por um instinto que Ele põe num pássaro, pode chamá-lo para afastar-se do perigo,
quanto mais poderia chamar seres humanos, que são inspirados pelo Espírito Santo? Que coisa maligna. Que
geração adúltera. Que lugar maligno este que estamos vivendo. Que nação ímpia e pecaminosa que nós temos:
pessoas que abandonam a Deus, que odeiam a Deus, buscadores de sinais, seguidores de tendências,
personificadores, comparações carnais. Liderados por um bando de nada, chegando ao fim da estrada. Eu falo essas
coisas em Nome do Senhor. Mais uma vez vou chamar. Você decide se vai responder. Correto.
Tudo entregarei (Venha, pecador, para a presença de Deus). Tudo entregarei.
Sim, por Ti Jesus bendito, tudo deixarei.
Tudo entregarei, tudo entregarei,
Sim, por Ti Jesus bendito, tudo deixarei.
64
Lembrem-se, algum dia eu estarei diante de vocês na presença de Deus, quando esta geração se levantar. Eu
ofereço a você nesta noite libertação de seus pecados através de Jesus Cristo. Eu ofereço a você uma paz que
ultrapassa o entendimento. Eu ofereço a você o batismo com o Espírito Santo, se você seguir a direção da Bíblia de
Deus. Você não gostaria de vir, receber isto? Enquanto os ministros descem, se eles quiserem, ao redor das
pessoas...
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Tudo entregarei, tudo entregarei
Sim, por Ti Jesus bendito, tudo deixarei.
Tudo entregarei, tudo entregarei,
Sim, por Ti Jesus bendito, tudo deixarei.
65
Vamos levantar nossas mãos e louvar a Deus, cada um de nós. Render nossas vidas. Senhor Jesus, receba
nossa oferta, Senhor. Estas pessoas que estão no altar, receba-as, no Nome de Jesus Cristo.
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