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O QUE OUVISTE TU, ELIAS?
What Hearest Thou, Elijah?

William Marrion Branham
Domingo, 12 de abril de 1959
Los Angeles, Califórnia - EUA

Tenho certeza que todos nós desfrutamos da maravilhosa
mensagem da música. Sendo este um domingo à noite, estamos felizes
em saber que o Senhor nos abençoou durante esta semana em uma
reunião poderosa. E eu tive notícias, alguns momentos atrás, do pai
do pequeno Ricky. Eles o levaram de volta ao hospital infantil para os
médicos darem uma olhada nele. E ele disse que um grande grupo de
médicos e enfermeiras subiu apressadamente os degraus até o quarto,
e ficaram surpresos ao ver o que aconteceu com o pequeno Ricky. O
Senhor abençoou aquela criança e curou seu corpo. Eles o haviam
mandado embora, com apenas dois ou três dias para viver, e ele está
bem. Então somos gratos por isso e, certamente, damos todo o louvor ao
nosso Pai Celestial. É um troféu da graça de Deus para a raça humana.
2
Pouco antes de sair do meu quarto, eu estava orando... E
Filadélfia, e Baltimore, Maryland, e lugares diferentes ligando... De
manhã, fazendo chamadas de longa distância, lá da Alemanha e da
Suíça, pessoas ligando de todo o mundo, como se estivessem em casa,
e assim por diante, para que fosse orado por elas... Nós gostaríamos
de fazer um breve anúncio agora, que nesta próxima quarta-feira, o
Senhor permitindo, eu falarei no culto da tarde na Igreja Pisgah Bible,
nesta cidade. E creio que esse é o nome do lugar: Pisgah, irmão pastor
Smith. Ele está tendo uma reunião, e eu vou pregar para ele na próxima
quarta-feira à tarde.
3
E então teremos a reunião aqui novamente na terça à noite, e
amanhã será dia de um pequeno descanso. Deus sabe que eu preciso
disso. Depois dessa reunião eu vou até San José. E então estarei indo para
o exterior em uma longa jornada através de muitas nações diferentes
para pregar o Evangelho. E eu certamente quero lhes agradecer. Eu não
sabia que nesta tarde eles levantariam uma oferta missionária para eu
ir. Eu lhes agradeço por isso; isso é bom.
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4
Aqui, há algum tempo fui para as ilhas; e lá, cerca de quarenta
mil pessoas deram seu coração para Cristo durante as nove noites. E
o governador da ilha estava falando quando saí, e comentou sobre
o impacto que causou nas pessoas. E disse que havia uma coisa, eu
nunca peço dinheiro. Eu nunca tomei uma oferta na minha vida, nunca
fiz isso na minha vida. Mas os dízimos e as coisas que as pessoas me
dão... Eu nem mesmo lhes peço, quando vou ao exterior, para pagar
minha viagem.
5
Eu pego seus dízimos e pago minha viagem. E assim eu sei que
é gasto para o Reino de Deus. Quando eu tiver que responder no dia
do juízo, posso dizer com um coração sincero que fiz com o melhor
que eu sabia. E da mesma maneira irão estas ofertas aqui. Obrigado, e
por tudo o que vocês fizeram esta noite.
6
Eu chamo o homem de “Big Mike”. Ele é um dos ajudantes
aqui. Ele disse que uma irmã teve a gentileza de me fazer um bolo. Eu
estou sem comer o dia todo; e isso será muito bom depois que o culto
terminar. Meu muito obrigado; gostaria de convidar todos vocês, mas
temo que não seja suficiente. Mas eu agradeço muito a gentileza, e
as pequenas coisas que você faz, que você passa para as pessoas, e
envia... Nós apreciamos isso com todo o nosso coração. A esposa e eu,
e as crianças aqui na igreja, hoje à noite, certamente apreciamos isso
com todo o nosso coração.
7
Com o irmão duPlessis e sua mais notável mensagem e a maneira
como ele traz a Escritura, tenho certeza que vocês estão apreciando, o
irmão duPlessis, o qual estará conosco no decorrer desta semana.
8
Meu rapaz está aqui... eu os chamo de meus rapazes. Eles são
os artistas das fitas. E eles vendem os livros. Agora, esses livros que
compramos, eles não são nossos. Nós compramos esses livros por 40
centavos de dólar, e depois os transportamos, e os vendemos para as
pessoas apenas para que a mensagem seja divulgada. O Sr. Lindsay
imprime esses livros. E os rapazes gravam as fitas. Esses dois rapazes,
o Sr. Mercier e o Sr. Goad, são bons rapazes. Eles estão comigo há
algum tempo. Um deles era católico; o outro, eu acredito que não
pertencia a nenhuma igreja.
9
E lá, em Indiana, onde tive uma grande reunião, esses rapazes
entraram e viram esse discernimento, então disseram: “Isso é errado;
isso é simplesmente uma fraude; isso é uma farsa; isso é tudo o que é.”
Então eles disseram: “Vamos expor esse sujeito. Então eles se fizeram
um pouco de FBI. O Sr. Mercier era um garçom. O Sr. Goad era um
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Deus. Muito bem, irmã, te agradeço amavelmente. Quantos creem que
Jesus Cristo, o Filho de Deus, está presente? Estas são Suas obras e são
grandes à nossa vista.
139
Irmã, vejo você sentada ali, naquela cadeira de rodas, com
artrite. Eu não posso te curar, mas se você fizer um esforço, você poderá
andar. Se você tão somente... Você vai? Muito bem, então levante-se
e vá caminhando; essa é a única maneira de fazer isso. E quanto ao
restante de vocês, vocês creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus está
aqui para fazer vocês andarem, também? Você crê que Ele está aqui
para te curar, te tirar dessa maca, irmão, e te curar? Você crê com todo o
seu coração? Agora é sua... você é a pessoa doente. Deus está aqui para
te sarar, se você crer. Você crê nisso? Então fique de pé, cada um de
vocês, em todo o edifício. Coloquem suas mãos um sobre o outro.
140
Aí está a mulher fora da cadeira de rodas, andando, há anos com
artrite, caminhando pela primeira vez. Aí está. Fiquem de pé, todos.
Ali está uma mulher fora da sua cadeira de rodas, com movimentos
limitados, sentada há anos com artrite, caminhando no Nome do
Senhor Jesus. Fique de pé e receba sua cura. Eu te declaro curada pelas
pisaduras e pelo Sangue de Jesus Cristo.
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Você tem problemas com seus olhos. [“Sim senhor.” - Ed.] Você tem
problemas no coração. [“Sim senhor.” - Ed.] Você não é desta cidade.
[“Não senhor.” - Ed.] Você é de outra cidade, [“Correto” - Ed.] de outro
estado: [“Sim senhor.” - Ed.] Arizona, [“Sim senhor.” - Ed.] Kingston,
Arizona. [“Kingman, Arizona.” - Ed.] E você é a Sra. Holby [“Correto.”
