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POR QUE AS PESSOAS SÃO
TÃO INCONSTANTES?
Why are people so tossed about?

William Marrion Branham
Domingo, 01 de janeiro de 1956
Jeffersonville, IN – EUA

Lá para o meu coração,
O Sangue foi aplicado.
Glória ao Seu Nome!
Pai nosso, Te agradecemos nesta manhã, pois há uma fonte
aberta na casa de Davi para a limpeza e purificação de nossos corações.
E nós chegamos humildemente esta manhã a essa Fonte, a qual está
cheia com o Sangue do Seu próprio Filho amado, Jesus; mergulhamos
nossas almas sob Seu fluxo carmesim para subir lavados do outro lado;
onde entramos pecadores, e saímos alvos; entramos enfermos, e saímos
bem. Entramos pisoteados, desanimados, cansados, agitados por cada
coisinha e saímos do outro lado estabelecidos. Como Te agradecemos
por esta grande oportunidade, este grande privilégio que temos de
vir a Ti! E hoje nós, humildemente, inclinamos nossas cabeças e Te
agradecemos por cada bênção. Encontre-nos hoje, aqui, Pai.
2
Agora, Te agradecemos por nos encontrar nos hinos e na parte
anterior do culto, e agora Te encontras conosco em torno da Palavra.
E que possamos ter companheirismo ao redor da Palavra Contigo,
Senhor, e que o Espírito Santo leve cada palavra diretamente ao coração
do crente, como também ao pecador. E que surja uma grande colheita
de ajuda hoje: ajuda aos necessitados; ajuda para os doentes e aflitos;
ajuda para os cansados e angustiados; e ajuda para o caminhante,
para o crente morno; e encorajamento para aquele que está em Cristo,
descansando, cheio do Espírito, esperando a vinda do Senhor. Conceda
isto Pai, pois pedimos em Seu Nome, o Senhor Jesus. Amém.
3
Estou tão feliz por estar no Tabernáculo esta manhã, e um
cordial bom dia a todos vocês. Confiando que este dia ainda nos
tem encontrado no culto do Senhor. Quando levantamos nossas
mãos, alguns momentos atrás, quantos puderam cantar: “Sou tão
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maravilhosamente salvo do pecado”? Eu certamente estava tão feliz!
Parecia como que cem por cento. Por toda parte, cada mão que eu
pude notar, estava levantada. “Eu estou tão maravilhosamente salvo
do pecado. Jesus tão docemente habita no interior”. Estou tão feliz por
isso, por vocês, hoje!
4
E agora, eu creio que a irmã aqui, na maca, está um
pouquinho no sol. Se ela - se ela quiser ser removida, talvez. Não
sei se está incomodando-a ou não; e eu notei que sua mão também
estava levantada. “Tão maravilhosamente salvo do pecado, Jesus tão
docemente habita no interior”. Oh, não é isso maravilhoso - quando
Jesus de Nazaré pode entrar em nossos corações, e nos abençoar, e nos
fazer o que devemos ser? Há uma canção que costumávamos cantar
anos atrás: “Ele me faz o que eu devo ser. Sua graça pode me limpar e
me libertar” (algo assim). Como isto é maravilhoso!
5
Agora, um pouco antes de começarmos a ensinar a lição
dominical... É sorte minha vir esta manhã e ensinar na escola dominical.
E me fez sentir bem entrar pela porta de trás e vê-los colocarem as
ofertas de aniversário aqui. Isso me fez lembrar de muito tempo
atrás, no início, quando o Tabernáculo estava em seus dias de berço.
E é como nos velhos tempos, ouvir o pastor abençoando as pessoas
para os próximos anos de suas vidas e dando graças pelo que Deus,
graciosamente, fez por eles.
6
Agora, eu... eu creio que devo a este Tabernáculo as – as razões
do por quê, e por ser o primeiro lugar que eu faço este anúncio, antes de
qualquer outro lugar. Está datilografado e pronto para o correio. Mas
acho que gostaria de citá-lo, sendo o ano novo; não é que seja o Ano
Novo, mas é uma nova etapa do tempo. Eu creio que estamos vivendo
num dia maravilhoso e glorioso de oportunidade, quando as pessoas
estão vivendo hoje para ver as sombras da vinda do Filho de Deus.
Eu creio com todo o meu coração que o mundo vai explodir agora no
maior avivamento que já foi conhecido, ou está entrando no caos mais
sombrio que já se conheceu na história. E eu... Este é um - é um grande
momento para as pessoas tomarem uma decisão sobre o que elas vão
fazer. E se houver alguém aqui hoje que não tomou a decisão correta
para Cristo, confio que será esta manhã; em algum lugar no culto que
você diga em seu coração: “Sim, Senhor, este é o dia em que eu faço
minha decisão de servir-Te pelo resto de minha vida”.
7
É um dia maravilhoso. Tenho certeza que sobre nossos olhos
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felizes? Levantem suas mãos e digam: “Louvado seja o Senhor!”
161
Vamos tentar estar de volta para o culto de hoje à noite. Todos
lembrem e orem e... Irmão Neville, ouçam-no na transmissão para
acompanhar os cultos no próximo domingo. E queremos que todos
os que foram curados estejam aqui no próximo domingo para dar
testemunho para a glória de Deus. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós
te amamos e somos interdenominacionais; as portas estão abertas para
quem quiser; não importa a raça, credo ou cor. Nenhuma lei, a não ser
o amor; nenhum livro senão a Bíblia; nenhum credo, a não ser Cristo;
e é assim que nos posicionamos e vivemos desta maneira. E todos...
nós não temos associação de membros; temos companheirismo uns
com os outros, enquanto o Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo
pecado. Agora vamos inclinar nossas cabeças apenas um momento,
enquanto eu vou pedir ao pastor se ele nos despede e os verei no
próximo domingo, o Senhor querendo. Tudo bem, irmão?...

Esta mensagem intitulada ‘‘POR QUE AS PESSOAS SÃO TÃO INCONSTANTES?’’ foi
pregada pelo Irmão William Marrion Branham, em inglês, domingo, 01 de janeiro de 1956,
Jeffersonville, IN - EUA. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra, no mês
de novembro de 2017. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da Mensagem
em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e
contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e esta
distribuição é feita por ‘‘Crentes da Bíblia do Brasil’’.
Fone/Fax: (49) 3329-8057
Website: www.crentesdabiblia.org
E-mail: contato@crentesdabiblia.org
Cx. Postal: 621 - CEP 89801-974 - Chapecó-SC

46

CRENTES DA BÍBLIA

Jesus, mantenha-me perto da cruz,
Há uma preciosa fonte,
Livre para todos, um fluxo de cura,
Flui do monte Calvário.
Na cruz, na cruz,
Oh, seja sempre a minha glória,
Até que minha alma raptada encontre descanso além do rio.
Lá na cruz onde meu Salvador morreu,
Para lá, me purificando do pecado, chorei;
Lá para o meu coração o Sangue foi aplicado;
Glória ao Seu Nome!
Oh, glória ao Seu Nome (Precioso Nome)!
Glória ao Seu Precioso Nome!
Oh, para o meu coração o Sangue foi aplicado;
Glória ao Seu Nome!
159
Agora, enquanto cantamos este outro verso - eu estou - lá - este
próximo verso, ou a próxima parte dele, “Eu sou tão maravilhosamente
salvo do pecado”, vire-se e aperte a mão de alguém perto de você.
Diga: “Você não está feliz por ser um Cristão?” Assim, vamos agora.
Eu sou tão maravilhosamente salvo...
[O irmão Branham cumprimenta as pessoas - Ed.]
... cruz onde ele me levou;
Oh, glória ao...
(Deus abençoe... Deus te abençoe, irmão.) [O Irmão Branham
cumprimenta as pessoas - Ed.]
Na cruz, onde meu Salvador morreu,
Oh, lá para a limpeza do pecado, chorei;
Lá para... (Vamos ficar de pé) foi o Sangue aplicado;
Glória ao Seu Nome! (Você não O ama?)
Gloria a... (Alcance alguém ao seu redor e apertem as mãos uns
dos outros.)
Glória ao Seu Nome! (Nome precioso)
Lá para o meu coração o Sangue foi aplicado;
Glória ao Seu Nome!
160
Oh, não é Ele maravilhoso? [A congregação continua cantando
- Ed.]. Oh, não é Ele maravilhoso? Você sabe que isso é como um
grande, um enorme balde de mel numa manhã fria. É tão espesso
que é difícil se desprender, não é? Deus te abençoe, irmã. Todos estão
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tem estado um véu - até mesmo nos crentes, a ponto que não podemos
ver o que está acontecendo ao nosso redor. Entendem? E, muitas
vezes, pessoas que são guiadas pelo Espírito, são mal compreendidas,
e... e elas não... para as pessoas do mundo, porque é tão estranho e
esquisito viver uma vida totalmente rendida ao Senhor Jesus.
8
Agora, algumas semanas atrás, eu tinha prometido ao Senhor,
oito ou dez anos, cerca de dez anos atrás quando saí, em 1946 e deixei
o Tabernáculo, que eu O serviria de todo o meu coração nessas
campanhas, sabendo que ia haver uma grande confusão lá fora,
porque - e muito dinheiro incluído e tudo assim. Então eu – eu lendo
aprendi que, geralmente, os homens que obtêm - o Senhor os abençoa
só um pouco. Há cerca de três coisas importantes que normalmente
leva um ministro de volta para a ruína. E observando-as, uma delas era
o dinheiro, mulheres, e popularidade. E essas três coisas... Notei nas
Escrituras que onde... foi o dinheiro que o profeta Balaão, que vendeu
seus dons para ir e... por conta do dinheiro - quando Balaque ofereceu
muito dinheiro. Muitos de vocês estão familiarizados com a história.
Para Sansão, foi Dalila, a mulher que o cortejava no colo até que ele
entregou os segredos do Senhor para ela. E Saul, foi a popularidade;
ele era um profeta. A Bíblia diz que ele foi contado com os profetas. E
por popularidade, ele queria ser grande e acima de alguém mais. Ele
caiu por causa disso.
9
E estas são as três principais causas que vejo na Bíblia que
fizeram os homens cair. E eu pedi ao nosso Pai Celestial que, por favor,
me deixasse evitar sempre estas coisas, especialmente estas três coisas
principais, e que mantivesse uma cobertura sobre elas. Eu fiz uma
promessa a Deus de que nunca pediria dinheiro nas reuniões. E eu
fiz uma aliança com Ele: que se Ele chegasse a um lugar onde Ele não
suprisse minhas necessidades nas reuniões, apenas passando o prato
da oferta, o qual eu sabia que se necessitava de dezenas de milhares de
dólares para fazê-lo em grandes reuniões massivas. E então eu disse a
Ele que eu iria embora, voltaria para casa, e sairia do campo.
10
Isto Ele o fez milagrosamente, sem causar estresse em momento
algum por dinheiro ou pressão. Três ou quatro administradores
perderam seus cargos por fazerem um pouco de pressão por dinheiro,
o que eu não permitiria. Não creio nisto. As pessoas ao redor da
cidade, aqui, poderiam pensar... Bem, o Senhor nos deu uma pequena
casa lá em cima. Isso foi recolhido em uma noite que eu... Alguém
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pensaria: “Bem, ele é um multimilionário”. Eu queria que vocês
apenas soubessem a verdade, veem? Vocês saberiam diferente disso;
do que eu poderia ter sido; isso é certo. Mas eu... nem mesmo peço; as
pessoas simplesmente vêm e dizem: “Eu te dou isso, irmão Branham”,
mas eu recuso. Eu não quero isso. Eu não quero nada com isso. É - é
sujeira. Eu - eu quero a minha herança que está acima, aqui em cima.
11
E isso - sabendo disso: que dia a dia, os cabelos grisalhos estão
chegando à minha cabeça e... E eu não sou aquele garotinho que eu
era, que começou a pregar aqui vinte e três anos atrás. Vê? E uma coisa
eu sei: não importa o quanto você tenha obtido disso... O que lucraria
um homem se ele ganhasse o mundo inteiro e depois perdesse a sua
alma? Então eu vi essa coisa maldita. E nos últimos dias, ministros e
pessoas atraindo diferentes desastres familiares e coisas.
12
Uma senhora me chamou a outra noite. Ela disse: “Não vou
te dizer meu nome. Meu marido é um dos evangelistas de cura bem
conhecidos no campo”. E disse: “Eu o peguei no ato de viver em
adultério com uma menina de dezoito anos. Ele confessou para mim
que ele estava fazendo isso por dois anos”. E disse: “O que devo fazer,
irmão Branham?”
Eu disse: “Senhora, eu não sei”. Eu disse: “Eu oraria por meu
irmão, sua alma”. E algo assim.
13
Nós tentamos evitá-lo. E Ele ... Ele me encontrou
milagrosamente na minha última reunião na Califórnia, e nas duas
últimas reuniões, entrei em dívidas com quinze mil dólares. Que um...
Eles disseram: “Você precisa pedir. Você deve contar às pessoas. Eles
querem ser solicitados”.
Eu disse: “Esta não é minha promessa para Deus”.
Um homem disse: “Eu vou garantir isso”.
Eu disse: “Esta não é minha promessa para Deus”.
14
Então, para cumprir minha promessa, como faria com o meu
companheiro, fiz com Deus. Eu não queria contar isso para minha
mulher e filho na estrada, para casa... Eu vim para a Califórnia, e eu
tive que parar com os cultos evangelísticos. Eu disse: “Eu voltarei,
descansarei alguns dias e verei o que o Senhor Jesus diz, e, se não
houver mais nada, vou descer e ajudar o irmão Neville a pastorear o
Tabernáculo”. Eu disse: “Eu - vou fazer algo para pregar o Evangelho
e vou trabalhar como costumava fazer: patrulhar as linhas na Empresa
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Ele fica suspenso. Está vivo. Não pode morrer. Tem Vida Eterna.
Não pode perecer. Então, quando você morre, e seus entes queridos
estão chorando, eles pensam que você está morto, mas você não está;
você ainda está vivendo aqui. O velho corpo passou – se extinguiu, é
colocado na terra. Todos os átomos e coisas que uma vez você foi, se
romperam e voltaram para a - a luz cósmica, e o petróleo, e qualquer
coisa que era, voltou para a terra. E algum dia o grande Rei destes
espíritos virá: Jesus, vindo da glória em Seu corpo. Amém.
156
E Ele liberará o poder de Deus. E cada pessoa que está Nele,
seus corpos, os átomos começarão a juntar-se; a luz cósmica começará
a formar-se. E num instante, cada pessoa que está em Cristo será
mudada, e convertida em homens e mulheres jovens novamente, de
pé na terra. Pensem nisso. Para nunca mais envelhecer, nunca mais
ficar doente, nunca mais ter um sofrimento, nem uma preocupação;
temos que nos preocupar por causa de quê? Nós apenas caminhamos
na Luz de Deus, não vamos? Não é Ele maravilhoso? Oh, que coisa!