- Ed.] Siga seu caminho para casa. Você superou sua doença. Vá para
casa e seja curada [“Aleluia!” - Ed.] no Nome de Jesus Cristo.
136
Agora, para que a audiência saiba, eu nunca a vi em minha vida,
certo? Somos totalmente estranhos um ao outro, mas Deus conhece
todos vocês. Ele sabe tudo sobre você; apenas creia. Ele sabe quem você
é e tudo sobre você. Eu desafio todas as pessoas aqui a acreditar, em
qualquer lugar. Ó Senhor Jesus, eu oro para que Tu cures esta mulher
e a faça sã no Nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro para que Tu cures
nossa irmã no Nome de Jesus Cristo. Deus, conceda o seu pedido no
Nome de Jesus. Deus, cure esta menina no Nome de Jesus Cristo.
137
Venha, meu querido irmão. Venha crendo agora. Senhor, no
Nome de Jesus Cristo cure meu irmão. Amém. Senhor Deus, enquanto
a nossa irmã passa por aqui, que ela não passe pelo homem, mas que
ela possa passar pela cruz de Jesus e receber a sua cura. Amém. Venha,
minha irmã. No Nome de Jesus Cristo, que você seja curada. Venha
meu irmão. No Nome de Jesus Cristo, que você saia daqui curado.
Venha irmã. No Nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que a
sua cura aconteça. Amém. Ele deu a promessa. Ele tem que manter Sua
promessa. Amém. Ó Senhor, enquanto eu coloco as mãos sobre estas
duas mulheres que vêm juntas, que o Espírito de Deus as cure no Nome
de Jesus. Amém. Deus abençoe esta minha irmã e a cure-a no Nome
de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe este meu irmão e o faça são no
Nome de Jesus Cristo.
138
Deus, abençoe nossa irmã enquanto eu coloco as mãos sobre ela
no Nome de Jesus Cristo. Deus abençoe esta pequena mãe no Nome
de Jesus Cristo e cure-a. Abençoe, Senhor, meu irmão e cure seu corpo.
Abençoe esta minha irmã e cure seu corpo e restabeleça-a. Conceda
isto, Senhor. Abençoe esta minha irmã, e que ela seja curada no Nome
de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoe este meu irmão e restabeleça-o
no Nome de Jesus Cristo. Abençoe meu irmão, ó Senhor, e dê-lhe seu
pedido no Nome de Jesus. Abençoe minha irmã, Senhor, e conceda
seu pedido no Nome de Jesus. Da mesma forma, enquanto coloco as
mãos sobre a minha irmã, no Nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe
esta minha irmã e restaure-a, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de
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montador de máquinas a vapor, creio eu, ou um engenheiro. Então
eles se uniram e formaram um pequeno FBI, e deixaram crescer uma
barba grande, bem comprida, e foram até a minha casa, e passaram
por lá dizendo: “Sr. Branham, somos evangelistas. Estamos no nosso
caminho para o sul.” Eu disse: “Isso é bom, estou feliz em conhecer
vocês, rapazes, e assim por diante.”
10
Em vez disso, eles foram para a cidade e conseguiram um
pequeno quarto, e alugaram este quarto e perguntaram para as
pessoas se essas visões eram reais. Eles estavam usando uma técnica
real. Depois de ficarem lá por algumas semanas, eles voltaram.
Disseram: “Estamos voltando do sul novamente; nós estamos apenas
passando por aqui.” O Sr. Mercier com uma grande barba.
11
E aconteceu que eles simplesmente bateram ali na hora errada;
o Anjo do Senhor estava na sala. Então, disse: “Mr. Mercier, por que
vocês trataram de chamar seus nomes de outra coisa, você e o Sr.
Goad?” E isso realmente os colocou no chão.
12
Eu os tenho chamado de meus alunos desde então. E eles
foram direto para a reunião. E eles queriam algo que pudessem fazer
ao longo da reunião. Eu não tive muito o que fazer, porque eu nunca
deixei minha campanha chegar a um lugar onde eu não consiga ir
para a igreja mais pequena, para as pessoas mais humildes. Acabei de
ter um reavivamento em uma igreja que tinha vinte pessoas. Agora,
se eu tivesse uma grande despesa, não poderia fazer isso. Mas eu não
quero que seja assim. Eu sempre tenho dito: “Eu nunca quero ser
ótimo; eu quero ser honesto.”
13
Estes rapazes gravam as fitas nas reuniões, e eles as vendem
por quase o mesmo valor da fita, apenas para que as pessoas obtenham
a mensagem. Eles têm essas fitas e estão na estante. Temos centenas e
centenas de mensagens que foram pregadas em todo o mundo. E se
você está interessado nas fitas, ou demais, ou nos discos (eles também
as têm em discos), você pode obtê-los na concessão de livros. O Senhor
os abençoe grandemente. E orem por mim agora, pelo dia de amanhã,
para que eu possa descansar um pouco.
14
O irmão David acabou de ler uma Escritura maravilhosa
aqui, e eu gostaria de tomar para um texto as últimas palavras, ou as
últimas palavras do verso 9. O que ouviste tu, Elias? Agora, vamos
inclinar nossas cabeças para um momento de oração.
15
Deus Eterno, nós Te agradecemos esta noite enquanto nos
dirigimos a Ti, como o Eterno, por tudo o que fizeste por nós. Pois é verdade
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que nossos corações ficam admirados quando vemos a poderosa obra de
Seu poder, para ver além da sombra de dúvida, que nós, hoje à noite,
como Cristãos, temos a única religião de todas as religiões do mundo
que pode provar que seu Fundador está vivo. E estamos tão felizes hoje
à noite, Senhor, por isto, porque nos dá essa perfeita segurança e aquele
descanso em nossas almas, de que cada palavra que Ele prometeu, Ele
ainda está vivo para cumpri-las. E ele o faz. E nós somos gratos por isso,
de que Tu virias da glória entre um povo humilde como nós somos,
porque é Sua graça e Seu amor para conosco.
16
E oraremos esta noite, Senhor, que temos reservado à parte esta
noite para chamar uma fila de oração para os enfermos e necessitados.
Que não haja uma pessoa fraca em nosso meio no final deste culto. Que
seja uma grande medida, abundante, acima de tudo o que poderíamos
pensar. Conceda isto, Senhor. Abençoe esta igreja, este Templo Angelus,
que a fidelidade e o trabalho de uma pequena mulher, uma criada,
estabeleceu isto como um memorial do seu amor por Ti...
17
Deus abençoe seu pastor, seu amado filho, o irmão Rolf e sua
adorável esposa, e todos os professores e os pastores dessa grande
obra, seus missionários nos campos, e tudo o que está relacionado a
ela, Senhor, e isso inclui a Igreja inteira do Deus vivo. Abençoa-nos,
Senhor, e que possamos ter um grande derramamento do Espírito
nesta próxima semana; que centenas de preciosas almas encontrem
sua posição no Calvário. Conceda isto, Senhor. Fortaleça nossas
vozes e abençoe nosso irmão duPlessis e também os outros que estão
ajudando, os cantores e tudo o que está ligado a isso; pois pedimos
isso no Nome de Jesus. Amém.
18
Apenas por um curto período de tempo, gostaria de chamar
vossa atenção agora para as três fases desta Escritura que acaba de ser
lida. A primeira delas eu chamarei de “Monte Carmelo”, a próxima, “o
pé de zimbro”, e a seguinte, “a caverna”. Elias tinha acabado de ter um
grande dia diante Dele, e Deus estava preparando Elias.
19
E enquanto eu estava de pé, atrás da cortina esta noite, ouvindo
o meu mais capacitado irmão, David duPlessis, falando do que um
ministério do sobrenatural significa... Ninguém sabe a menos que
você tenha que passar por isso, o que isso significa. E muitas vezes
as pessoas têm pensado que eu sou uma pessoa que gosta de ficar só,
porque eu não estou entre as pessoas. Não é porque eu não gosto de
pessoas; eu amo as pessoas, mas eu não posso ser servo de Deus e ser
servo do povo ao mesmo tempo. Eu devo me manter diante de Deus
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Conceda isto, Senhor. Pai Celestial, eu oro para que Tu a cures e a faça
sã, no Nome de Jesus.
131
Vocês veem como isso acontece? Assim que as visões parecem
se soltar? Isso me deixa tão fraco, amigos! Quantos entendem isso? Ora,
uma mulher tocou a veste de nosso Senhor e Ele disse: “A virtude saiu
de Mim; fiquei fraco.” Quantos sabem que é a verdade? Bem, se Ele, o
Filho de Deus Se enfraqueceu por uma visão, o que isso faria comigo,
um pecador salvo pela graça? Daniel, o profeta, viu uma visão e ficou
perturbado em sua cabeça por muitos dias.
132
Aqui, tragam a mulher. Somos estranhos um ao outro. Você crê
que Deus te conhece? Você crê que Ele me conhece? Ele pode revelar-me
o seu problema? Você tem uma sombra de morte com um câncer. Isto é
certo. E além disso, você é uma pregadora. É verdade. E você acabou de
abandonar a sua igreja. Isto é certo. Mas não desista da sua igreja. Não
desista das esperanças. Olhe para Jesus que está aqui e conhece a tua
condição. E eu condeno este câncer na minha irmã, no Nome de Jesus
Cristo, que isso a deixe. Amém.
133
Venha crendo. Senhor, eu coloco minhas mãos sobre esta
pequena menina de cor; no Nome de Jesus Cristo, cure-a. Sua amada,
Senhor, eu oro para que Tu a cures. Senhor, esta pequena mulher,
enquanto ela passa pela fila, que o poder de Jesus Cristo que está
presente agora, a cure. Deus, cure esta mulher. Eu oro no Nome de
Jesus Cristo que Tu concedas isto. Cure nossa irmã, Senhor. No Nome
de Jesus Cristo, que assim seja. Deus te abençoe irmã. E que o Deus
do Céu cure você desta artrite. Venha, irmã, crendo com todo o seu
coração agora. Ó Deus eterno, Autor da Vida, dê-lhe a bênção que ela
está pedindo, no Nome de Jesus Cristo.
134
Venha irmã, venha com o bebê. Você crê que Deus vai curálo? No Nome de Jesus Cristo, que a sua petição seja concedida para
este pequenino, e eu tiro essa aflição dele no Nome de Jesus Cristo.
Agora, vá crendo que vocês dois têm fé e servem a Deus. Você está
crendo? Quantos quase podem ver a Presença do Senhor Jesus ali,
olhando a Sua audiência? O grande Deus Jeová, o Alfa e o Ômega,
o Princípio e o Fim, o Primeiro e o Último, o mesmo ontem, hoje e
eternamente, é Deus.
135
Esta mulher aqui é uma estranha para mim, não é, senhora?
[A senhora responde: “Sim.” - Ed.] Você crê que Deus pode me dizer
qual é o seu problema? [“Sim, senhor.” - Ed.] Se Ele o fizer, isso te
ajudará a crer? [“Sim” - Ed.] Você tem artrite. [“Sim senhor.” - Ed.]
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fosse; eu vi que a drenagem vinha acontecendo, se não me engano, é
um problema feminino que ela sabe que somente Deus sabe porque foi
no banheiro onde aconteceu. Parou agora; ela pode ir e ficar bem. No
Nome de Jesus... Veem a atitude? O que é isso? É por causa da atitude
dela. Ora, ora, você não pode... Senhor, no Nome de Jesus, ajude-a.
Deus Pai, no Nome de Jesus Cristo, conceda-lhe a cura. Amém. Deus
Pai, no Nome de Jesus Cristo, conceda-lhe a cura. Amém. No Nome de
Jesus Cristo, que a mulher seja curada. Amém. Deus, no Nome de Jesus
Cristo, que a mulher seja curada. Senhor Deus, eu coloco as mãos sobre
a nossa irmã, no Nome de Jesus Cristo para sua cura.
127
Venha, irmã. No Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu coloco
minhas mãos, em obediência à Sua ordem, sobre minha irmã. Amém.
No Nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos sobre esta minha
irmã para sua cura. Amém. No Nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas
mãos sobre a irmã para sua cura. Amém. E no Nome de Jesus Cristo eu
coloco as mãos sobre a irmã para sua cura.
128
Agora, vejam, assim que a visão parou, parece que as pessoas
perderam a fé. Não façam isso. Isso está errado. Aqui está continuando
o tempo todo; eu vejo qual é o problema com as pessoas. Aqui, olhe
para esta mulher. Você crê que Deus vai curar esse tumor? Então vá
e creia. Vê, vê? Apenas creia; Tenha fé. Muito bem, venha irmã. Você
crê que Deus vai curar esse problema de estômago? Então vá e creia.
Apenas tenha fé agora; creia.
129
Senhor Deus, eu trago esta mulher para Ti; no Nome de Jesus
Cristo que ela possa ser curada. E esta nossa irmã, Senhor, que está
trazendo-a no Nome de Jesus Cristo. Eu oro por esta jovem mulher,
Senhor, que Tu a cures no Nome de Jesus. Conceda isto, Senhor.
Ó Senhor Deus, conceda a cura de nossa irmã no Nome de Jesus
Cristo. Amém. No Nome de Jesus Cristo, que nossa irmã possa ser
curada. Conceda isto, Senhor. No Nome de Jesus Cristo, que nossa
irmã seja curada. Ó Senhor Deus, no Nome de Jesus Cristo, que
nossa irmã seja curada.
130
Venha irmã. Você crê? Você está seriamente... É um problema
no coração, mas Deus te curará. Já se foi agora, então apenas siga
crendo. Amém. Senhor Jesus, eu oro para que Tu a cures. No Nome
de Jesus Cristo, que assim seja. Venha. Ó Senhor, Criador dos céus e
da terra, enquanto esta mulher estende sua mão, que não seja para as
minhas, mas para as Suas, Senhor, no Nome de Jesus. Senhor Deus,
cure nossa irmã e conceda a ela o seu pedido, no Nome de Jesus.