157
Vamos ver se podemos cantar esta boa e velha canção.
Você poderia nos dar um acorde? “Minha fé olha para Ti”. Quantos a
conhecem? Nós costumávamos cantá-la aqui o tempo todo.
Minha Fé olha para Ti,
Tu, cordeiro do Calvário,
Salvador Divino.
Agora, ouçam-me enquanto oro,
Tire toda a minha culpa,
Oh, deixe-me a partir desde dia,
Ser inteiramente Teu.”
Eu sei que estamos atrasados, mas vamos apenas cantar, agora,
vamos todos...
Minha Fé olha para...
Como você se sente, irmã? [O irmão Branham fala com
alguém – Ed.].
...Salvador Divino,
...Agora ouça-me...
...deixe-me perder-me ao Teu lado.
158
Vocês gostam disso? Oh, que coisa! Eu simplesmente amo
isso, as canções antigas. Vocês gostam? Agora vamos cantar “Perto
da Cruz”. Quantos a conhecem? Muito bem, vamos cantá-la juntos
agora, vamos, “Jesus, Mantenha-me perto da Cruz”.
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... Deus pode fazer; o que Ele fez para os outros, Ele fará por
você. Com os braços bem abertos, Ele vai te perdoar. Não é segredo o
que Deus pode fazer.
152
Nosso Pai celestial, esta garota que chegou ao altar, eu senti
guiado a cantar essa canção nesse momento. Tu estavas falando com
ela. Ela se ajoelha; ela está orando como Ana no templo. Concedalhe o desejo do seu coração, querido Deus. Nós te amamos... Pai,
que Tu a perdoes, dê-lhe todas as coisas que ela pede enquanto ela
se ajoelha quebrantada, sabendo que não é segredo o que Tu podes
fazer. Porque Tu és Deus, e todos os poderes no céu e na terra são
entregues em Tuas mãos. Então, que Tu limpes suas lágrimas agora
mesmo; conforte-a com as tuas mãos cicatrizadas dos cravos e diga:
“Filha, a tua fé te salva”. Que ela vá em paz e seja restabelecida por
inteiro. Qualquer coisa que ela deseja hoje, conceda-o, Pai. Pelo amor
de Jesus, pedimos isso.
153
Vocês amam ao Senhor? Ele não é maravilhoso? Tivemos um
momento glorioso aqui, esta manhã neste companheirismo. Você já
sentiu Sua Presença? Apenas algo ao seu redor dizendo: “Bem, eu
estou contigo, não temas. O pequeno barco não pode afundar, nem
causar dano”.
154
Como você se sente, mãe? Bem. Isso é bom. A senhora que
estava na maca disse que está se sentindo bem agora. Não estamos
agradecidos por isso? Nosso Senhor Jesus... Ela vai voltar e estar
conosco, e se assentar na igreja, e regozijar e louvar a Deus. Correto? E
eu creio que no próximo domingo, nós teremos toda classe de pessoas
que querem testemunhar sobre o que aconteceu hoje. Vocês não creem
nisso? Agora, o que vamos fazer? Permanecer na glória. Caminhar na
Luz. Caminhar passo a passo com Ele, sempre segurando Sua mão
eterna; bênçãos eternas de Deus descansando contigo, conhecendo esta
certeza, que Deus não promete nada que Ele não possa fazer. Veem?
155
Abraão, quando ele era velho, ele - ele não se importava a
respeito de quão velho ele era. Ele sabia que Deus era capaz de fazer
o que Ele disse que faria. Não é isso maravilhoso? Bem, agora, Deus
não morre. Deus é de eternidade a eternidade. Você já pensou que,
quando o teu espírito te deixa... Se você estivesse na câmara de gás, se
você estivesse no fundo de um poço, no fundo do mar, ou onde quer
que estivesse, quando o teu espírito te deixa, a água, o fogo, nada
pode segurá-lo. Ele se move através do edifício, e é como um vapor.
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de Serviço Público, ou algo assim, e pregar, e deixá-lo com o domingo
de manhã ou domingo à noite, e tomarei o outro culto, e ele terá a
quarta-feira, e eu a terça-feira, ou algo assim”. Ou... eu disse: “Nós
seguiremos com os cultos”. E eu disse: “Vou arranjar um emprego e
vou trabalhar”.
15
Assim eu fiz. Eu consegui um emprego com o irmão Wood,
lá atrás, mudando casas e coisas. E então eu simplesmente fui
trabalhar, arranjei um emprego. Isso machucou minha esposa e
Billy. Eles disseram... Billy disse: “Papai, tenho certeza que você está
cometendo um erro”.
Eu disse: “Não, estou fazendo certo. Eu mantenho minha promessa”.
Vê? Eu disse a ele, eu disse: “Minha promessa... Não importa o que
seja, se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não
pode confiar nele, porque ele não é nada bom. Vê? Há uma coisa que
uma pessoa deve sempre ser, isto é, honesto. Seja... Diga coisas para
que - que você possa voltar e contar um milhão de vezes e será a
mesma coisa. Vê? Apenas seja honesto. Não importa se é ruim, ou se
é bom: seja honesto. E se for contra você, diga-o de qualquer maneira,
ou mantenha-se quieto; não o diga, em absoluto. Vê?”
16
E então - então eu - eu creio desta maneira, que Deus abençoará
um coração honesto. E conhecendo a posição em que me coloco para
derrotar doenças e coisas das pessoas, e oro ao Senhor Jesus, de acordo
com a Sua Divina Palavra e Seu chamado, então devo ser sincero de
coração para fazer isso, porque o diabo sabe se você é ou não. Veja, ele
não prestará nenhuma atenção. Não importa quão alto você grite, ou
o quanto você faça, ele não vai prestar atenção em você. Vê? Correto.
Mas Deus o fará, se você for honesto.
17
Então eu disse: “Eu lhes direi quando chegar ao Arizona”
(depois de sair da Califórnia). Eu não tive coragem. Então, depois...
eu disse: “Quando chegar em Novo México”, e assim por diante, até
que lhes contei quando estávamos chegando aqui, em Indiana. Mas
eles - eles entenderam muito bem. Billy não compreendeu muito bem.
Ele disse: “Papai, acho que você está cometendo um erro”.
18
Mas fui para casa, cansado, fatigado, chateado, chorando, fui
para a cama naquela noite; e depois que a esposa dormiu, fui para o
quarto e ajoelhei-me e disse: “Querido Jesus, não sei o que vou fazer.
Aqui estou eu de volta outra vez onde comecei. Acho que cometi uma
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falha”. Cerca de duas horas depois, Ele apareceu para mim. E Ele me
mostrou uma visão com tal vista panorâmica de pessoas que eu nunca
tinha visto. Eu estava conversando com minha esposa na visão.
19
Agora vocês, pessoas que me conhecem, sabem que eu não
sou um fanático. Não digo essas coisas a menos que sejam verdade.
Isto é certo. E eu - eu vi. Então vi o irmão Arganbright ali parado. E eu
fui até ele. Ele disse: “Irmão Billy”, disse, “nós distribuímos todos os
cartões de oração, e tudo está pronto agora para a reunião. Temos um
caminho para você entrar e sair”.
Eu disse: “Obrigado, irmão Arganbright”.
E eu me dirigi para mais alguns irmãos. E havia outro irmão
pregando.
Eu disse: “Quem é ele?”
Eles disseram: “Eles o colocaram lá”.
Eu disse: “Quem são eles?” E eles simplesmente se viraram e
se afastaram. E o homem fez - despediu a audiência e deixou todos
eles irem. E eu disse: “Oh, você não deveria fazer isso, porque não não houve chamada de altar”.
“Oh”, eles disseram... Outro companheiro falou e disse: “Nós
recolhemos a oferta”.
Eu disse: “Desde quando que a oferta é mais importante do
que as almas diante de Cristo?” Vê?
20
E nisso, o Anjo do Senhor me tirou então, e Ele me levou a
um verdadeiro fluxo de água corrente cristalina. Era a água azul mais
linda, e grandes peixes estavam nadando nela. Ele disse: “Eu farei
de você um pescador”. E Ele disse: “Agora, lance sua isca na água, e
quando você o fizer, puxe-a lentamente na primeira vez; e na próxima
vez, apenas dê uma pequena puxada, não muito forte e, da próxima
vez, prepare teu anzol para fisgar”. E eu comecei a jogar minha linha
na água. Eu puxei, e todos começaram a se alegrar e a dizer: “Isso é
maravilhoso. Isso é maravilhoso”. Eu fiquei entusiasmado e lancei a
próxima com firmeza e puxei o peixe e tudo fora da água. E o que
era... era um pequeno peixinho, e ele era apenas quase do tamanho
da isca. E eu fiquei com a minha linha toda embaraçada. E eu estava
desembaraçando minha linha, e o homem que estava falando atrás
de mim, andou na minha frente, vestido com roupas palestinas e um
turbante em Sua cabeça. Ele tinha um manto branco. Ele disse: “Irmão
Branham, é isso”.
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para mim esta manhã, eu farei o mesmo que Tu me disseste para fazer
quando eu estava aqui, e Tu permitiste aquela mulher se levantar e
andar pelo edifício”. E imediatamente depois que foi orado por ela,
ela se levantou. E eles levaram a maca para fora, e aqui está a mulher,
caminhando. O Senhor Jesus está aqui, meus amados irmãos e irmãs.
Eu não consigo curá-los, mas vocês estão a ponto de ver, eu creio, um
dos maiores avivamentos que já tivemos, isso mesmo, no país. Eu só
sei que algo está acontecendo agora mesmo.
149
Agora, enquanto vocês passam agora mesmo para receberem
oração, que cada um no edifício esteja em oração enquanto nossa
irmã toca. E o irmão Neville e eu estaremos ministrando e impondo
as mãos sobre os doentes enquanto eles passam por este lado, indo
aos seus assentos. [Espaço em branco na fita – Ed.]
150
Algumas pessoas recebem a impressão errada do que a
unção é. Vocês já pensaram nisso? Quando a maior unção já foi
dada a alguém, e o que fizeram quando tiveram a unção? A maior
unção que já foi dada a alguém, foi para Jesus Cristo. Nós temos o
Espírito em medida; Ele O tinha sem medida. E um dia Ele entrou
no templo, pegou o Pergaminho e leu, e disse: “O Espírito de Deus
está sobre Mim, porque Ele me ungiu para pregar o ano aceitável, sarar os
corações quebrantados, curar os doentes, e dar vista aos cegos”. E agora,
nós pensaríamos, se tal unção estava sobre Ele, que tinha sido
profetizado oitocentos anos antes que viesse, e aqui estava Ele com
esse tipo de unção, a bênção completa e a unção do Senhor sobre Ele,
nós gostaríamos de correr por todo o edifício, gritar e clamar. Mas
a Bíblia diz: “Ele baixou o Pergaminho, e se sentou, e preciosas Palavras
procederam de Sua boca”. Isso é o que Ele fez sob a unção. A unção não
é emoção. A unção é poder supremo sob controle, saber exatamente
o que e como (Veem?), e é isso que está aqui.
151
Agora, você pode não ser capaz de entender enquanto você
caminha por aqui. Talvez você não consiga captá-lo. Mas eu desafio
sua fé para isso: você vem e crê no que eu disse, e observe o que
acontece. Veem? Você apenas - apenas creia no que foi dito, e veja
o que acontece. A unção do Senhor está no templo, no tabernáculo
esta manhã. Amém. Agora, vamos orar enquanto vamos... [O irmão
Branham ora pelos necessitados - Ed.] Nosso Pai Celestial, colocamos
as mãos sobre nossa amada irmã e pedimos por sua cura [Espaço em
branco na fita – Ed.].
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sobre ela; que esta vida que está nela, o germe de vida do inimigo que
lhe causou todo este mal, este espírito que fez este mal, deixe a mulher
em Nome de Jesus.
145
Deus Pai, chegamos a Ti para Te agradecer por fazê-lo. Nós
cremos com todo o nosso coração, que tudo o que pedimos em Seu
Nome, será feito. Tu disseste que será feito. Tu disseste: “Peça ao Pai
qualquer coisa em Meu Nome, e eu o farei”. Pai, nós ordenamos a este
diabo que ele saia. E através do Nome do Senhor Jesus, nossa irmã
fique completamente bem, e Te agradeça agora mesmo. Esta é a Tua
Palavra. Tu disseste: “Imporão as mãos sobre os doentes, eles se recuperarão”.
Esta foi a Tua promessa para o crente. Deus, se eu conheço o meu
coração, sou um crente.
146
Tu pudeste enviar uma gambá ignorante, e colocá-la ao lado
da escada, para que aquela mãe gambá ficasse bem para criar seus
bebês. Quanto mais Tu sabes a respeito desta Tua filha, esta mulher
deitada aqui! Quanto mais ela, Tu a carregaste na estrada, Senhor, e
Tu a trouxeste aqui, nesta maca, para que ela fosse curada. E oro com
toda a minha Fé para que Tu a tornes bem, e ela se levante, e vá para
casa, e fique bem. Conceda isto, Senhor, através do Nome de Jesus
Cristo. Nós Te damos todo o louvor. [Espaço em branco na fita - Ed.]...
orado por esta senhora aqui no final. Eu quero - eu acho que ela...
condição bem aqui…
147
Oh, querido Deus, eu oro por este homem que Tu curarás...
[Espaço em branco na fita. - Ed.] A glória do Senhor está aqui para
curar qualquer um que queira ser curado. Pegue sua cama, vá para sua
casa. Diretamente, de qualquer maneira que você queira ir, irmão, vá
bem... Vocês dariam lugar para tirar a maca enquanto ele sai, se vocês
quiserem. Bem ali embaixo, no corredor, deem espaço para o homem
arrumar a maca. A mulher, com o tornozelo quebrado, as costelas
quebradas e tudo, mas Deus tocou seu corpo e a fez completamente
sã; aqui está ela, andando ao redor, glorificando a Deus. Você que
quer receber oração, venha para o lado agora, enquanto oramos. Tudo
bem, irmão Neville... Pai celestial, colocamos as mãos sobre a nossa
irmã... [Espaço em branco na fita. - Ed.]... segredo disso.
148
Eu perguntei a Ele quando essa senhora estava deitada ali.
Ela me contou como ela tinha caído, e ela - seu tornozelo e suas
costelas e assim por diante. Eu disse: “Deus, se Tu confirmares isto
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Eu disse: “Eu sei que não fiz certo”, eu disse, “eu a puxei
quando não deveria”.
Ele disse: “Não enrede tua linha de pescar em tempos como este”.
E eu disse: “Bem, eu estou tentando fazer o melhor que eu
posso. Eu terei muito cuidado.”
Ele disse: “Agora, a primeira vez que falei com você, você
colocava as mãos sobre as pessoas e lhes dizia o que estava errado
com elas. E na segunda puxada, ora, quando você o fazia, você saberia
os segredos de seus corações. E eu fiz de você um profeta diante das
pessoas. Mas você estava sempre tentando explicar isso. Você não
deveria ter feito isto”. Ele disse: “Você fez disso uma exibição pública”.