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para poder servir Seu povo.
20
Eu creio que qualquer ministro do Evangelho não deve ter
negócios antes de ir para o púlpito, estando em encontros sociais e
grandes jantares, e assim por diante. Ele chega no púlpito inapto, sem
unção. Eu acho que um ministro deve se colocar na Glória Shekinah,
na Presença de Deus antes de ir diante de uma audiência. Eu acredito
muito na oração, é isso que muda as coisas: é a oração.
21
E vocês já notaram que, depois que a maldade da noite tem se
apaziguado... E alguma vez você saiu bem cedo de manhã depois que
todos os demônios que... e as tabernas à beira de estradas se apaziguaram
e foram descansar, toda a maldade se acalmou. Então você pode sair
cedo de manhã nessa calma e quietude da manhã, o orvalho trouxe
a fragrância das flores. É refrescante sair em tal atmosfera. E é assim
quando saímos do quarto de oração.
22
Que privilégio é para mim cada noite entrar naquela pequena
sala onde a Sra. McPherson, e Paul Rader, e grandes homens, de pé lá,
ouvindo a canção “Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente
crer”... Vocês sabem quem escreveu esta canção? Foi Paul Rader. E eu
pensei, estando ali atrás, me perguntei se quando Paul teve a inspiração
para escrever essa canção, se ele conhecia aquele garotinho sentado
aos seus pés, e que essa seria minha música-tema ao redor do mundo.
Nós não sabemos o que estamos fazendo quando estamos falando sob
inspiração. Não tem fim para isso; ela simplesmente continua.
23
Eu gosto de Longfellow quando ele disse: “Pegadas nas areias
do tempo.”
Pegadas, que talvez outro,
Navegando sobre o solene oceano da vida,
Um irmão abandonado e destroçado,
Ao ver, tome ânimo novamente.
Vidas de grandes homens nos faz lembrar,
Que podemos tornar nossas vidas sublimes,
E com partida, deixar para trás de nós,
Pegadas nas areias do tempo.
24
Eu gosto disso. O que você faz, alguém está te observando.
E Elias esteve no Monte Carmelo por um longo tempo. Deus estava
alimentando-o através dos corvos. E finalmente chegou um momento
em que Deus estava preparando aquele homem para um grande e
notável milagre. E ele convocou todo Israel, e pensou, com certeza,

6

CRENTES DA BÍBLIA

que se eles pudessem ver a mão sobrenatural de Deus se mover, eles
acreditariam que Deus era Deus.
25
Porque a nação estava poluída com um rei desviado – Acabe, e
uma Jezabel perversa e idólatra. Eles colocaram a nação sob idolatria.
E isso estava quebrando o coração daquele servo de Deus. E vocês
sabem, como eu disse na outra noite: gente, é melhor checarmos nossa
experiência, pois o Espírito Santo só vai ungir, nos últimos dias, aqueles
que suspiram e gemem por causa da abominação que é feita na cidade.
Hoje podemos gritar, podemos falar em línguas, ter sinais e coisas,
mas onde está esta sinceridade tão sincera sobre a Palavra de Deus e
a Igreja de Deus a ponto que entristece nosso coração em ver o pecado
acontecendo? E Elias tinha entrado em tudo isso.
26
Então quando ele convocou todo Israel e fez um desafio para
eles: “Deixem que o Deus que é sobrenatural, deixem Aquele que
pode Se mostrar vivo, deixem que Ele seja Deus. “Se todas as suas
teologias”, ele estava falando com eles, “se Baal é um deus, se ele pode
responder, deixem que responda. Deixem que o Deus que responde,
deixem que o Deus que mantém a Sua Palavra seja Deus.” Se isso não
for um desafio, esta noite para o mundo novamente: “Que o Deus que
mantém a Sua Palavra seja Deus”.
27
Então o que aconteceu? Ele os chamou para se juntarem, e o
Deus do Céu respondeu com um sinal sobrenatural para Israel que Ele
ainda era o Deus que podia responder com fogo. E Ele fez exatamente o
que sempre fez: respondeu a oração, manteve Sua Palavra. E depois de
tudo isso, ainda não foi suficiente. E o velho Elias, ele não sabia o que
fazer, então ele correu para o pé de zimbro. Estou feliz que há um pé
de zimbro. Todas as pessoas de Deus precisam ir a esse pé de zimbro.
É um lugar onde ele estava tão desanimado que não sabia o que fazer.
Então ele correu e ficou sob o pé de zimbro. Muitos de nós sentimos
vontade de ir para lá. E hoje, quando vemos as instituições cheias com
pessoas de Deus, colapsos nervosos, tensões, oh, isso nos faz querer
correr para o pé de zimbro.
28
Eu acho que poderíamos expressá-lo como a velha senhora de
cor disse lá no sul, quando foi atropelada por um automóvel. Um carro
bateu nela e lhe perguntaram se ela queria processar por danos. Ela
disse: “Ah não, filho! Não preciso de danos; eu preciso de conserto.”
E eu acho que o que a igreja precisa hoje é de um conserto, um lugar
debaixo do pé de zimbro para que possamos ficar sozinhos.
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No Nome de Jesus Cristo que você possa ser curada. Amém. Venha
agora, minha irmã. No Nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos
sobre você para sua cura. Amém. Todas aquelas pessoas lá fora estão
orando agora.
122
Senhor, no Nome de Jesus Cristo, na Presença do Espírito Santo,
que o coração deste homem não seja carnal, mas que ele possa vir ao
Deus vivo. E os santos estão orando por todos os arredores de Los
Angeles, em todos os lugares. Que ele seja curado no Nome de Jesus.
Venha minha irmã. No Nome de Jesus Cristo, eu peço por sua cura.
Amém. No Nome de Jesus Cristo, eu peço a cura de nossa irmã. Amém.
Deus te abençoe. No Nome de Jesus Cristo, eu peço pelo seu pedido.
Amém. Deus te abençoe. Venha irmã. Você está sofrendo com artrite.
Você crê que Jesus Cristo vai te curar? Ó Senhor, Criador dos céus e da
terra conceda a cura para esta mulher em Nome de Jesus. Amém.
123
Você vai crer, irmã, por você e por seu bebê? No Nome de
Jesus Cristo, que a mãe e a criança sejam curados. Amém. Você crê
Nele, irmão? No Nome de Jesus Cristo que o nosso irmão seja liberto.
Amém. No Nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos
sobre a mulher para sua libertação. Amém. Venha irmã. Agora, não
deixe que sua passagem por aqui seja em vão. Oh não! Vai acontecer!
Senhor Jesus, eu oro para que Tu a cures e a faça sã. Abençoe este que
está com ela, Pai, no Nome de Jesus Cristo. Amém. Venha, irmão, não
em vão, mas deixe o poder de Jesus Cristo entrar em sua vida agora.
Ouça aquela Voz meiga e suave enquanto você passa por este lugar
no Nome de Jesus. Venha, senhor. No Nome de Jesus Cristo que sua
cura aconteça. Amém.
124
Venha irmã. Você crê em Deus? Diga-me o que há de errado
com você... isso te ajudaria um pouco? Eu creio que você é a primeira
dama de cor que passa por aqui. Você crê que este problema feminino
que te incomoda vai embora enquanto eu oro por você? No Nome de
Jesus Cristo, que ele a deixe, Senhor. Amém. Vá agora.
125
No Nome de Jesus Cristo, que o seu pedido seja concedido,
Senhor. Amém. Venha irmã. No Nome de Jesus Cristo, que seu
pedido seja concedido. Amém. Agora, é a sua atitude. Agora, sejam
verdadeiramente reverentes, todos orando. Vocês na fila agora,
depende de sua atitude enquanto passam por aqui.
126
Veem esta pequena mulher? Ela entrou nesta fila pensando.
Ouçam, ela tinha uma drenagem para o seu problema, o que quer que
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O Senhor Deus que fez a promessa, dê a cura para esta mulher como
Ele prometeu: “Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão.”
Amém. Deus te abençoe, irmã. O Senhor Deus que fez a promessa, que
Ele confirme Sua promessa, enquanto eu coloco minhas mãos sobre
meu irmão, no Nome de Jesus Cristo. Amém. Que o poder de cura
que foi dado à igreja, no dia de Pentecostes, venha sobre nosso irmão,
enquanto eu coloco minhas mãos sobre ele, como confirmação de que
creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.
118
Vocês estão crendo? Agora, a audiência do rádio... enquanto
oramos pela audiência do rádio... Ó Deus, lá, através do rádio, que o
Espírito Santo venha sobre aquelas pessoas lá, e que os enfermos sejam
curados em todos os lugares. Que eles possam ouvir agora: a fé vem
pelo ouvir. E que o Evangelho, testemunha da ressurreição de Jesus
Cristo, venha através das ondas de éter desta rádio e cure todos os
que estão ouvindo e que estão doentes. Se estiverem em salão de bar,
na mesa de bilhar, onde quer que estejam, possam ser curados agora
mesmo do pecado e da doença, no Nome de Jesus Cristo. Agora, vamos
continuar a fila de oração.
119
Aqui está outra mulher de pé. Somos estranhos um ao outro,
não somos, irmã? Você crê que eu sou servo Dele? Você crê que Deus
poderia me dizer qual é o seu problema? Ajudaria você a crer? Ajudaria
a audiência agora? Poderia fazer com que você creia mais em Deus
para a sua cura, não poderia? Muito bem, olhe aqui, irmã. Você crê
agora com todo o seu coração? Há tantos que estão orando (veem?)
neste momento. Seu problema é extremo nervosismo; você está muito
desgastada. E então você incha em seus braços. Esse inchaço vem de
uma operação, operação de câncer no ombro. Isso é ASSIM DIZ O
SENHOR. Isso é verdade. Agora, se você crer, isso te deixará. Amém.
120
Venha irmã. Ó Senhor Deus, conceda a cura para esta jovem,
enquanto ela passa por esta fila de oração. Amém. Senhor Deus,
enquanto esta mãe passa pela fila, eu oro para que Tu a cures e a
restabeleças, no Nome de Jesus Cristo. Agora, não sou apenas eu
orando, mas olhem aqui: há centenas e centenas visíveis aqui, que
estão orando, e milhares lá, através do rádio. É assim que acontece,
não é? E é a Presença do Senhor Jesus aqui, nosso Senhor ressurreto,
nosso Salvador, nosso amado Rei...
121
Senhor Jesus, oro para que Tu cures esta mulher e a restabeleças,
enquanto eu coloco minhas mãos sobre ela, no Nome de Jesus Cristo.
Amém. Venha, irmã querida. Eu coloco minhas mãos sobre você.
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29
O profeta naquele grande dia, que estava tão desapontado,
que ele tinha feito exatamente o que Deus lhe dissera para fazer, e ele
pensou que, certamente, se ele fez aquilo, as pessoas iriam crer. Mas
ele acabou descobrindo que todos os milagres que Deus lhe disse para
executar, que ele fez, e mesmo assim Jezabel, não somente recusou,
mas ela disse que iria parar sua campanha. Ele não poderia ter mais
aquelas campanhas, ela cortaria sua cabeça se ele continuasse. Você
vê, quando o diabo se apega a uma pessoa, ele simplesmente o faz
horrível. E ele achava que os sinais e as maravilhas de um Deus vivo
seriam suficientes, mas não foram.
30
Então o seu pobre coração estava partido, e ele correu ao pé de
zimbro em busca de refúgio. E ele deitou lá, e eu posso vê-lo deixando
seu servo muitos quilômetros atrás e foi para debaixo da árvore
sozinho. Todos nós temos um pequeno lugar aonde vamos quando
entramos nesses problemas. Eu tenho uma pequena caverna que o FBI
não conseguiria me encontrar; eu fico lá por dois ou três dias; tenho
que atravessar um riacho, subir uma colina, atravessar uma ramada,
passar debaixo de uma árvore e entrar em uma caverna. E sempre há
algum lugar em que podemos nos retirar e entrar na Presença de Deus
novamente.
31
E eu acredito, amigos, que nenhum homem tem o direito de
professar o Cristianismo como Cristão, até que ele encontre tal retiro.
Pode chegar um tempo em que os homens que são treinados pelo
mundo, não enviados por Deus, que sejam capazes de explicar todo
o sobrenatural distanciando-se da Bíblia. Eles podem ser capazes
de satisfazer a mente carnal que não conhece a Deus e dizer que os
dias de milagres são passados, que não existe algo como o Espírito
Santo. Mas se um homem alguma vez teve uma experiência, na qual
conheceu a Deus, todos os teólogos do mundo jamais poderiam tirar
essa experiência de você. Você se encontrou com Deus face a face e
sabe do que está falando.
32
Como Moisés naquelas areias sagradas lá no deserto. Quando
um homem se encontra com Deus nas areias sagradas daquele lugar
secreto de retiro, nenhum demônio no inferno pode tirar isso dele. Pois
ele sabe que falou face a face com Deus. Eles podem explicar tudo o
que quiserem, mas você estava lá quando isso aconteceu e sabe do que
está falando. E Elias sabia que o seu Deus era real. E então ele trouxe
isso para um confronto, mas então quando as pessoas recusaram o
sinal sobrenatural: “Oh, isso não é nada. O raio poderia ter atingido...”
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Jezabel fez ameaças, e toda a sua gangue também. Eles não queriam
desistir de seus clubes sociais. E o coração do velho Elias estava partido.
33
Qualquer ministro sabe o que é a manhã de segunda-feira
depois de um dia difícil no domingo. Comparem isso; vocês, esposas
de pregadores sabem como seu marido está na segunda de manhã
depois que ele pregou duramente duas ou três vezes no domingo.