Eu disse: “Sinto muito”.
22
Então ele me levou dali, e vi uma enorme tenda. Nunca tinha
visto uma tenda igual. E estava lotada e com pessoas alinhadas em
todos os lugares. E eu saí para o... Parecia que eu estava de pé acima
das pessoas, olhando para baixo, onde eu faria uma chamada de altar,
e centenas e centenas de pessoas estavam chorando e se alegrando
depois de terem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu
olhei, e então ouvi um homem levantar-se e dizer: “Chame a fila
de oração”. E as pessoas começaram a se alinhar por este lado, à
esquerda de onde eu estava olhando para a plataforma, e todas elas
se alinharam por todo o caminho da rua para a fila de oração. Percebi,
à minha esquerda, o qual teria sido à minha direita se eu estivesse na
plataforma, um pequeno edifício de madeira. E eu vi essa Luz que
todos - eles têm a fotografia dela, vocês sabem, isso está sempre nas
reuniões; eu vi essa Luz me deixar e ir para aquele edifício e entrar
naquele edifício; e uma Voz me disse: “Eu te encontrarei lá, essa será
a terceira puxada”.
Eu disse: “Por que?”
Ele disse: “Bem, não será um espetáculo público como eles
tiveram”. E eu voltei a mim.
E eu... Agora, no início deste novo ano, de volta ao meu
tabernáculo, onde comecei (vê?), de volta para o começo onde eu - eu
iniciei... Eu - eu sou muito grato a Deus por essas coisas.
23
E muitos de vocês sabem que antes de partir para a outra
cruzada, cerca de oito ou dez anos... eu penso que cerca de dez anos
desde... Bem, foi há nove anos. Isto foi... Estas coisas foram ditas
exatamente como os cultos de auditório (vocês lembram), exatamente
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como o irmão Lawton viveria exatamente três anos e então seria
levado; que o irmão Ward iria construir um tabernáculo nesta posição,
nesta direção aqui, e foi tudo exatamente. Vocês sabem disso, vocês
mais velhos. Isso aconteceu desta maneira e assim será, pois é ASSIM
DIZ O SENHOR. E vocês saberão. E agora eu creio que é a véspera
das maiores reuniões que já – que nós já – eu já realizei para o Senhor
Jesus, está num futuro bem diante mim agora.
24
Então, vocês sabem, eu me sinto muito feliz nesta manhã
em vir diante de vocês, e esta é a primeira vez que a mensagem tem
sido dada - bem aqui, através deste microfone para as pessoas do
Tabernáculo. E agora estará nos jornais, nos periódicos religiosos,
como “A Voz da Cura”, o “Arauto da Sua Vinda”, e todos estes, em
alguns dias. Já está datilografado e pronto para enviar. Orem por mim,
e algum dia glorioso quando tudo acabar, nos encontraremos ao redor
de Seu trono, e que tempo teremos! E, lembrem-se, não sou apenas eu
lá no culto; eu tenho uma parte tão pequena nisso! Vocês estão atrás
disso também. Vê? E eu simplesmente acredito que o pequeno antigo
Tabernáculo vai se espalhar, e será maravilhoso o que o Senhor fará.
Bendito seja o Senhor!
25
Agora, diretamente para a Palavra. Antes vamos dar uma
pequena palavra de agradecimento ao Senhor Jesus. Nosso Pai
celestial, estamos tão agradecidos hoje pelo - por Ti, aqui nesta era
moderna, na era dos automóveis, aviões, jatos, foguetes e todo tipo
de ciência, telefone, televisão, e armas atômicas modernas, e assim
por diante. Tu ainda és o Deus Supremo, Onipotente, Onisciente,
que criou os céus e a terra e modelou o céu. Deus, nós não podemos
explicar isso. Não podemos explicar isso. Nem podemos explicar por
que o céu não tem um fim, como o mundo pode girar e tão perfeito que
eles podem dizer até vinte anos antes quando o eclipse do sol vai vir,
porque a sua máquina funciona de maneira exata. Nós não podemos
produzir uma peça de maquinaria para ser exata de tal maneira. Oh,
mas o grande Jeová, que segura esta terra aqui no espaço, é perfeito. E
nós Te amamos, e todas as Suas ações são justas e corretas.
26
E nos submetemos a Ti nesta manhã, no início deste novo
ano, e pedimos que Tu preenchas a todos nós com o Espírito Santo,
Senhor, e nos traga para perto de Ti; e que os Teus braços eternos
estejam ao nosso redor e nos abracem, Senhor, porque os dias estão
agitados e escuros, mas a Estrela da Manhã está liderando o caminho.
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140
A parede intermediária da separação foi derrubada, onde
judeus, gentios, gregos, servos e livres, podem entrar pelo mesmo
portão, a porta do redil. Tu és a Porta, e nós vimos a Ti através de
Jesus, Deus, para receber estas bênçãos. Jesus o Cristo, o Filho de
Deus, eu venho para orar pelos doentes. Tu os curarás hoje, Senhor?
141
Te agradecemos por nosso querido irmão Neville, por sua obra
valorosa aqui pastoreando a igreja, por tudo o que ele tem feito, e como
ele está posicionado no posto do dever como um verdadeiro servo
genuíno. Deus, abençoe ele e sua esposa, e seus filhinhos. Senhor, que
seus garotos cresçam para serem homens como o papai. Conceda-o,
Pai. Oh, Deus, fique perto de nós agora. E enquanto vou ministrar aos
enfermos, com todo o meu coração, peço que Tu estejas comigo, Pai,
e me dê fé, e tire toda dúvida de minha mente. E quando cada pessoa
vier, que minha mente não funcione para a incredulidade, mas que
meu coração empurre a fé. Conceda, Senhor, que quando a fé em meu
coração mover os raciocínios para atrás, rejeite os raciocínios e tenha
fé... Que cada um seja curado. Conceda-o, Pai.
142
Agora, com nossas cabeças inclinadas, vou orar pela irmã.
Vocês todos estejam em oração agora. [Espaço em branco na fita Ed.]... orem por esta senhora aqui no final. Eu quero - eu penso que
ela está apenas... aqui mesmo esta noite. Oh, querido Deus, eu oro
por este homem, que Tu [Espaço em branco na fita - Ed.]... tudo, mas
Deus tem tocado seu corpo e a fez completamente sã. Aqui está ela,
caminhando, glorificando a Deus.
143
Agora, com nossas cabeças curvadas, vou orar pela irmã.
Todos vocês estejam em oração. [O irmão Branham leva o microfone
para orar por uma senhora doente]. E sabemos que satanás percebe
essas coisas, que se nossa fé apenas puder alcançar mais longe, ele é
derrotado, e a mulher tem que ficar bem. Então, nós viemos no Nome
de Jesus Cristo; abra as portas, Pai, e nos leve à Glória de Shekinah,
onde todos os gemidos do mundo ficarão do lado de fora, e nossa
irmã ficará bem. Conceda isso.
144
Oh, satanás, você inimigo, a oração da fé por nossa irmã está
feita, e agora você está derrotado. Você não tem mais direitos legais
para segurá-la. Oh, satanás, você foi derrotado no Calvário. Quando
Jesus morreu, o Sangue saiu de Seu corpo, e por Suas pisaduras fomos
curados, e você sabe disso. E estamos implorando o Sangue de Jesus
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Deus. Ele diria exatamente o que você foi e o que você tem feito. Eu
digo, vocês sabem que é a verdade. Mas isso não é uma cura. Isso não
é uma cura. É a oração da fé que salva o doente. É a oração que salva o
doente. Certamente. Agora, isso é o que queremos fazer, é orar pelos
doentes. Agora, quero ver vocês bem. Eu penso: “E se fosse minha
mãe deitada aqui? E se fosse...” É a mãe de alguém, talvez. E se fosse
minha esposa sentada lá atrás, ou alguém mais que está doente? Eu
serei sincero. Eu orarei.
136
Há uma mulher que entrou ali agora, a Sra. Rook, que foi
trazida em uma maca, como esta mulher que foi trazida, morrendo
de câncer. Aqui, em Jeﬀersonville, quando a - quando a reunião
aconteceu lá na Escola Secundária, morrendo de câncer. E ali está ela,
nunca mais foi incomodada desde então; foi para casa e ficou bem.
Não é isso maravilhoso?
137
Agora, eu desejo que você toque, irmã, “O grande Médico está
perto gora, o Compassivo Jesus”. Agora, eu quero que todos que vão
ficar para a reunião agora, se aquietem apenas um minuto. Vamos
orar. Vou chamar a fila de oração dentro de um momento. Primeiro,
creio que vou descer aí e orarei por essa mulher na maca para que
possamos ter espaço. Quero todos com suas cabeças inclinadas. Quero
que todos orem sinceramente agora.
138
Agora, a irmã na maca aqui, a mãe, estou falando com você
agora. Quero que você tenha fé agora e creia. Eu quero que você
creia com todo seu coração. Agora, vamos todos ficar em oração
e reverentemente, se puderem. E eu vou chamar... voltar para a
plataforma, depois de orar pela mulher, e então vamos permitir as
pessoas, enquanto eles a tiram, ou a colocam num lado. Mas primeiro
eu quero orar por ela, para que ela possa estar fora do caminho.
Podemos orar nossa oração agora?
139
Nosso Pai celestial, sim, há um grande Médico. Há um
Bálsamo em Gileade. E deitado aqui na maca esta manhã, sentado
aqui nos assentos está o Teu povo, que está sentado aqui sofrendo.
Este mundo escuro e nebuloso em que vivemos... Oh, Deus Eterno,
bendito do Pai, oramos para que Tua misericórdia se estenda a estas
pessoas hoje, e que cada uma delas seja curada. Permita-lhes entrar
agora ao Maná. Tu tens a porta aberta esta manhã para “aquele que
quiser, deixe-o vir”.
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Nós seguiremos Senhor. Aonde Ele me conduzir, eu seguirei. Se uns
foram através das águas, alguns através do dilúvio, alguns através de
sofrimentos profundos, mas todos através do Sangue.
27
Ó Deus, guie-nos pela Tua mão Eterna até que a vitória
finalmente seja conquistada, e Jesus retorne à terra. Pecado, doença e
tristeza serão findos e nós viveremos neste glorioso milênio Contigo.
Estamos anelando por esse grande dia. Vem, Senhor Jesus, para Tua
Palavra hoje. Entre. Circuncide os lábios que falam e os corações que
ouvem. E que a Semente caia no coração onde o Espírito Santo a cobrirá
e produzirá cem vezes mais. Nós pedimos no Nome de Jesus. Amém.
28
Agora, Deus os abençoe e os ajude, enquanto nos
acalmamos agora para o ensino da Palavra. Tentarei não manter
vocês por muito tempo, se me for possível em uma lição da escola
dominical, porque temos cultos de cura para orar pelos doentes,
imediatamente depois disso.
29
Como nosso Senhor Jesus foi benevolente conosco! Falando com
o irmão Neville... Eu esqueci, o irmão Cox, eu creio que estava conosco
quando fomos orar por uma pequena mãe aqui em Charlestown uma
vez, morrendo na cama, últimas esperanças, o câncer comendo-a. E
Deus, maravilhosamente e milagrosamente curou aquela pequena
mulher. E seu irmão é um ministro, o pequeno Junior Cash; e ele está
fora pregando o Evangelho hoje, e orando pelos doentes também. Há
pouco teve um grande avivamento em Henryville, e o irmão Neville
estava me contando sobre o quanto o pequeno irmão Junior estava se
dando bem. Fico muito feliz por isso.
30
Veja, jogue o seu pão sobre a água. Ele retornará para você
algum dia. Semeie a semente certa: você colherá a colheita certa. Se
você semear a semente errada, você colherá as coisas erradas. Você
não pode ir para o leste e ao oeste ao mesmo tempo. Ou você vai
para um lado ou vai para o outro. Ou você está apontado para Deus
esta manhã com tudo o que você tem, olhando para Ele, ou você está
apontado para outra direção. Às vezes você pensa que está indo certo
quando você está indo errado; mas você não pode ir para a direita e
para a esquerda ao mesmo tempo. Você tem... Você sairá. Se você está
direcionado para a esquerda, você vai à esquerda e chegará à esquerda.
Se você está direcionado à direita, você sairá à direita. Você não pode
evitar de sair à direita. Pode parecer que você está indo errado, mas
você está indo certo. Siga a bússola, e a Bússola é o Espírito Santo. O
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polo magnético do norte mantém essa agulha imantada exatamente
ao norte. Não é maravilhoso que a eletrônica do ar...
31
Eu estava parado perto do Polo Norte, ali, alguns anos atrás,
e você ouve, você vê as luzes do norte varrendo; e os flashes amarelos
e verdes na escura meia-noite tornam tão claro como nesta sala para
caminhar. Eu pensei, bem abaixo na América Central, em qualquer
lugar, essa bússola apontará diretamente para esse polo magnético.
Ela irá orientá-lo sempre para o norte. E como é glorioso termos um
sistema magnético na glória; e cada homem que tem sido feito uma
bússola para guiar nesta vida, apontará para Jesus Cristo, tão certo
como estamos assentados na igreja hoje.
32
Em Sua Palavra maravilhosa agora, o capítulo 19 de... Não,
desculpem-me, é o - capítulo 10 de Hebreus e o versículo 19. Quero
que vocês ouçam atentamente enquanto lemos.
Tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus, (Como é maravilhoso!)
Por um novo e vivo caminho, que ele consagrou para nós,
através do véu, isto é, através da sua carne;
E tendo um Sumo Sacerdote sobre a casa de Deus;
Aproximemo-nos com um coração verdadeiro, em plena
certeza de fé, tendo nossa consciência purificada do mal, e
nossos corpos lavados com água limpa.
33
Agora, que o Senhor Jesus apenas conceda essa resposta à
Palavra. Vocês amam a Palavra? A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de
Deus. Agora, apenas para o culto de ensino agora, talvez até os próximos
trinta ou quarenta minutos, vamos diretamente à Palavra. Agora, nossa
fé não pode descansar sobre nada. Um Cristão tem que ter... Sua fé
tem que ter um lugar sólido de descanso. Vocês sabem disso, e o único
lugar de descanso que um Cristão, um verdadeiro Cristão nascido de
novo pode descansar a fé dele, ou dela, é sobre a irremovível Palavra
de Deus. Ela não é construída sobre as areias movediças da teologia
do homem e doutrinas, e sobre algumas afiliações da igreja. Mas um
verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem mudanças, quando
ele se aproxima da Palavra de Deus.
34
Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui, algumas
noites atrás: eu desejava tanto pregar, que eu preguei para minha
esposa na cama até à meia-noite; apenas falando para ela sobre quão
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acabar. Não sabia o que fazer”. Ele disse: “Um pequeno e humilde
companheiro veio, o irmão Branham. Aquilo começou para mim”. O
outro subiu e disse: “Como o irmão testificou, assim foi comigo”. Ele
disse: “Eu pastoreava uma pequena igreja, e fui para casa uma noite”.
Ele disse: “Aquilo começou para mim”. Eu sentado ali chorando,
chorando. Eu apenas me levantei e saí do edifício. Não aguentei mais.
Vê? Ele disse isso. Eu pensei: “Deus, é exatamente o que Tu disseste
que aconteceria. Exatamente”.
133
Bem, aqui estou esta manhã, amigos. Sou um pobre servo do
Senhor. Eu - eu - eu falhei com Ele de muitas maneiras, mas estou
envergonhado de mim mesmo. Eu me sinto indigno - até mesmo de
ministrar aos Seus queridos filhos doentes. Mas eu - eu não - não olho
para a minha dignidade porque não tenho nenhuma. Eu olho para o
que é Sua graça. Vê? É o que - o que Ele é para mim, e o que eu sou
para Ele. Eu sou seu filho. Ele é meu Senhor. Se minhas mãos não são
limpas, mas as Dele são; e eu não ministro com as minhas; eu apenas
tento me render a Ele para que Ele possa ministrar através de mim.
Estou muito feliz por ter vivido neste véu onde as coisas do mundo...
Quando eles diziam: “Você não pode fazê-lo. Ora, você está louco.
Algo deu de errado com o pregador Branham lá em cima. Olhem para
ele. Ora, ele ficou louco.”
134
Quando eu tive aquela reunião ministerial lá no hospital
Judeu, e aquele grupo de homens sentados lá, e como eles tentavam
me dizer... “Ora, você está perdendo sua mente. Ora, você não pode
fazer isso. E você orar por reis?” Eu disse: “Isso é o que Ele disse”. Não
fez nenhuma diferença o que disseram. Ele o fez de qualquer maneira.
Deus o fez. Ele nunca olhou para minha ignorância. Minha ignorância
nunca poderia ter produzido isto. Mas não foi minha ignorância;
foi a Sua graça; foi Ele que o fez. Nessa graça somente confio nesta
manhã quando vou orar por esta mulher moribunda e por outros.
Não somente... Vocês são servos de Deus, também. A oração, a oração
fervorosa e eficaz, a congregação orando...
135
Aqui está uma mulher deitada na maca, aqui, esta manhã. Há
outros sentados aqui numa condição moribunda. Há uma qualidade,
um dom, certamente. Isso nem mesmo é questionado pelo mundo
depois de dez anos. Você poderia vir a esta plataforma, e você não
poderia esconder sua vida, se tivesse que fazê-lo, na Presença de
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doentes, eu apenas quero - para - para que tenham confiança... E Deus
sabe que em meu coração eu não o quero dizer pessoalmente. Mas eu
quero apenas mostrar-lhes uma coisa. Olhem através do país o que
tem acontecido. Apenas tracem em sua - em sua – um quadro mental
em sua mente por alguns minutos.
130
Apenas olhem o que aconteceu aqui em cima outro dia. Vocês
ouviram falar sobre aquela velha gambá na selva, lá embaixo; saiu de
lá, mordida pelos cães ou algo assim, toda rasgada. E por que Jeová
Deus, para algo que nem mesmo tem alma, uma pobre gambá, traria
aquela gambá e a colocaria na minha porta? E eu tão tolo a ponto
que não o sabia. Ela ficou lá vinte e quatro horas. E eu estava sentado
no meu quarto, e Ele disse: “Como uma dama, ela tem estado lá 24
horas para que você ore por ela, esperando por sua vez, e você ainda
não o fez”! E a pequena Rebeca estava lá no quarto... E eu saí, e eu
disse: “Pai celestial, me perdoe. Eu não sabia disso. Então eu oro para
que Tu cures esta gambá”. Isto foi o que eu disse. E a velha gambá se
levantou, e me olhou, recolheu seus bebês, como dizendo: “Obrigada,
senhor”, sem nem mancar, caminhou direto ao portão e desceu a
estrada. Vê? Uma pobre gambá... Certamente. Deus a conduziu lá.
Vocês não creem nisso?
131
Como Ele liderou Bosworth? Oh, apenas olhem através do
país, às centenas, por meio de sonhos e visões, e como tudo tem sido.
Então aquilo me faz entender isto: que Ele me encontrou lá quando
Ele ficou ao meu lado e disse: “Você nasceu neste mundo para orar
pelas pessoas doentes”. Disse: “O teu ministério, começando, correrá
ao redor do mundo”. E ele tem feito isso. Olhem para as campanhas
de cura, milhões de pessoas do mundo estão curadas agora. Não
conseguia entender. Certamente que não. Mas eu comecei e, pela graça
de Deus, ele fluiu ao redor do mundo para este grande avivamento.
132
Eu estava sentado a outra noite... oh, está consumado, agora.
A outra noite, há alguns meses, estava reunido com um grupo
de ministros em uma campanha de cura. Cada um deles ia contar
uma experiência pessoal. Eles nem sabiam que eu estava por perto.
Eu estava assentado atrás, naquele grande estádio; meu casaco
puxado para cima assim, uma peruca sobre minha cabeça, um par
de óculos escuros, apenas sentado ali, ouvindo. Um deles caminhou
até a plataforma e disse: “Bem, meu ministério estava a ponto de
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glorioso é Jesus. Um texto veio ao meu coração. Isso continuava me
queimando a ponto que eu não podia descansar com aquilo. Então eu
disse: “Querida, quero pregar um pouco para você”. E ela despertou;
pela graça ela ouviu. Eu disse: “A fé Cristã é baseada solidamente
sobre o descanso”. Isso é certo. Um Cristão não fica agitado. Um
Cristão não corre de um lugar para outro. Um Cristão não discute e se
encoleriza ou se preocupa com as coisas. O Cristão repousa. Está tudo
acabado. Está tudo consumado para o crente no Calvário. Isso é certo.
Oh, podem vir doenças e decepções, mas o Cristão descansa sabendo
disso: que Deus é capaz de manter o que Ele realizou, sabendo que
não importa o que é ou o que pareça: não há doença, nem tristeza
ou morte, não há fome nem qualquer coisa que possa nos separar do
amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Apenas
deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser: a âncora segura.
35
Eu passei por um porto uma vez e vi isso. Estávamos voando
em um avião, voando baixo, havia um grande barco lá. As velas
haviam sido abaixadas, vocês sabem. E, oh, que tempestade no mar!
Oh, ele estava sendo arremessado de um lado para outro. E eu vi
aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas
ondas entravam, e algumas ondas passavam por baixo, e tudo mais. E
eu disse: “Gostaria de saber por que se mantem ali.”
E um companheiro assentado, disse: “Tem uma âncora nele no
mar. Portanto”, ele disse, “o barco não pode afundar". Ele disse: "Pode
atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado".
Eu disse: “Oh, louvado seja Deus, temos uma âncora”. Algumas
ondas nós podemos passar por cima, e algumas nós podemos passar
por baixo, mas, independentemente disso, se a âncora segura... Não é
o barco que se mantém; é a âncora que está segurando. Não é o que eu
sou, ou o que eu serei, ou o que eu era; é o que Ele é agora, e o que Ele
fez por mim e por você. Não é o que eu posso fazer: é o que Ele fez.
36
Minha fé não se ancora no que serão as próximas reuniões.
Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou
sobre qual igreja que eu deveria unir-me, ou com quais pessoas eu
deveria me associar. Minha fé se ancora e repousa inteiramente sobre
a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, recebida. Deus O justificou
levantando-O dos mortos. “Este é o Meu Filho amado em Quem me
comprazo”, e Deus O ressuscitou dos mortos para nossa justificação.
Não é de admirar que o poeta tenha dito:
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Vivendo, Ele me amou; morrendo, Ele me salvou;
Enterrado, Ele levou meus pecados para longe;
Ressuscitando, Ele me justificou livremente para sempre:
Algum dia Ele virá - oh, dia glorioso!”
O Cristão descansa nessa esperança sobre os mares
tempestuosos. Claro, as tempestades chegam, todos os tipos de
problemas, mas estamos ancorados. Isso é tudo. Nunca afundará.
Não pode afundar.
37
Agora, eu tenho notado muitos Cristãos, em minha vida, que
estão para cima e para baixo. Eu tenho me perguntado a respeito
disso. E sem pregar um assunto como este nas outras igrejas por onde
vou, pensei que seria melhor pregar isto para o meu povo, aqui no
Tabernáculo: “Por que as pessoas são tão inconstantes?” Você encontra
estas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um
desejo tão profundo, e diariamente pesquisam, estudam com cuidado
e buscam a Deus, e nunca chegam a qualquer tipo de conclusão onde
eles possam se estabelecer ou se ancorar em Cristo. E isso eu aprendi,
por experiência, que são pessoas intelectuais.
38
Agora, falando disso, há dois tipos diferentes de Cristianismo.
Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes; eu digo que
duas fases diferentes seria uma expressão melhor para usar; não dois
tipos, duas fases; o mesmo Cristianismo, mas duas fases dele. E uma
delas é uma concepção intelectual ou mental na maneira de entender
o que Deus disse em Sua Palavra sobre Jesus Cristo. E a outra é uma
experiência experimentada que Deus deu ao homem em seu coração.
39
Um deles, o intelectual, é faminto. Ele está se deleitando em
Deus, mas o seu regozijo não dura. O outro parece ter vitória o tempo
todo. Não há nada que os incomode. Eles estão tão sólidos e ancorados
quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os
incomoda, de maneira alguma. Mas eles parecem ter algo acerca de si
que as pessoas que são Cristãs e que tentam viver para Deus, admiram
esse tipo de Cristão. E muitas vezes me perguntei: “Senhor, o que
é que essas pessoas têm que outros desejam tanto, e ainda parecem
falhar em obtê-lo?”
40
Eu sei que é uma grande pergunta de todos corações que
têm servido a Cristo. E eu nunca tenho visto ainda uma pessoa, que
alguma vez veio a Ele, exceto os que... depois que eles... a vida nunca
mais lhes pareceu certa, se alguma vez eles deixaram a Cristo.
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126
Agora, estamos mudando de assunto. Apenas por alguns
minutos. Eu não posso ficar com vocês. Espero estar aqui no próximo
domingo novamente, o Senhor permitindo. Mas eu - eu me perguntei
esta manhã quando vinha, minha esposa disse: “Você vai? Você está
rouco e tudo mais”. Eu disse: “Eu prometi; estou indo de qualquer
maneira”. Vê? Olha, eu quero lhes dizer uma coisa. Agora, eu sei que
a oração... Esta vai ser minha primeira vez de orar desde que algo
foi ministrado para mim. Vocês entendem que Deus sabe que isto
é verdade, (veem?), sempre oro por pessoas doentes. Não será em
público como costumava ser. Bem, é claro, nestas reuniões na igreja
será assim, mas eu quero dizer em outro nível em que entramos agora.
Mas isto eu sei; eu tenho confiança. Eu tenho observado todo o tempo.
127
Agora, se... Eu gostaria de trocar de lugar hoje com alguns
homens que pregam o Evangelho, se fosse a vontade de Deus para eu
ser um pregador. Eu não tenho muito de pregador porque não sou
instruído, e eu - eu não sei muito da Palavra e coisas. Então eu não
posso pregar, mas meu trabalho é orar pelas pessoas doentes. E eu
noto nos cultos, em diferentes lugares, exatamente o que faz a oração,
que efeito ela tem.
128
Quantos recebem “Vida Cristã”, a revista “Vida Cristã”? Vocês
notaram aquele artigo sobressalente ali, por esse médico em Chicago,
ou, eu creio que é em Wheaton, Illinois? Eles lhe perguntaram. Eles
disseram: “Você acredita em cura Divina? Existe tal coisa?” Ele disse:
“Agora, vocês me fizeram uma pergunta. Cura divina, o que quer
dizer, milagres ou cura?” Ele disse: “Cura, certamente. Você ora pelo
doente”, e disse, “o doente fica bem. Então há um milagre quando
desaparece bem diante de você”. Ele disse: “Qualquer um desses.
Eu, certamente, acredito nisso”. Mas, disse: “Agora, esses cultos sem
sangue, como Unitários e Ciência, e coisas assim”, disse, “eu não
aceito isso, mas o Sangue de Jesus Cristo curará em qualquer tempo”.
Agora, esse era um doutor em medicina. Vê? E eles sabem disso.
129
E então Deus colocou alguns na igreja para orar pelos
doentes. Deus estabeleceu alguns na igreja para ensinar. Alguns para
ser diferentes coisas. É isso correto? Ele faz isso. E através disso, ele
dá algumas vezes diferentes dons às pessoas. Aquilo não tem nada
a ver com isso; não é uma coisa relacionada com a salvação da sua
alma. Mas nisto, sabendo que Ele me chamou para orar pelas pessoas
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ali, lutando, as veias cortadas e seu pescoço quebrado, e o sangue
jorrando pela sua boca. E eu olhei para minha esposa, e ela disse: “Eu
vou encontrá-lo lá, além da margem, Billy”. Coloquei minha mão
sobre meu bebê no dia seguinte, vendo sua perninha estremecendo,
e eu disse: “Abençoado seja seu pequeno coração, Sharon. Papai te
encontrará do outro lado”. Minha âncora me sustentou. Vê? Veja,
não está baseado em emoções, nem em nada que eu senti, nem em
nada; é o que Deus disse sobre isso. E eu - eu cri. E são todos estes
vinte e três anos do meu ministério agora, e se mantém tão firme
hoje, senão mais firme. Ela gradualmente se enrola na cruz, porque
está me puxando para mais Dele o tempo todo. Vê? Deus, conceda
que cada um de vocês tenha a experiência de viver uma vida mais
próxima e consagrada.
123
Vejam, ouçam atentamente agora antes de eu encerrar isso.
Não são as bênçãos que vocês recebem, e gritar e glorificar a Deus.
Essas coisas são boas. Vocês estão comendo maná. Não é isso. Não é
sobre isto que eu estou falando nesta manhã. Não é se você se levantou
e falou em línguas, ou se você gritou, e correu para cima e para baixo
no edifício. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando
sobre essa vida escondida em Cristo, onde o tempo todo, dia e noite,
você apenas vive Nele. É sobre isso que eu estou falando.
124
Agora, Ele está aqui. Eu desejaria que eu fosse um médico esta
manhã. Se fosse, eu curaria os doentes. Eu não posso curar as pessoas
doentes; sou apenas um homem. Mas o Curador, Ele mesmo está aqui,
o Senhor Jesus. Agora, se eu... A Bíblia diz: “A verdadeira e fervorosa
oração de um homem justo vale muito. A verdadeira e fervorosa
oração de um homem justo vale muito”. Vejam, Elias era um homem
sujeito a desejos e paixões como nós. Ele orou fervorosamente para
que não chovesse, e não choveu por três anos e seis meses. Então ele
foi e orou fervorosamente outra vez, e os céus deram chuva. A oração
muda as coisas. Eu não posso mudar isso. Você não pode mudar. É a
oração que muda.