Ele está tão desgastado! O que você acha do pobre e velho Elias? Lá
estava ele, ninguém para consolá-lo, e ele parou debaixo do zimbro. E
ele se ajoelhou e olhou para Deus e disse: “Senhor, estou tão cansado e
tão exausto! Por que Tu não me tiras a vida e me deixas ir? Meus pais
foram todos, então deixe-me ir.
34
Homens que lidam com o sobrenatural, que permanecem
na Presença de Deus, quando veem o programa de Deus recusado,
e o pregam, e tentam o seu melhor, e fazem tudo o que Deus lhes
diz para fazer, e ainda assim se afastam disso, é de partir o coração.
O Deus Todo-Poderoso fez o suficiente aqui no Templo Angelus a
semana passada, ao ponto que teve Los Angeles incendiado. Não é
de se admirar que Ele tenha dito: “Será mais tolerável para Sodoma e
Gomorra no dia do juízo”.
35
Eu imagino que em cada galho, em todo o lugar havia uma
multidão de anjos. E Deus desceu e disse: “Meu pobre servo cansado.
Ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. Eu vou
escolher o anjo, em pé aqui, que tem as mãos mais macias. Não o
assuste; caminhe e afague a testa dele suavemente. E eu quero o melhor
cozinheiro entre vocês e vá ali, e consiga todas as vitaminas que puder
encontrar, e coloque nesta farinha de milho. O mundo o recusou, mas
eu vou tratá-lo bem.” Aleluia! Isso significa “Louvado seja o nosso
Deus”! Não se assuste com isso. “Traga o melhor que temos; cozinhelhe um bolo de milho e consiga-lhe um pouco de água.” E este anjo de
mão macia aproximou-se e acariciou o pequeno servo de Deus na testa.
Lembre-se: se você fez o seu melhor, Deus ainda tem esses anjos às Suas
ordens. Ele te ama da mesma forma que Ele amava Elias.
36
E ele acariciou sua fronte e Elias acordou. E eu posso ouvi-lo
dizer algo assim: “O Senhor, teu Deus que te ama… Você fez o seu
melhor, Elias. Eu apenas enviei esses sinais como um testemunho,
e no dia do julgamento eles terão que suportá-lo sozinhos. Você fez
exatamente como eu te disse para fazer. Eu sei que agora você está
cansado e exausto. E o Senhor Deus, Criador dos céus e terra, envioume para te alimentar com este pão e está água.”
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Aqui está uma mulher de pé. Essa é a próxima pessoa? Muito
bem, você crê, irmã? Você e eu somos estranhos um ao outro, certo?
Eu não te conheço; você não me conhece. Se isso é correto, levante sua
mão para que a audiência visível possa ver. Se o Senhor Jesus me disser
pelo qual você está aqui, ou algo, você crerá que eu sou o servo Dele,
e reconhecerá que tem que haver algum poder sobrenatural aqui para
saber isso, ou eu não saberia? Você pensaria que é um espírito maligno
ou o Espírito de Cristo, de acordo com a promessa da Bíblia? O Espírito
de Jesus Obrigado. Então você terá o que pediu.
113
O motivo que você está aqui, é que você está muito nervosa;
você tem complicações. Você está muito abatida; você tem diabetes. E
deixe-me dizer-lhe: você tem algo em seu coração. Esse é um rapaz, seu
filho. Você crê que Deus pode me dizer o que há de errado com ele? Ele
tem úlceras e tem asma; mas, acima de tudo, ele é um pecador e não é
salvo, e você está orando por sua alma. Isso é ASSIM DIZ O SENHOR.
Ele está presente para curar. Deus te abençoe. Vá e receba. Amém.
114
Venha irmã. Você crê, irmã? No Nome de Jesus Cristo eu coloco
minhas mãos sobre você, porque está escrito: “Estes sinais seguirão aos
que crerem”. Agora, creia. Você crê que o pequeno será curado se eu
colocar minhas mãos sobre ele? Traga-o aqui, então. Senhor, Tu disseste
a eles: “Deixai as criancinhas virem a mim”. E eu coloco minhas mãos
sobre este bebezinho para sua cura e por sua mãe. No Nome de Jesus
Cristo que a doença se afaste. Amém.
115
A Bíblia diz: “Estes sinais seguirão aos que crerem”. Você crê que eu
creio Naquele de quem estou falando? Então estes sinais seguirão. No
Nome de Jesus Cristo, que a nossa irmã seja curada. Amém. Venham.
Vocês, mulheres, acreditam que enquanto estão vindo juntas, Deus vai
curar e fazê-la sãs? Eu coloco minhas mãos sobre vocês. No Nome de
Jesus Cristo, o Filho de Deus, e de acordo com a Sua Palavra e promessa,
vocês se recuperarão. Amém.
116
Você crê, senhor, enquanto você está trazendo este homem, que
ele será curado? Você mesmo crê? Por você? Muito bem, aproximem-se
e vamos orar. Senhor, eu coloco minhas mãos sobre este corpo fraco,
e oro para que eles sarem, de acordo com a Sua Palavra, no Nome de
Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, senhor. Isso mesmo, siga crendo
agora, irmão. Essa é a maneira.
117
O Senhor Jesus Cristo, que fez a promessa, dê a esta mulher a
sua cura, enquanto eu coloco as mãos nela em Nome de Jesus. Amém.
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106
Agora vocês creem no Senhor? Vocês creem que Deus poderia
revelar para mim quem é essa mulher? Isso ajudaria sua fé? Agora,
irmã, eu não sei se Ele vai; eu estou apenas pedindo a Sua graça. Seu
primeiro nome é Alice. Spade é o seu sobrenome. Isso é exatamente
correto. Volte para casa crendo e você pode receber o que pediu no
Nome do Senhor. Agora, vamos apenas levantar nossas mãos e louvar
a Deus. Deus te abençoe, minha irmã; vá crendo agora.
107
Agora, se eu não te disser nada, você crerá de qualquer forma,
não é? Muito bem, mas o problema do seu coração, então, te deixará, se
você for adiante crendo. No Nome do Senhor Jesus, que a nossa irmã
seja curada. Agora, irmã, você está ciente de que o Espírito Santo está
aqui. Se eu não te dissesse nada, se eu dissesse o que estava errado com
você, você acreditaria? Isso faria você acreditar mais? Mas agora, veja,
não consigo fazer isso até o fim da fila, mas se você crer, o diabetes vai
te deixar. Você crerá? Muito bem, então vá e diga: “Obrigada, Senhor”
e seja feliz, e creia de todo o seu coração.
108
Muito bem, irmã, se eu não disser nada, apenas orar por
você, você crerá com todo o seu coração? Muito bem. Senhor Jesus,
eu oro para que Tu abençoes esta mulher e a faça sã, no Nome de
Jesus Cristo. Amém.