125
Deus disse a um homem uma vez que ele ia morrer; que
colocasse sua casa em ordem, enviou o profeta para avisá-lo. E o
homem virou o rosto para a parede e começou a chorar, e pediu a
Deus por mais quinze anos para viver. E Deus mudou o curso e lhe
deu mais quinze anos. O que foi isso? A oração.
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41
Eu estava falando ontem com um pequeno homem de cor que
me falou de um ministro que retrocedeu e rasgou suas anotações de
pregação e jogou-as na lixeira, e disse: “Estou terminando com isso”.
E no domingo seguinte, ele pegou uma caixa de cerveja, assentou-se
no lugar e bebeu. Algumas semanas depois caiu agonizante na cama.
Se eu tivesse tempo eu explicaria isso, como isso funciona na Bíblia,
porém isso estaria fora do tema. Mas esse é outro assunto, como
satanás entrou e tomou a pessoa; Deus teve que levar Seu filho para
casa. Isso é o que aconteceu e muitas vezes acontece.
42
Mas agora, vendo esta fome – nas pessoas e, mesmo assim,
não são capazes de alcançar. E muitos de nossos mestres e escolas têm
trazido muita teologia dizendo às pessoas: “Bem, é porque você não
gritou, porque você não falou em línguas, ou porque você não tinha
esse tipo de dom”, contra os quais eu nada tenho a dizer acerca dessas
coisas. Mas, de modo geral, você encontra essas pessoas que quando
gritam ou falam em línguas, ou alguma outra emoção, contudo, não
parecem ser as pessoas que deveriam ser. Agora, nós temos - sabemos
que é verdade. E muitas vezes tenho me perguntado o que se poderia
fazer pela pessoa nesse tipo de estado mental. Então, encontrando
isso tão simples na Palavra de Deus, estamos tentando explicá-lo. E
agora, para fazer isso, depois de ver a parte intelectual da mente e da
alma, a qual está no coração...
43
Agora, você realmente possui duas faculdades mentais
diferentes. Você tem uma delas que está em sua cabeça, por meio
do seu cérebro; e a outra opera em seu coração, a qual é chamada
de alma: seu espírito e sua alma. Agora, muitas vezes elas ficam em
grande desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute
com ela se não está certo. Mas quando entra na alma, a cabeça parece
retroceder. Houve coisas que aconteceram com você que você sabia
que iam acontecer, todavia, você não podia explicar o por quê. E
não há razão; você não poderia explicar isso, mas ainda assim você
o aceitou, e aconteceu exatamente daquela maneira. É quando algo
acontece aqui embaixo.
44
Nas grandes reuniões dos vastos campos de campanha, eu
notei que muitas pessoas vinham até mim e diziam: “Oh, eu tenho
toda a fé, irmão Branham”. E, intelectualmente, elas estão corretas aqui,
mas em seu coração isso não está lá. Se estivessem, elas não estariam
na plataforma para que se orasse por elas - para ajudar na fé, se elas

14

CRENTES DA BÍBLIA

tivessem fé. Agora, teremos que voltar e tomar um tipo para trazer
este quadro para vocês nesta manhã, como a crianças, e eu quero que
vocês observem atentamente. Eu creio em tipificar, especialmente para
as pessoas que são... Ilustrando é mais fácil para eles entenderem. É
bom ensinar crianças; e todos nós somos crianças. Nós somos - somos
apenas adolescentes em Deus. Quem aqui gostaria de dizer: “Eu sou
um adulto, crescido em Deus? Eu...”? Nós não somos; nós somos
apenas pequenos bebês em Deus. Isto é certo.
45
Agora, vamos procurar trazer isto a um lugar onde podemos
ver exatamente o que Deus está fazendo. Assim, voltemos agora ao
Antigo Testamento para termos um quadro disso, e o tomaremos pelos
filhos de Israel. Quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho e
entraram na terra da promessa, Deus, por graça soberana, cada noite,
fazia chover maná do céu. E as pessoas iam e comiam, colhiam esse
maná e o transformavam em pão, ou bolos, ou algo assim, e comiam
esse pão, o qual sustentava suas vidas na jornada. E descobrimos que,
muitas vezes, se eles deixassem o maná ficar um pouco mais de tempo
no chão, ele se derretia, se desvanecia. Assim como a geada ou algo no
chão, ele não aguentava.
46
Agora, nós vemos que essa mesma coisa está acontecendo
no Cristianismo. Muitas pessoas, antes das nove horas, ficam com
fome. Vocês têm muitos acampamentos, como eu diria, estrelas de
acampamento. Muitas pessoas vão ao culto, se regozijam e gritam,
e louvam ao Senhor enquanto o Espírito de Deus está caindo; toda
condenação deixa seus corações. E assim que - um dia ou dois depois
do avivamento, eles se encontram de volta naquela velha rotina
novamente. No entanto, eles estão comendo maná. Muitas pessoas
vêm a Cristo – o que o mundo Pentecostal, nunca foi capaz de fazer
com que o povo Pentecostal visse esta verdade fundamental. É muito
difícil, porque cada igreja tem sua doutrina, e eles ouvem seu pastor
diariamente. E o evangelista fala alguma coisa e eles dizem: “Oh, bem,
eu entendi isso, que - que diferença isso faz?” Mas eles não conseguem
obter esta verdade.
47
Agora, tenho falado frequentemente e ainda falo, e acredito
nesta grande fé ou Verdade fundamental que Jesus Cristo disse:
“Aquele que ouve a Minha Palavra, e crê Naquele que Me enviou, tem a Vida
Eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida”.
Veem? “Aquele que ouve a Minha Palavra...” Oh, eu desejaria poder
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cinquenta ou sessenta corações ou mais aqui que levantaram as mãos
e disseram: “Por meio disso agora estamos vindo a Ti... “Conceda,
Pai, que as portas de seus corações possam ser completamente
abertas. Eles têm sido... Muitos deles, Pai, já têm vida eterna. Eles
viverão para sempre. Eles a têm, porque Tu disseste isso. Esta é a
razão pela qual baseamos nossos pensamentos tão confiantes. Eles a
têm. Tu disseste assim.
120
Agora, Pai, nós oramos no Nome de Jesus, que Tu os traga
para um companheirismo mais próximo. Eles foram jogados, satanás
os golpeou. Eles podem ouvir os gemidos e as gargalhadas do diabo,
sempre tentando-os a fazer coisas erradas, e dizer coisas erradas, e
ouvir a respeito de tudo. Pai, oramos para que o véu caia entre eles
e o mundo hoje, para que eles se escondam em Cristo, para nunca
mais vaguear por aí; que permaneçam bem ali em Sua glória, todos os
dias, lendo a Bíblia, louvando-O, Cristãos mansos, humildes, quietos
e cheios do Espírito. Conceda isto, Senhor. Nós os recomendamos a Ti
agora, assim como os confiamos também. Em Nome do Senhor Jesus
Cristo e para Sua glória. Amém.
Há uma fonte cheia de sangue,
Tirada das veias de Emanuel;
E os pecadores, mergulhados sob o fluxo,
Perdem todas suas manchas de culpa.
121
Agora, vamos ter o serviço de cura em apenas, em um
momento. Que cada coração esteja centrado agora. Quantos sentem
que hoje, a partir de hoje, pela graça de Deus, se você não o tinha
feito, você crê que a partir deste dia, você vai andar na Presença de
Deus, caminhar corretamente com a unção correta? Qual seria a
unção correta? De acordo com a Palavra: amor, paz, alegria; esta é
a unção. Andar assim até que Deus simplesmente levante a cortina
e me leve ali dentro, e feche todo o mundo à minha volta. Você fará
isso? Levante sua mão. Pela graça de Deus você fará isso? Obrigado,
e Deus te abençoe. Façam isso, amigos. Eu lhes digo: isso superará
cada emoção, ou cada dom, ou qualquer outra coisa mais que você
possa procurar, se você apenas encontrar a Cristo desta maneira em
seu coração. Isso é o que tem me ajudado.
122
Eu recostei meu pai sobre meu braço, vi seu cabelo cair;
ele olhou para mim - foi se encontrar com Deus. Eu vi meu irmão
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agora mesmo, e O aceito. Eu levanto minha mão para Ti, Senhor Deus,
que eu farei isso deste dia em diante”. Deus te abençoe, irmã. Isso é
bom. Deus te abençoe. Te abençoe. Alguns... Deus te abençoe, irmão.
Isso é bom. Agora, Deus te abençoe, irmão; vejo você aqui. Deus te
abençoe, irmã. Ora, Ele vê vocês. Deus te abençoe, meu irmão.
116
“Hoje eu venho, Senhor. Estou cansado de viver à luz das
velas. Estou vivendo - estou cansado de viver à luz das estrelas, à luz
da lua e à luz do sol. Eu quero a Glória Shekinah, Senhor, que não
se apaga quando chega a escuridão”. Deus te abençoe, irmã. “Deste
dia em...” Deus te abençoe, jovenzinha. Deus te abençoe, irmã. Deus
te abençoe, mãe. Deus te abençoe, garoto; isso é bom. “Deste dia em
diante, Senhor Deus, eu farei tudo. Eu venho a Ti.
117
Tu não me expulsarás. Tu não podes me expulsar porque Tu
prometeste que não o farias, e eu venho agora e O aceito agora. Eu
creio em Ti.” Deus te abençoe, irmã. “A Glória Shekinah, vou viver
nela. Quando aborrecimentos, e coisas, e - problemas surgirem e tudo
tentar me mover e me fazer isso, e pensar este mal e fazer este mal, e
dizer isso, eu vou apenas ficar ancorado no véu e olhar para a Glória
Shekinah. E, deste dia em diante, vou viver Contigo”. Há outro antes
de orarmos? Deus te abençoe, senhora, você, e você, e você. Deus os
abençoe. Sim, quase uma dúzia ou duas de mãos que levantaram
então. Muito bem.
118
Agora, apenas - eu lhes direi o que quero que façam. Agora,
sabemos que há um costume que temos de vir ao redor do altar e orar;
isso é bom. Isso foi formado pela primeira vez na igreja Metodista,
mais ou menos no século 17. Na Bíblia, eles nunca fizeram isso. Na
Bíblia, o que eles tinham, todos os que creram, foram salvos. E eu
quero que vocês fiquem no seu assento onde estão. Eu quero que
inclinem sua cabeça comigo. Eu quero que vocês orem enquanto oro
e digam ao Senhor, digam: “Senhor...” Agora, deixe cair todas as
preocupações do mundo e quem está perto de você. Esta pode ser a
última vez que você terá a oportunidade de entrar no Reino de Deus.
E eu oro para que Deus abra as portas da misericórdia para vocês
hoje, e este será o momento. Agora, devemos orar enquanto temos
nossas cabeças inclinadas.
119
Nosso Pai celestial, eu trago a Ti... Quando a semente saiu,
Senhor, através da plataforma, o Espírito Santo caindo em cerca de
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gravá-la no profundo de cada coração. São João 5:24: “Aquele que ouve a
Minha Palavra, e crê Naquele que Me enviou, é Eterno, Vida Eterna, e nunca
virá ao juízo, mas já passou da morte para a Vida”. Esta é a Sua Palavra.
48
O que você tem que fazer? Acredite, ouça. A fé vem pelo ouvir,
ouvir a Palavra e crer, e aplicar, e descansar. Vê você? A Palavra diz
assim: Ouça. Seu coração diz assim: creia. E todo o seu ser descansa
nisto. Está concluído. A fé vem pelo ouvir. Jesus disse a Palavra: “Aquele
que ouve a Minha Palavra, crê naquele que Me enviou tem a Vida Eterna,
nunca acaba, sempre existindo Vida”. Não é maravilhoso? “Vida que
existe sempre e nunca mais perecerá, mas já passou da morte para a
Vida: passou da separação para a Presença eterna”. Amém.
49
Agora... quando você era um estrangeiro de Deus... Você
deixou de ser um estrangeiro; agora você é um filho. Da morte para
a Vida; das trevas para o dia; do mortal ao imortal; da corrupção
à incorrupção; do enfado à alegria; da morte para a Vida, e está
descansando completamente no ASSIM DIZ O SENHOR. Não sobre
sentimentos, emoções mentais, teorias, sobre algo estranho que
alguém disse a você que não tem base, sobre alguém afirmar: “Bem,
você venha e junte-se à nossa igreja, e isso estará concluído”, mas
sobre a Palavra de Deus, a alma humana descansa solidamente. Deus
disse assim. Isso o estabelece, o torna real.
50
Agora, vamos rapidamente para a segunda fase. O que faz
essas pessoas saírem ao campo e comerem o maná, e então, antes
que a noite chegue muitos deles ficam famintos? E as pessoas vão às
reuniões; há muitas pessoas que vão e ligam o rádio, ouvem um bom
sermão e se alegram; muitos deles vão à igreja, e eles ouvem um bom
sermão, e vão para casa e se regozijam. Mas então, que coisa é esta que
vem e tira tudo de você na primeira pequena dificuldade que aparece?
Verdadeiramente, se você está ouvindo a Palavra e sua alma está se
alegrando com a Palavra, é o Espírito Santo que você está comendo.
51
Veja, eu creio que você crê em Vida Eterna. Eu creio nisso
- que a sua aceitação pelo Senhor Jesus lhe dá a Eternidade, a Vida
Eterna quando você crê nisso. Então eu creio que por um Espírito você
é batizado no corpo de crentes. (Nós vamos chegar nisso em alguns
minutos, se Deus quiser.) Você crê para a Vida. Ele - Paulo disse,
passando pela costa superior de Éfeso, encontrando certos discípulos,
ele disse: “Vocês receberam o Espírito Santo desde que creram?”
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52
Veja, tua fé te ancora em Cristo. Isso é intelectual. Você crê
nisso. Você aceita isso. Você diz que isso está certo. Você reconhece
que Isso é a Verdade, e você é um Cristão. E você tem a Vida Eterna
crendo nisso. Você entrou em Deus. Você está no acampamento. O
maná está caindo e você está comendo-o.
53
E vocês notaram uma coisa estranha, que havia uma multidão
mista comendo o mesmo maná? Pessoas que são pecadoras, que não
aceitam o Senhor Jesus ainda podem desfrutar o - vendo o movimento
do milagre de Deus curando os doentes; podem se alegrar com as
pessoas que fazem certo; podem abrir seus corações e se alegrar com
um sermão que é pregado sob a unção. E este é o mesmo tipo de maná
que o Cristão está comendo. Veem isto?
54
Então, vocês sempre recordem da minha doutrina aqui,
no Tabernáculo: vocês têm que seguir a Deus em três, porque Ele
é aperfeiçoado nisto. Agora, nos perguntamos por quê. Então
descobrimos que esse maná se desvanecia. Ele caia no chão e depois
se desvanecia; então vinha novamente e depois se desvanecia. Todos
os dias, alguns dos quais, pelas nove horas, ele se acabava. Conheci
pessoas que têm estado na igreja e simplesmente se alegravam; e os via
sair da igreja e, talvez na segunda ou terça-feira, alguém simplesmente
vivendo um mau comportamento, impróprio para um Cristão. E o
homem ou a mulher, quem quer que seja, volta novamente, e aperta a
mão e diz: “Não quero fazer essas coisas”. Você sente pena deles.