109
Venha, irmã. Se eu não disser uma palavra do que está errado,
você crê que a Presença de Deus, Aquele com Quem somos ungidos
agora... Se eu colocar minhas mãos sobre você, você crerá que o seu
problema nas costas... Venha, já foi dito. Vê? Senhor Jesus, eu oro
para que Tu cures nossa irmã e a restabeleças. Amém. “Estes sinais
seguirão aos que crerem”. Venha irmã, crendo. O que você acha desse
tumor, você acha que isso vai te deixar? Siga o seu caminho e diga:
“Obrigada, Senhor Jesus” e fique bem.
110
Você também, você creria que o seu desaparecerá? No Nome
do Senhor Jesus, eu coloco as mãos sobre minha irmã para sua cura.
Amém. Creia agora; no Nome de Jesus Cristo, eu oro pela cura da
minha irmã. Amém.
111
Muito bem, vocês estão crendo aí, na audiência? Veja, você não
precisa dizer às pessoas: “Agora, seja reverente”, apenas observem;
mantenham seus olhos... Ouça, audiência pelo rádio, as pessoas estão
sendo curadas. Eu os vejo quando... Não é que nós temos que dizer às
pessoas, mas podemos, está tudo bem, mas enfraquece. E faz com que
todos queiram fazer isso.
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37
Elias, esfregando os olhos, levantou-se, com as mãos um
pouco trêmulas, segurou o pão e comeu-o. Nesse momento, o grande
coro Angelical saiu, formou um pequeno cenário ao redor dele assim,
e começaram a cantar as canções como nenhuma mãe conseguiria
embalar seu bebê para dormir. Deixaram ele dormir de novo. Então
o Pai se virou e disse: “Sabe, eu o amo muito; a jornada é longa. Ele
ainda tem muito para percorrer. Eu não terminei com ele. Então
devo alimentá-lo novamente.” Então ele chamou os anjos, despejou
outro grande pacote de vitaminas e cozinhou outro bolo de milho,
arrumou-lhe uma botija de água, acariciou-lhe a fronte e alimentou-o
novamente.
38
Estou muito feliz que há um pé de zimbro quando estamos
desgastados e dilacerados, e podemos ir debaixo do pé de zimbro e
encontrar vitaminas espirituais para viajar em qualquer tipo de viagem.
Lá ele se deitou. Acordou sentindo-se um pouco melhor e seguiu por
quarenta dias e quarenta noites. Eu imagino que, se houver um médico
ouvindo, você não gostaria de saber que tipo de vitamina ele usou, que
mantém um homem com um bolo de milho e um copo de água por
quarenta dias e quarenta noites? Esse é o poder do nosso Deus.
39
Então ele encontra a caverna no caminho do deserto. E a
primeira coisa, você sabe, Deus o encontrou lá. E Ele o chamou e
passou um vento impetuoso que rasgou a montanha. As rochas se
partiram e caíram. Elias ficou quieto e ouviu. E houve um tremor, um
terremoto que sacudiu a montanha, mas Elias apenas ficou quieto.
E então caiu o fogo; um relâmpago brilhou e Elias ficou quieto. Mas
então uma voz meiga e suave falou, e Elias respondeu. Ele colocou
seu manto sobre o rosto e saiu.
40
Eu apenas me pergunto, se nós não temos ouvido muitos
ventos poderosos, e fogo, e sangue, e tudo mais, e falhamos em ouvir
aquela Voz calma e baixa. Pergunto-me se temos olhado tanto para
os dons que não podemos ver o Doador. Vocês sabem, a América é
propensa ao barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular, e
todos esses outros barulhos.
41
Agora, temos tido fortes ventos velozes; temos tido grandes
estremecimentos, mas onde Deus esteve em tudo isso? Elias disse que
Ele não estava nele. O que fizemos com os ventos velozes? O que temos
feito com todos os tipos de sensações? Onde isso nos levou? Estamos
tão denominados que não temos companheirismo um com o outro! O
que fizemos com isso? A igreja está melhor? Está unificada com ventos

10

CRENTES DA BÍBLIA

velozes? Não, senhor. Só estará unificada quando as pessoas ouvirem
aquela meiga e suave Voz de Deus.
42
É aí onde estamos falhando, amigos. Quando Deus aparece
no sinal com algo, e Ele mesmo prova ser Deus, em vez de ir atrás do
barulho, vamos atrás Daquele que fez o barulho. Nós esquecemos o
Doador. Paulo disse: “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver amor, de nada aproveitaria. Mesmo que tenha uma fé capaz de
mover montanhas, se não tiver amor, isso não me beneficia em nada”.
43
Veja, somos tão propensos a ir atrás dos dons em vez de ir ao
Doador. Quando você vê sinais e maravilhas acontecendo, não observe
tanto os sinais, mas veja o que está por trás disso. É aquela voz meiga
e suave que fala. Esta é a razão que não podemos ter avivamentos na
América: é porque as pessoas vão atrás dos dons em vez do Doador.
44
Esse é o problema com o mundo hoje à noite. Oh, nós temos,
se você quer grandes multidões e audiências, você tem que ter uma
verdadeira roupa clássica de Hollywood com muita ostentação. O
povo americano quer entretenimento. Eles não querem o verdadeiro
Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o rádio e a televisão lhes
darão mais entretenimento do que a igreja pode dar, e ficarão em casa.
Todos os que saem são os eleitos de Deus que ainda estão famintos,
sedentos, chamando e chorando pela coisa verdadeira de Deus.
45
Tudo parece mal quando pensamos no Senhor Deus do Céu, o
que Ele está fazendo, dando grandes milagres e sinais, e então as pessoas
não Lhe prestam atenção. Eles vão e dizem: “Oh, eu vi isso uma vez. Eu
estive na reunião do irmão Branham; eu vi o discernimento. Eu estava
na reunião de Oral Roberts, eu o ouvi dizer quantas pessoas na plateia
deveriam vir, e não vieram, e assim por diante, e como ele disse a elas
o que aconteceria. Eu vi tudo isso. Tenho estado com os pentecostais e
ouvi o vento impetuoso e o falar em línguas. Eu ouvi tudo isso.” Isso é
certo. Mas o que estava por trás disso?
46
É ali onde você falha, em não ouvir a meiga e suave Voz de
Deus te chamando. Ali é onde o problema está; é nisso, certamente.
O mundo pode imitar e entreter. A igreja não é um entretenimento.
Não é para entreter. Ela é suposta a pregar um novo nascimento que
lhe fará uma nova criatura em Cristo. Mas o mundo está à procura de
entretenimento, algumas festas sociais ou algum tipo de sensação.