55
Você tem visto pessoas aceitarem a cura Divina e dizer: “Oh,
sim, eu vejo isso. Está na Palavra. Oh, obrigado, Senhor, eu creio”.
E eles irão bem por alguns dias; e a primeira pequena tormenta que
os atinge, eles voltam novamente. Vocês têm notado isso, e isso é
verdade; e as pessoas não podem ajudá-lo. Então, o que é isso tudo? O
que faz com que essas coisas aconteçam?
56
Agora vamos observar. Agora, observamos que este maná,
quando caía… Deus o enviava para prover vida aos filhos de Israel
em sua jornada. Então Deus disse a Moisés e a Arão que fizesse uma
grande panela dourada e a enchessem completamente de maná, e a
colocassem no lugar santo… ou no lugar santíssimo, junto à arca. Este
maná era para ser posto perto da arca, e ali nunca desvanecia, nunca
envelhecia; ele nunca perdia a doçura; sempre estava bom ali dentro.
57
Você já conheceu uma pessoa que esteve lá, e provou e que
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o coração. Irmão, vamos levar as pessoas para dentro do véu. Isso
é correto. Você quer saber um pequeno segredo? É assim que eu
conquisto animais selvagens. É assim que eu conquisto doenças: é por
meio do amor. O amor de Deus nos constrange a fazer tal coisa. Entre
além do véu. Você não viria hoje, enquanto inclinamos nossas cabeças
para um momento de oração? (Se a irmã vier ao piano?)
112
Nosso Pai celestial, nós Te agradecemos hoje pelo amor de
Deus que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo.
Vendo nosso tempo transcorrendo agora, nós permitimos que cada
pessoa que está na Presença Divina agora, Pai, entre além do véu.
113
Aqui estão homens e mulheres jovens, homens e mulheres
idosas, jovens - apenas criancinhas, e pequenos adolescentes. Oramos
Pai, que Tu leves cada um deles Contigo além do véu nesta manhã e
assim esconda-os em Ti, em Cristo, até que eles sejam renascidos; e a
esperança de glória, a esperança de Deus estará descansando neles. E
quando as provações do inimigo surgirem, eles estarão tão distantes,
além do véu, que nem sequer ouvirão. Eles apenas verão a Jesus,
vivendo em Sua Glória Shekinah, vivendo em Suas bênçãos, onde este
Halo de Luz que está agora no tabernáculo, permita que Ele habite em
cada coração, Pai. Que Isto saia do intelectual, ou de olhar para Ele em
uma foto, ou até mesmo vê-Lo com seus olhos naturais. Que Ele venha
aos seus corações, Senhor, e ali possa habitar e eles vivam na presença
de Deus, a qual produz a cada dia uma vida frutífera e abençoada
para o Senhor Jesus. Não o concederás, Pai?
114
Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, nossa irmã está
harmonizando isso no piano, ou tocando-o, melhor dizendo.
Há uma fonte cheia de sangue.
Esse é o caminho. Venha pelo altar, o caminho para entrar à
Glória Shekinah.
Tirado das veias de Emanuel;
Pecadores, mergulhados sob o fluxo,
Perdem todas as suas manchas de culpa.
115
Haveria alguém aqui, agora mesmo, que em seu coração
tomou uma decisão nesta manhã para Cristo? Você diz: “Deus, eu - eu
fiz uma decisão. Não vou mais viver esta vida aqui, de altos e baixos,
não. Eu estou indo diretamente a Ti agora. E exatamente sobre - sobre
a base do Sangue derramado, sobre Tua Palavra, estou chegando
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conseguiríamos andar dez pés [Três metros – Trad.] de distância de
onde estamos agora, da grama e daquela pedra lá”. Eu disse...
Ela disse: “Isso depende de você como vai fazê-lo, mas você
atravesse aqui e você vai... Eu vou chamar o xerife.”
Eu disse: “Você tem um direito perfeito, e eu sinto muito por
não ter vindo falar com você, além do teu marido”. Eu disse: “Sinto
muito por isso”.
110
E ela, oh, ela estava furiosa, e bufando, e soprando e sacudindo
seu punho no meu rosto e tudo mais. Eu estava vestido com um velho
macacão. E eu disse: “Bem, lamento muito que eu - que eu te perturbei.
Eu não teria feito isso por nada no mundo, irmã”. Eu disse: “Eu - eu
- estou com vergonha de mim mesmo”. Eu disse: “Seu marido disse
que estava tudo bem. E está tudo bem”. E eu disse...
Ela disse: “Vocês, jovens, pensam que podem atropelar pessoas
idosas”?
Eu disse: “Não há dúvida que isso ocorreu muitas vezes nos
arredores. Mas, irmã, somos Cristãos”. Eu disse: “Eu não moro aqui.
Estou só trabalhando aqui para ajudar algum irmão”.
Ela disse: “Você está trabalhando aqui?” Disse: “O que você
está fazendo aqui?”
Eu disse: “Eu sou um ministro, um reverendo”.
Ela me olhou de cima a baixo; ela disse: “Um reverendo?”
Eu disse: “Sim, senhora”.
Ela disse: “O que você está fazendo aqui?”
Eu disse: “Tentando fazer uma boa ação para ajudar alguém”.
“Qual o seu nome?”
Eu disse: “Meu nome é Branham”.
Ela disse: “Você é o irmão Branham?”
Eu disse: Sim, senhora.”
Ela disse: “Perdoe-me”. E seus lábios começaram a tremer. Ela
começou a chorar. Ela disse: “Eu sou uma Metodista desviada”. Ela
disse: “Eu estou envergonhada por agir da maneira que fiz”.
Eu disse: “Deus te abençoe, irmã. Volte para a igreja, você
voltará? Sirva ao Senhor Jesus”.
111
Veja, se a gente tivesse pulado e começado a discutir com ela,
e dizer a ela que você tinha um direito, e assim por diante, e você...
Vê o que você teria feito? Apenas algumas palavras de amor vão até
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está vivendo deste maná? Você pode encontrá-lo na segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado ou domingo;
num dia nublado, num dia claro, num dia sombrio, as coisas indo bem,
ou mal. Ele sempre é doce, sempre cheio de amor, nunca fala nem faz
nada de errado. Ele está vivendo sob a glória de Deus. Ele nunca fica
com fome. Ele nunca tem que ir à igreja para ser fortalecido. Ele - ele
está sempre cheio de Deus.
58
As pessoas vão à igreja, e dão um aperto de mão na igreja,
e riem e te chamam de irmão. Fora da igreja, eles administram um
pequeno negócio que não seria bem correto para ganhos pessoais. Eu
não diria que essas pessoas estão aqui no Tabernáculo, mas eu digo
que há. Há coisas que as pessoas fariam, e elas ficam diferentes. A
mínima, a menor coisinha trará de volta esse velho temperamento
novamente, esse egoísmo abrirá uma orelha para ouvir fofocas, ou
fará algo desse tipo. Essa pessoa nunca entrou nesta panela aqui. Eles
estão lá fora. Eles estão realmente comendo o mesmo tipo de maná.
Eles foram trazidos para o acampamento, e é aí que - no acampamento,
no campo é onde as pessoas pegavam o maná. E eles estão lá, e esse
maná que eles comem é o mesmo maná que este homem come aqui.
Ambos têm o mesmo pastor. Ambos leem a mesma Bíblia. Mas um
permanece constantemente verdadeiro e humilde, e o outro tem seus
altos e baixos; indo desta maneira, dentro e fora. Ambos comendo o
mesmo maná, mas um deles entrou, e o outro ainda está fora. Ambos
são crentes para a Vida Eterna, mas um é batizado com o Espírito
Santo no Reino de Deus, e o outro está fora comendo o mesmo maná.
59
E as pessoas nos têm dito que: “Você tem que gritar para
entrar aqui. Você tem que falar em línguas para entrar aqui. Você
deve fazer todas essas coisas”. Mas descobrimos que essas coisas
não funcionam. Tenho visto pessoas gritarem que não estavam... Eu,
dificilmente creio... Não tenho jeito de julgar; eu não deveria. Eu vi
pessoas que gritavam e viviam qualquer tipo de vida. Eu vi pessoas
dançando no Espírito, subindo e descendo os corredores e saíam e
viviam horrivelmente. Eu vi homens e mulheres fazerem isso. Eu vi
igualmente homens e mulheres dançar no Espírito, e falar em línguas,
gritar, e tinham um temperamento como não sei o que. Tem alguma
coisa errada. E, no entanto, eles gostam das bênçãos de Deus. Eles
acreditam nisso. Eles têm fé nisso. Mas é apenas nesse átrio externo.
Nunca vieram ao átrio interno. Nunca chegaram daqui até aqui.
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60
Esse é o problema com as igrejas hoje. Espero que vocês vejam
isso. Oh, que coisa, quando posso visualizar isso previamente, isso me
faz regozijar, vendo que nossa âncora se mantém segura dentro do
véu. A Bíblia diz: “Aquele que vencer, eu darei uma pedra branca e um novo
nome que ninguém conhece, senão ele mesmo”.
61
Não faz qualquer diferença o que as pessoas dizem. Você
mesmo sabe quando foi trazido para o interior do véu. Ninguém
poderia dizer-lhe nada diferente. Não porque você se uniu à igreja,
porque você fez isso ou aquilo, mas simplesmente algo te diz. Você tem
uma pedra que está no coração, não uma pedra dura, mas algo suave.
Esta pedra torna seu coração suave em vez de duro.
62
Em Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram
colocadas na arca dentro do tabernáculo, as leis de Deus... Ezequiel
falou de outro tempo. Agora, as pessoas... Há duas classes de pessoas
hoje: as mesmas classes que estão tentando fazer algo para se salvar.
Cada um diz: “Eu irei à igreja todos os domingos”. Isso é muito bom.
“Eu quero ser religioso”. Isso é muito bom. Isso ainda está sob uma
lei. Mas quando o outro, indo à igreja e sendo bom, não é algo que
você faz por si mesmo; é algo dentro de você fazendo-o por você: o
Espírito Santo em seu coração.
63
Agora, observem neste átrio interior. Estas pessoas que vivem
aqui dentro parecem estar sempre alimentadas, sempre se sentindo
bem. Ezequiel disse: “Escreverei minhas leis de novo e as colocarei
em seus corações”. Quando a lei costumava estar sobre pedras na
arca, e a arca representa o coração, então: “Colocarei minha nova
lei em seus corações”, na arca. O coração é a morada de Deus. E no
Antigo Testamento, Deus habitava em Sua glória sobre a arca. O
coração é a arca. Deus habita, não na cabeça, mas no coração. Deus
não é conhecido pela teologia; Deus não é conhecido pela concepção
mental; Deus é conhecido por um novo nascimento, uma experiência
santificada à moda antiga, que está dentro do coração humano.
64
No entanto, homens e mulheres vivem uma boa vida, e amam
a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro esconderijo está
no coração: esconder-se em Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo,
entrar em seu coração, Ele está em você no seu temperamento, e Ele
está vivendo Sua própria Vida por Sua própria vontade através de
você. Aleluia! Eu sei que isso soa terrível, mas é certo. Cristo... Então
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106
Vocês poderiam ir a todos os tipos de emoções, e continuar
de cada maneira e chamar em nome da religião. Os pagãos fazem a
mesma coisa. Mas deem-me uma vida consagrada que está morta e
ressuscitada em Cristo Jesus, que vive na Glória Shekinah, com o amor
de Deus ao seu redor; essa é a pessoa que eu creio que vai estar lá.
Coloquem-me sob o véu, sob o Sangue do Senhor Jesus. Pegue todos
os seus dons que você tem na Escritura. O diabo pode imitar cada
um deles, mas ele não pode imitar o amor, porque o amor é genuíno.
O diabo não pode amar. Essa é uma coisa que ele não pode fazer. E
quando você chegar a um lugar que você ama um ao outro, e todo o
mundo está morto... E se você ama a Deus...
107
Eu estava falando com uma mulher outro dia, que estava
simplesmente gritando comigo com tudo. Ela estava indo para - quase
me deu uma surra. Eu estava ali com um outro homem.
E ela disse: “Você comece a atravessar este lugar, e eu chamarei
o xerife”.
Eu disse: “Bem, irmã querida, eu só estava...” Eu disse: “Nós
somos Cristãos, não faríamos isso”.
Ela disse: “Cristãos, não há tal coisa”. Muito grosseira... E ela
estava gritando conosco terrivelmente.
Eu disse: “Mas, senhora, lá...” Eu disse: “Você não acredita em
Jesus Cristo”?
Ela disse: “Oh, eu acredito Nele, mas não nas pessoas”.
Eu disse: “Você não pode acreditar Nele sem acreditar em Seu
povo. Você não pode fazer isso”. Oh, ela estava fazendo de tudo, além
de me amaldiçoar. Saí do carro – ou fora do carro, fui. Eu disse: “Irmã,
nós só queremos passar para um lugarzinho aqui”. Eu disse: “Tudo
vai ficar bem”. Eu disse: “Eu não faria isso por nada”. Eu disse: “Eu
estou - eu estou trabalhando aqui”.
109
E ela disse: “Esse é a maneira de vocês, pessoas. Vocês pensam
que podem atropelar as pessoas idosas”.
Eu disse: “Não, não, não”. Eu disse: “Isso é... está tudo bem, se
você não quer que nós passemos. Eu não sei como vamos tirar o carro
daqui. Nós entramos. Seu marido nos disse que poderíamos.”
“Não me importo com o que ele disse. Vocês não farão isso”.
Eu disse: “Bem, nós - nós entramos aqui”. E eu disse...
Ela disse: “Podem sair por aquele quintal agora”.
Eu disse: “Senhora, você vê aquela lama? Ora, nós não
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103
Há pouco tempo atrás, um jovem veio a mim. Ele era um
pentecostal. Ele havia visto muitas dessas reuniões. E ele entrou, e
sua esposa é uma fiel Luterana. Ela disse: “Bem, acho que vocês todos
foram lá e gritaram a noite passada”. Disse: “Eu acho que vocês todos
estavam falando em línguas e fazendo tudo isso a noite passada”. Ele
se prostrou ao chão e disse: “Deus, eu expulso - eu expulso o demônio
dela. Eu expulso o demônio dela”. Quase um caso de divórcio, um
homem, um bom homem.
104
Ele veio até mim, e disse: “Irmão Branham, vamos nos divorciar,
eu acho”. Ele disse: “Eu simplesmente não consigo fazer com que esse
demônio saia dela”. Eu disse: “Irmão, você está indo por um caminho
errado”. Eu disse: “Quando ela começa assim, diga: “Tudo bem, querida,
abençoado seja o teu coração, querida”. E seja realmente gentil com ela.
Apenas veja o quanto você consegue fazer por ela. Ele disse: “Irmão
Branham, bem, como conseguirei tirar o diabo dela”? Eu disse: “Você faça
como eu digo, e continue orando em seu coração”. Veja, eu disse: “Deus
cuidará do restante”. Ele me ligou cerca de duas ou três semanas depois,
e disse: “A minha casa modificou completamente”. Ele disse: “Minha
esposa é uma pessoa diferente”. Eu disse: “Qual é mais poderoso? Gritar,
chutar e pisotear, ou encher seu coração completamente de amor?” Deus
é amor. Deus amou tanto o mundo...
Desde então, pela fé, vi o fluxo
Que Tua ferida, fluindo, fornece
O amor redentor tem sido o meu tema,
E será até eu morrer.
Isso é certo.
105
Um homem me chamou, disse: “Esta mulher tem pelo menos
três demônios”. Ele disse: “Um deles é chamado Jeﬀ, e o outro
é chamado Seth, e ele não chamou o outro de nada”. E pessoas
inteligentes colocam-se ali, apoiando aquela reunião às centenas e
centenas e centenas. Ele disse: “Um deles é verde, o outro é azul e o
outro é rosa”. “Oh”, eu pensei, “Deus. Ó Deus... isto está errado. Não
deixe isso acontecer, Deus. Essas pessoas que estavam lutando tanto
para tentar chegar ao Reino de Deus, e eles se reúnem às centenas
para ouvir tal baboseira”. Você sabe por quê? Eles nunca estiveram
além do véu. Essa é uma coisa certa. Se eles tivessem entrado lá, eles
saberiam diferente disso. “Minhas ovelhas conhecem minha voz. Elas não
seguirão um estranho”. Sim, senhor.
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você está rendido, que Cristo fala a classe de palavras que Ele falaria.
Ele pensa o tipo de pensamentos que Ele pensaria através de você. Ele
faz o tipo de obras que Ele faria - através de você. Você está rendido e
descansando. Que bela imagem de um Cristão consagrado, rendido.
Cristo trabalhando através de você!
65
Paulo disse: “Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Não
mais vivo eu, mas Cristo vive em mim”. Cristo vivendo na alma individual
- rendida. Cristo fala através dos lábios, e pensa através da mente, vê
através dos olhos, age através do temperamento. Aleluia!
Então as coisas do mundo passaram. Como pode ele ser algo dócil
e agradável o tempo todo? Cristo tem tomado o controle. Amém. Vê
você? Isto é o que é. É Cristo em você! Cristo em você!
66
Você diz: “Bem, veja, eu creio que isto é a verdade, irmão
Branham”. Está certo. Está aqui dentro, tem que vir aqui. Aqui está.
E todo seu caráter é Cristo. Sua atitude, seus desejos, seu apetite, seu
tudo é Cristo: rendido, descansando, tudo perfeito. Não importa o
quão maçante isto pareça, ou quão escuro seja, ainda é o mesmo.
Cristo está em você.
67
Ele fala ao pecador na voz em que Ele falaria para ele. Ele fala
com a prostituta na voz em que Ele falaria para ela. Ele pensa, através
de sua mente, os mesmos pensamentos que Ele fala ao seu coração, a
mesma maneira que Ele falaria se Ele estivesse aqui na Terra. E você
não é mais de você mesmo, mas você está rendido.
68
Dentro deste lugar santo, Arão ia uma vez por ano. A
congregação o observava. Ele estava vestido corretamente. Ele tinha
que ser ungido corretamente. Ele tinha que andar corretamente.
Bendito seja o Senhor! Vestido corretamente, caminhava corretamente,
ungido corretamente; ele tinha um sino e uma romã em sua roupa e,
enquanto ele caminhava, eles tocavam: “Santo, santo, santo, ao Senhor”.
Ele tomava antecipadamente uma vasilha com sangue, o sangue do
cordeiro, o sangue da expiação; e ele era ungido com a Rosa de Sharon,
e a unção escorria de sua barba, até a orla do seu manto. Ele ia entrando
no átrio interior, na presença de Deus e, quando ele ia lá trás, o véu caía
atrás dele, e ele ficava fechado. Ele ficava escondido do mundo exterior.
Louvado seja Deus! Há um esconderijo, um lugar permanente.
69
Nós podemos andar na Presença de Deus, e ficar escondidos
das coisas deste mundo. Você não os ouve mais. É à prova de som.
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Aleluia! – à prova de som. O mundo fica do lado de fora, ofegante e
olhando, mas você está do lado de dentro na Presença de Deus por
toda a eternidade, comendo deste maná que durará por anos, centenas
de anos. Isto nunca se contaminará, nem se acabará.
70
E um homem que uma vez entrou em Deus, e o véu caiu atrás
dele, se desligando das coisas do mundo, ele está na Presença de Deus,
comendo o maná. Não admire, doze horas, nove horas, ou qualquer
coisa, ele está vivendo na Presença do Rei. Amém! Não se espante que
todos os dias são bons para ele. Veja, olhe onde ele está. Ele encontrou
o lugar secreto. Ele foi atrás do véu. As portas estão fechadas atrás
dele. Ele não vê nada do mundo. As portas foram feitas à prova de
som com pele de ovelhas e pele de cabras; e isso é feito à prova de som
pelo Batismo do Espírito Santo que esconde um homem em Cristo.
Lá, ele se torna uma nova criatura, e ele caminha diariamente diante
Dele desta maneira.
71
Que bela imagem do crente na Presença de Deus! Todas as
coisas são Suas, então. Todas as coisas foram dadas a Cristo. Tudo
o que era Deus, Ele derramou em Cristo. Tudo o que era Cristo foi
derramado na igreja. “Naquele dia, vocês saberão que eu estou no Pai,
o Pai em Mim e Eu em vós”. Oh, o privilégio que o crente tem, se eles
apenas pudessem aceitá-Lo!
72
Você diz: “Irmão Branham, você tem um quadro aqui sob
considerações, mas como fazer para conseguir isso? Qual é a próxima
coisa? Como podemos entrar lá, irmão Branham?”
Aqui está a maneira padrão, como eles entram.
“Oh, eu sou um Cristão, irmão Branham. Eu fui salvo. Fui
batizado. Eu aprecio as bênçãos de Deus”.
Você está nos átrios externos.
Mas diz: “Dias eu tenho meus altos e baixos, meus cansaços,
minhas agitações, meus problemas. Eu queria poder viver uma vida
vitoriosa”.
Bem, você tem que sair do pátio. Você tem que entrar.
73
Agora, qual foi a primeira coisa? Os átrios representavam
justificação. Lá fora, era onde as pessoas entravam, todo o Israel.
Nenhum outro senão um israelita circuncidado podia entrar
nesses átrios. Eles o contaminariam. Vocês lembram quando Paulo
trouxe Timóteo para o templo? e disse: “Eles poluíram este lugar
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99
Oh, Deus, leve-me de volta à Glória Shekinah! Leve-me véu
adentro Contigo. Estou satisfeito com Jesus. Senhor, deixe-me perderme e encontrar-me em Ti. Entrar no véu interior onde todos esses
lamentos do mundo...
100
A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma fome sobre a
terra, não de pão e água, mas de ouvir a verdadeira Palavra de Deus;
e as pessoas iriam de leste a oeste e em todos os lugares tentando
encontrá-lo. Essa hora chegou. Essa hora está aqui quando os homens
estão se colocando como deuses e querendo ser glorificados. Mas
as pessoas dizem: “Oh, doutor Fulano, e o grande Fulano de tal”. O
velho Paulo disse: “Eu tenho um temor, e esse é que vocês tentem
me adorar em vez de adorar aquilo que eu estou pregando. Eu nunca
vim a vocês com palavras encantadoras de sabedoria humana, mas no poder
da ressurreição de Jesus Cristo; que suas esperanças sejam construídas
sobre isso, sobre isso aí”.
101
Hoje é um dia terrível. As pessoas estão dispersas, longe da
verdade. Eu estava, algumas semanas atrás, onde havia uma grande
tenda erguida (não criticando, que Deus me perdoe), onde um homem
disse que poderia expulsar espíritos malignos, o que não tenho dúvidas
disso. Mas os espíritos malignos não são expulsos por uma vida cruel e
indiferente. A arma mais poderosa que existe no mundo é o amor.
102
Eu estava de pé, próximo de uma pequena dama a outra noite,
onde seu marido estava se preparando para deixá-la e se casar com
outra mulher; um casal bem conhecido. Eu olhei para ela. Ela disse:
“Bem, eu vou embora, irmão Branham”.
Eu disse: “Não faça isso, irmã”.
Disse-me, disse: “Oh, meu marido, seu ministério será
arruinado. O que posso fazer? Vou para Nova York e eu vou arranjar
um emprego”.
Eu disse: “Não faça isso, não faça isso, irmã”.
“O que posso fazer, irmão Branham?”
Eu disse: “Vá até ele”.
Disse: “Bem, encontrei uma foto dele, e a rasguei, e eu fiz isso
assim e assim. Eu fiz isso.”
“Eu - eu considero isso”. Mas eu disse: “Vá até ele e coloque
seus braços em volta dele e diga: ‘Querido, não importa o que você
tenha feito, eu ainda te amo.’ Isso resolverá.” Estava certo.
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uma coisa, isto é, permanecer em Sua Presença. Eu me mudei para
lá, Senhor; jamais desejarei sair outra vez. Confio em Tua Palavra,
naquilo que Tu dizes é onde eu quero estar. Deixe o véu cair ao meu
redor, Senhor, que só possa ver Jesus Cristo, e viver, e caminhar e
morrer Nele. Aí está você.
96
No Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou
diante dos apóstolos, quando eles levantaram os olhos, eles viram
apenas Jesus. Eles disseram que viram Jesus sozinho, parado lá. Deus,
esconda-me naquele lugar. Esconda-me naquele lugar onde o véu
cai e eu não verei nada senão Jesus, Ele mesmo. Não quero ouvir as
coisas fantásticas do mundo. Eu não me importo se eles têm bombas
atômicas, se eles têm um avião a jato, se o novo Chevrolet parece
melhor do que o Buick, não importa. O que importa é que eu estou
andando e vivendo com Cristo diariamente... você mesmo, e o véu
está caído ao redor, e eu estou Nele, e Ele em mim.
97
Deixe que as tempestades rujam; minha âncora se agarra
dentro do véu. Não posso dizer-lhes por que temos tantas tempestades
nos mares neste dia, mas sou grato por uma âncora que se mantém
firme dentro do véu. Quando ela está balançando e parece que cada
movimento a mandaria para o fundo, contudo a minha âncora está no
véu. Eu me ancorei no véu.
Eu me ancorei em Jesus,
As tempestades da vida eu enfrentarei,
Eu me ancorei em Jesus,
Não temo nenhum vento ou onda,
Eu me ancorei em Jesus,
Pois Ele tem poder para salvar,
Eu me ancorei na Rocha das Eras.
98
Deus, ajuda-nos nesta manhã a entrar nessa Vida interior.
Pare de ficar aqui onde você é jogado por todo vento de doutrina, cada
coisinha que vem. E você não sabe que a Bíblia diz que nos últimos
dias, que os homens viriam ser como anjos de luz nos últimos dias?
Como eles tomariam... e os ministros do diabo são anjos da luz. Você
não percebe que Eva estava buscando uma nova luz quando o diabo
falou com ela e originou cada cemitério que está lá fora; deu origem
a cada instituição insana, causou cada trabalho forçado; causou cada
morte, cada tristeza, cada bebê faminto, cada mãe moribunda? Ela
estava procurando por algo novo. Ela estava procurando por algo
novo que ela pudesse encontrar.
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sagrado trazendo um gentio.” Nos átrios, eles deviam ser pessoas
absolutamente justificadas, homens e mulheres regenerados que
aceitaram a Deus e obtiveram a Vida Eterna neles. Eles deviam ser
isso para estar no átrio. Então eles vinham ao primeiro altar, e o
primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, e onde o Senhor os
encontrava lá, no perdão de pecados e os purificava de toda injustiça.
E o altar ardente, o altar de bronze queimava o animal e o sangue do
animal. Esse era o segundo átrio.
74
E agora, depois que deixavam o segundo átrio, santificação,
eles entravam nessa vida consagrada, entravam na Presença de
Deus. E enquanto eles estavam lá, lá é onde eles tinham todas essas
coisas gloriosas. Que belo tipo ali, onde qualquer coisa morta que
entrava, vivia novamente. Vocês já pensaram nisso? Pegaram a vara
de Arão e colocaram a vara de Arão na presença deste lugar sagrado.
E quando o fizeram, em uma noite, brotou, floresceu e produziu
amêndoas no tempo de uma noite. Pensem nisso. Na Presença de
Deus, esta velha vara morta, estendida na Presença de Deus, brotou,
floresceu e produziu amêndoas em uma noite. O que era então? Que
tipo de haste era? Era uma vara da árvore de amêndoas. Foi de lá
que ele tirou isso. A vara foi tirada de uma árvore de amêndoas.
E você é algum tipo de vara; e você é - você foi tirado do ramo da
humanidade, o qual era um filho de Deus criado no princípio. Você
pode estar caído, morto, afastado de Deus, mas por aquela criação,
você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode saltar ao redor,
e ser respeitado e honrado aqui fora nos átrios, mas se você entrar no
glorioso lugar e se ocultar em Deus, você produzirá o que você está
suposto a produzir.
75
Pegue um pecador morto, separado de Deus, sem esperança,
sem Cristo, e coloque-o na Presença de Deus, neste grande e glorioso
tabernáculo; lá dentro ele dará frutos do Espírito Santo: amor, alegria,
paz, longanimidade. A vara morta brotou. Antes de brotar, ela teve
que ter refrigério, teve que ser reanimada. Então depois ela foi
revigorada, ela... Bem, ela teve que ter um... Ela produziu um odor,
um perfume, a flor. Então, a próxima coisa que produziu foi o fruto. E
cada Cristão vem da mesma maneira quando ele entra na Presença de
Deus. Primeiro, ele precisa ser revigorado. O Espírito Santo tem que
tomar controle de um homem e renová-lo e torná-lo outra pessoa. O
Espírito Santo entra, precisamente no refrescamento.
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76
O Espírito Santo entra na quietude da hora. Você sabe, você sai
numa manhã bem cedo quando o orvalho está no campo. O orvalho
cai logo antes da luz do dia, geralmente em algum momento da noite,
depois que o atropelo e a agitação do mundo foram para a cama,
depois que tudo está adormecido. Você já saiu alguma vez cedo de
manhã? E você sai cedo, e você vê como tudo é tão fresco, realmente
fresco, cedo de manhã. Por quê? A velha terra ficou escondida por
algum tempo, e ela está refrescada. E você já ficou na presença de um
homem ou mulher que se esconderam do mundo? É refrescante falar
com eles. Eles se refrescam. Eles começam a vir à vida.
77
E você já foi a um jardim de rosas no início de uma manhã,
ou subiu e desceu as estradas aqui, bem cedo, quando o orvalho
está no chão, e aspira essa fragrância das madressilvas e assim por
diante, da alforrobeira florida? Você já... É bem como um Cristão que
se escondeu com Deus na quietude da noite ou em algum lugar; ele
virá no dia seguinte com um frescor, uma vida cheirosa, um lugar
agradável para estar, alguém com quem você gosta de falar, alguém
que possa encorajá-lo, alguém em quem você confia. Sua vizinha lá,
como você ama falar com ela! Veja, é o frescor, o perfume. E a próxima
coisa, produz frutos. E em todos os lugares aonde o Espírito Santo
vem, Ele sempre planta a Semente de Deus e produz frutos. Outra
grande coisa de entrar neste lugar, é um lugar onde você pode ter
confiança. Você pode crer.
78
Aqui está uma mulher deitada, estendida em uma maca esta
manhã, em estado grave. Bem, se Deus não a tocar, ela morrerá. Ela
é idosa; ela é uma velha mãe, cabelos grisalhos, usando óculos,
uma pessoa de aparência muito piedosa [Espaço em branco na
fita. - Ed.]... sua mão, falei com ela algumas palavras há alguns
minutos, quando entrei. Agora ela está deitada aqui. Talvez seus
médicos tenham feito tudo o que sabem fazer. Eles não podem
fazer mais nada. E ela caiu sobre o tornozelo e as costelas e assim
por diante, e uma complicação de coisas que ela me contou o que
estava errado com ela, e coisas que ela não sabia também. Mas ali
está ela, deitada nesse tipo de condição. Bem, estando nesse tipo de
condição e destroçada assim, agora, o que podemos fazer por ela?
É trazê-la na bendita Presença do todo suficiente refrescamento
do Espírito Santo, que pode tirar toda degradação dela. Como o
médico escreveu, por mais bom que ele possa ser, tentando dizer a
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importo se as tempestades estão furiosas, ou as nuvens, ou a lua não
brilha, e as estrelas não brilham. Quando os candelabros se apagam,
isso não importa. Ele está vivendo na Glória Shekinah de Deus sob o
poder do Espírito Santo.
93
Não se apagava à noite; não se apagava... é uma espécie de
uma - é uma espécie de uma luz mística, um tipo de luz incandescente
suave. E o crente, em descanso, caminha do lado de dentro do véu.
A Glória Shekinah, onde a panela de maná estava, onde ele come
diariamente, nunca se acaba. Ele come do maná. Oh, que coisa! Ele
não tem nenhuma preocupação com o mundo. Tudo foi solucionado.
Deus estava sobre ele, ouvindo suas orações, e respondendo a sua
oração. Não apenas isso, mas ele está vivendo bem na Presença do
Rei: Deus na Glória Shekinah. Cada vez que alguma coisa começava
assim, aquilo não podia chegar até ele. Ele não ouviria aquilo. Ele não
poderia. Os gemidos do mundo estavam do lado de fora.
94
Se você alguma vez entrou em Cristo, meu amigo, se alguma
vez você entrou em um lugar onde o mundo está morto, onde o...
ou se os seus filhos são desta maneira, sua mãe é daquela maneira, o
seu pai disse isso, ou o seu pastor disse aquilo, se o médico disse isso
ou aquilo, você nem sequer ouviu aquilo. Você simplesmente vive na
Glória Shekinah, andando e vivendo na Presença do Rei. Cada dia é
doce em sua alma. Oh, que coisa! Tudo está bem. Tudo está bem. Não
há nada que possa prejudicar você. Oh, que lugar! Oh, eu penso nesta
pequena canção:
Atravessei o véu rasgado,
Aleluia ao Seu nome;
Estou vivendo na Presença do Rei. Vivendo...
...atravessei o véu rasgado,
Onde as glórias nunca falham;
Estou vivendo na Presença do Rei.
Estou caminhando na Luz, a linda Luz;
Venha onde as gotas de orvalho da misericórdia são brilhantes;
Brilha ao nosso redor dia e noite.
Jesus, a Luz do mundo.
95
Permita-me esconder-me; e deixe eu me perder e me encontrar
em Ti, Senhor. Deixe todo ego ser crucificado... Deixe meus vizinhos
fofocarem; deixe que isso ou aquilo outro se vá. Eu vou à igreja para
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castiçais dourados junto a esse lugar sagrado, e estão dando luz.
Os candelabros estão dando luz. Isso é para o homem que deixa de
beber, deixa de fumar, deixa de mentir, deixa de roubar, trata bem o
seu vizinho, é bom para sua esposa (ou é bom para seu marido, do
mesmo jeito, homem ou mulher), o crente. Ele entrou em um lugar
onde ele deixou toda a sua maldade, o qual é através do Sangue
com santificação. Ele é chamado para uma nova Vida, e ele entra lá.
Ele não tem que andar pela luz lá fora; ele tem uma luz melhor. Ele
está caminhando pela luz dos sete candelabros dourados, os quais
estão queimando azeite de oliva, e o azeite representa o Espírito
Santo. O fogo era o batismo, que o trouxe batizando, ou até mesmo
é batizado, bem ali dentro pelo Espírito Santo. Mas você ainda não
está escondido. Você não está atrás do véu.
90
Aqui está ele. Ele está caminhando ali nestes sete castiçais
dourados. Há muita luz - muita luz lá. Mas há dias quando essas
luzes ficam embaçadas. Há dias em que as lâmpadas fumegam e a luz
não é tão boa. Há momentos em que as luzes devem ser reacendidas
novamente, e você precisa pedir emprestado um pouco do vizinho para
acender uma vela da outra. Isto ainda não é uma boa luz. Agradecemos
por isso, mas ainda não é uma luz boa. Oh, irmão, você vê isso? Ainda
não é a luz correta. Você diz: “Irmão, eu falei em línguas, eu gritei”. É
maravilhoso. Mas deixe-me dizer-lhe algo diferente. Tudo bem, ele está
caminhando nesta luz. É uma luz artificial. Não é a luz do sol, a luz da
lua, das estrelas. O homem justificado, nos átrios, quando a noite vem,
ele tem uma luz muito fraca, apenas das estrelas, talvez uma lua pálida,
muitas nuvens flutuantes. Ele está numa condição terrível.
91
Mas o homem aqui, no altar, que se mantém sob uma
consagração, diz: “Senhor, eu - vou viver perto de Ti. Eu sou o
diácono na igreja, ou alguma outra coisa. Eu vou viver bem para o
meu vizinho. Vou tentar o meu melhor para fazer o melhor, Senhor”.
Bem, ele está vivendo uma vida melhor. Sua luz raramente se apaga,
mas elas fumegam, e elas têm que acender uma da outra.
92
Mas o homem que caminha além disso e entra; quando o
mundo fica do lado de fora, quando o véu cai ao redor dele sob a junção
das asas do Querubim, a grande Glória Shekinah estava suspensa ali
dentro. Nunca enfraquecia. Nunca se apagava. E o homem que vive
na Presença de Deus sob o véu, vive na Glória Shekinah. Não me
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ela que ‘talvez não haja nada mais que eu possa fazer’, mas nós a
levamos para este lugar.
79
Bem, você está velho e seus dias estão quase esgotados: aquilo
não significou nada para Abraão quando ele entrou na presença
de Deus. Aos cem anos, ele agradou a Deus e não considerou seu
próprio corpo, agora morto, mas ele estava na presença de Jeová que
prometeu a ele. Aqui está esta senhora, no final do banco, morrendo
com câncer; certamente vai morrer, não resta mais nada a não ser
morrer. Se nós pudermos apenas levá-la... Ninguém permitia a Arão
entrar. Arão entrou porque ele foi convidado a entrar porque foi dito
a ele por Jeová; ele tinha o direito de entrar. Quando Jesus morreu no
Calvário, Ele rasgou o véu de alto a baixo para dar, não somente para
os sumos sacerdotes, mas cada um que se aproxima de Deus tem o
direito de entrar no Lugar Santíssimo. Ela tem o direito! A senhora
aqui, morrendo, tem o direito.
80
Aqui está a Sra. Weaver, ela está sentada em algum lugar por
aqui. Morrendo com câncer alguns anos atrás, comida, com pequenos
bracinhos, ela teve o direito à Árvore da Vida. Ela teve o direito de
entrar atrás do véu. E eu tive que segurá-la para que não cambaleasse
de um lado para o outro quando a batizei na água, aqui mesmo. Ela
vive hoje porque ela tinha direito. Ela o aceitou, creu nele.
81
E creio que, em algum lugar no edifício, na parte de trás, eu vi
o Sr. Morgan; talvez a Sra. Morgan esteja ali, aquela que estava bem
aqui neste assento segurando-a, morrendo de câncer, sem esperanças
para ela. Mas a fé vem por ouvir, por ouvir a Palavra. E Ele a tirou
daquela velha condição. Quando o seu marido, que está presente
agora, me disse que a levaram ao médico, e eles disseram que o câncer
envolvia seus intestinos a ponto que pareciam raízes de árvores.
Todas as esperanças se tinham ido. Mas o Espírito Santo a trouxe para
a Presença, para o refrigério, e a levou atrás do véu, deixou a cortina
cair atrás dela. Não se preocupe com o que o médico diz. Não importa
o que alguém diga. O véu caiu e separou cada incrédulo. Então ela
alcançou a panela dourada de Deus e disse: “Pelas Suas pisaduras, eu
estou curada”, e ela começou a comer. Na manhã seguinte, ainda estava
lá para comer. No próximo dia, ainda estava lá para comer.
82
É isso. Não olhe - espere até que isso caia novamente, ou
o próximo avivamento; mas é para sempre, eterno, colocado ali,
esperando. E ela ainda está comendo da mesma panela de maná. O
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que é isso? Levá-la a entrar no refrescamento, fazer com que o véu caia
ao redor dela, então ela não ouvirá o que o mundo diz, mas ouvirá o
que Deus disse.
83
Entrar por meio do Sangue. Entrar por meio da unção,
ungida. Caminhar direito, viver direito, manter a cabeça certa. Até
que você entre neste átrio... Eu não digo que qualquer homem que
faz isso, ou aquilo, ou aquilo outro; como você é batizado, ou dessa
maneira, ou daquela maneira, ou a que igreja você pertence. Deus,
pela graça soberana, dá o Espírito Santo àqueles que Ele deseja. É
por isso que essas pessoas hoje, elas estão todas perturbadas diante
de Deus. Deus, pela graça, lhes dá o Espírito Santo, e essa é a razão
que elas vivem onde vivem. Elas estão consagradas. Elas amam ao
Senhor. Elas creem e vivem de todas as maneiras, todos os dias em
Sua Presença. Não importa o que vem ou vai. Se o rio sobe, ou se as
nuvens estão suspensas muito baixas. Não importa o que seja, elas
ainda estão vivendo na Presença do Rei. O que é isso?
84
“Oh, você não foi curado. Isso é apenas um fingimento”.
O véu caiu; eles nem sequer ouvem isto. Eles estão lá dentro; eles
estão chegando à vida (Amém), produzindo muito. Fale com eles
um pouco e você verá que há um perfume de santos sobre eles.
Suas conversas são temperadas com sal, não falando a respeito de
seus vizinhos, ou tentando inquietar-se sobre algo que foi feito
dessa maneira ou daquela maneira. Mas sua conversação é sobre
Cristo e Sua glória. Ali é onde eles se estabelecem, produzindo
frescor, produzindo seus perfumes de nova Vida com as flores, e
produzindo frutos todos os dias.
85
Outros dizendo: “Você sabe, eu soube que ela foi curada, eu
soube que ele foi curado, então por que eu não posso ser curado?”
Certamente você pode, irmão. A única coisa é obter a unção do
Espírito Santo.
“O que é isso, irmão Branham?”
Tome a Deus em Sua Palavra, porque pela fé você é salvo, e
isso é através da graça, não pelas obras; sem emoções mentais, sem
agitação, sem falar em línguas, sem gritos, sem nada. Pela fé entre na
presença de Deus e diga: “Senhor Deus, eu venho unicamente com
base em Tua Palavra e eu creio em Ti”.
Você diz: “Irmão Branham, você não acredita em gritar, falar
em línguas?”
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Sim, senhor. Mas você está colocando a carroça na frente do
cavalo. Venha primeiro a Cristo. Venha primeiro a Cristo. Deixe o
Espírito Santo apenas levá-lo. Comece a comer do maná. E ele é bom
hoje; é bom amanhã; é bom o tempo todo, todos os dias.
86
Eu quero que vocês percebam outra coisa sobre isso. A
Luz peculiar na qual o crente anda quando ele está em Cristo, a
singularidade disso. Agora, os três átrios... O homem justificado
aqui fora, ele anda à luz do dia. Algum dia ele tem dias tristes. Você
entende? Oh, espero que você veja isso. Deus te abençoe. Alguns dias
são sombrios, alguns dias você não sabe se realmente vale a pena
servir a Deus ou não. Você está caminhando no átrio exterior.
87
Com certeza você está comendo maná; com certeza você é
um crente; com certeza você tem a vida eterna; com certeza, se você
morrer, você vai para o céu. Certamente. Mas que tipo de vida você está
vivendo? Todos os dias você sai aqui, “Oooh, meu cabelo se arrepiou
de raiva hoje. Eu lhes falei sobre isso. Eu os amaldiçoei. Eu não pude
evitar. Deus me perdoe”. Claro que Ele o fará. Certamente, Ele o fará.
Você é Seu filho. Mas que tipo de vida você está vivendo? Oh, que
coisa! Você não odeia viver esse tipo de vida? De altos e baixos, e
problemas, dia e noite; se desvia, volta para a igreja; se desvia, volta
para a igreja; isso e aquilo; se desculpa por isso aqui. E este outro
companheiro apenas florescendo sem cessar, nem uma coisa...
88
Percebe que tipo de vida você está levando? De acordo com
o clima. Da luz lá fora ao sombrio, a neblina, parcialmente; e um
dia brilhante, depois um sombrio; um nevoeiro e uma nuvem sobre
o sol. Essa é a maneira como um homem regenerado e justificado
vive. Está bem! Essa é toda a luz que ele tem para caminhar quando
ele está passando por isso. Por isso Ele diz: “Eu vim a Cristo, irmão
Branham. Eu me uni à igreja, coloquei o meu nome no livro. Eu
- eu estou tentando viver o melhor que posso”. Bem, abençoado
seja seu coração, irmão. Eu aprecio isso. Deus gosta disso, se você
crê. “Aquele que ouve Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou
tem a vida eterna.” Eu... você é meu irmão; eu te amo. “Mas, irmão
Branham, meus altos e baixos, oh, que coisa! Eu sou a pessoa mais
miserável. Eu tenho que lutar todos os dias”. Oh, sim, irmão, ali é
onde você está caminhando. Está tudo bem. Então, diga: “Bem, eu
quero ir um pouco mais fundo”.
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Bem, ele entra no átrio. Agora, o que está lá? Há sete