47
Agora, eu quero que vocês percebam o que aconteceu. Nem
sempre as coisas que são barulhentas são as grandes coisas. Não são
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102
Agora, irmã só para falar com você um momento, você não
tem que olhar para mim apenas... você é uma mulher Cristã, porque
dela vem um sentimento de amizade. O espírito que está nela está
acolhendo o Espírito que está em mim. Agora, em outras palavras,
aqui está uma filha de Deus. Eu sou seu filho, filho adotivo por Jesus
Cristo. Ela está aqui precisando de algo. Eu estou aqui para orar por
ela. Agora, se eu colocar minhas mãos sobre ela e disser: “Vá, fique
bem, Jesus Cristo vai te curar”; isso estaria tudo bem.
103
Mas agora, que tal se o Espírito Santo vem aqui, e revela algo
que está na vida dela, lá atrás, que ela sabe que eu não sei nada a
respeito? Se Ele sabe o que se passou, certamente saberá o que será.
E ela será a juíza para saber se isso é certo ou não. E então cabe a
você acreditar de onde isso vem. Quando isso foi feito nos tempos
bíblicos, a igreja ortodoxa disse: “Ele é um adivinho. Ele é Belzebu.”
Eles disseram isso em seus corações. Jesus disse: “Eu os perdoo por
dizerem isso contra mim. Mas um dia o Espírito Santo vai fazer a mesma
coisa (isso é hoje); uma palavra contra Ele nunca será perdoada neste mundo
ou no mundo vindouro.” Porque eles chamaram o Espírito de Deus de
adivinho ou um espírito maligno.
104
A senhora sentada aqui está muito nervosa. E ela realmente
está precisando de uma operação porque ela tem hemorroidas. E essas
hemorroidas estão se rompendo e sangrando. Isso é certo, não é? Se isso
é certo, levante sua mão. Agora, quem sabia disso? Agora, o que quer
que eu tenha dito a ela, eu não sei agora. Vê? Isso não foi… Essa não foi
a minha voz; eram meus lábios se movendo, mas algo mais dizendo-lhe
algo, esse não era eu. Agora, você diz: “Você pode ter adivinhado isso,
irmão Branham.” Muito bem, vamos falar com ela só mais um momento,
para que a unção do Espírito entre no edifício. Agora, deixe-me falar com
ela novamente. Sim, aqui vem de novo. A mulher está consciente de que
algo está acontecendo. Você já viu a fotografia que o mundo científico
tirou, aquele Anjo do Senhor? É isso que está bem em cima de você agora.
Se vocês na audiência, no rádio, ou o que quer que seja, pudessem ver
bem aqui entre esta mulher e eu, aquela Luz está dando voltas por aqui.
105
A mulher está enfrentando uma operação; são hemorroidas
sangrando. E continuo vendo, uma pessoa idosa continua aparecendo
aqui. É um homem; é seu papai. E ele tem uma sombra escura de
morte sobre ele. Ele está morrendo de câncer. E ele está em um hospital
em uma grande cidade onde um rio passa ao lado da cidade. É Saint
Louis, Missouri. ASSIM DIZ O SENHOR. Isso é verdade?
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Vocês venham um de cada vez e vamos orar. Como você está?
Agora, apenas mantenha-se de pé aqui por um momento, senhora.
É que você é a primeira da fila. Agora, que a audiência... Quantos
nesta audiência visível nunca viram o ministério antes, nunca viram
o meu ministério, vocês levantariam suas mãos? Oh, que coisa!
Muitas, muitas centenas que não viram.
98
Agora, se o Senhor Jesus estivesse parado aqui ao lado desta
mulher... Eu não a conheço; Deus a conhece. Somos estranhos um ao
outro, senhora? Se isso é correto, levante sua mão para que as pessoas
vejam. Nós nunca nos conhecemos antes. Bem, agora, se vocês querem
saber se a Bíblia ainda vive, aqui está um caso como São João 4: Um
homem e uma mulher se encontram pela primeira vez, como Jesus
encontrou a mulher junto ao poço. Ele conversou com ela por alguns
minutos até descobrir qual era seu problema.
99
Quantos sabem qual era o problema dela? Levantem sua mão.
Claro, ela estava vivendo com o sexto marido. E Jesus lhe disse: “Vá
chame seu marido e venha aqui”. Ela disse: “Eu não tenho marido”. Ele disse:
“Isto é certo. Você teve cinco, e aquele com quem você está vivendo agora não
é seu marido.” Ela disse: “Senhor, percebo que és um profeta. Agora, sabemos
que quando o Messias vier, Ele nos dirá estas coisas. Mas quem és Tu?” Ele
disse: “Eu sou Aquele que fala contigo.”
100
Ela correu para a cidade e disse: “Venham ver um Homem que me
disse as coisas que tenho feito. Não é este o Messias?” Agora, se Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esse foi o sinal Messiânico
para aquela geração, tem que ser o mesmo sinal Messiânico para esta
geração, caso contrário, Ele é um Messias diferente. Se isso é verdade,
digam: “Amém”. [A congregação diz: “Amém” - Ed.].
101
Agora, para que vocês saibam que não é um homem, Deus sabe
que eu não conheço esta mulher; eu nunca a vi em minha vida. Mas
se o Espírito Santo vir aqui e provar que Ele ainda é o Messias usando
meus olhos, meus lábios, minha boca e a fé dela, e a minha fé... Há algo
para o qual ela está aqui. Ela pode ser uma enganadora; ela pode ser
uma Cristã. Ela pode estar aqui por problemas financeiros. Eu não sei,
não tenho como saber. Ela é apenas uma mulher que veio aqui na fila
de oração. Mas se o Senhor Deus falar, que ela seja a juíza, seja certo ou
não, então quantos de vocês realmente conhecerão que a Presença de
Jesus Cristo está aqui? Levante sua mão, diga: “Eu o aceitarei”. Aqui
está a Bíblia, nós nunca nos conhecemos antes em nossas vidas. Agora,
eu não digo que Ele fará isso. Se Ele o fizer, seremos agradecidos.
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as coisas barulhentas. Uma carroça pode sair no campo; quando está
descarregada, bate, chacolha e faz muito barulho, mas ela pode voltar
por cima dos mesmos buracos carregada de coisas boas, e nem sequer
faz um barulhinho. Por quê? Ela está carregada O que a igreja precisa
hoje é estar carregada, cheia com o amor de Deus.
48
O sol pode tirar um milhão de galões de água com menos ruído
do que poderíamos bombear e encher um copo com uma bomba. Isto
é certo. O céu pode espalhar orvalho por toda a terra com menos
ruído do que você pode regar o gramado da frente. Certamente.
Você já ouviu os planetas girando? As grandes coisas são silenciosas.
Observe o Espírito Santo quando Ele vem nesta noite, como Ele deixa
tudo tão calmo! Mas nós estamos atrás de sensações, correndo atrás
de pequenas coisas, não ouvindo aquela Voz.
49
Você já ouviu o amanhecer? Não, você nunca ouviu o
amanhecer, mas mesmo assim, ele dispersa toda a escuridão. Se nós
apenas escutarmos a Voz Daquele que fala por trás dessas coisas,
haveria companheirismo entre todas as igrejas. Metodistas, batistas,
protestantes, católicos e todos juntos derrubariam as paredes da
separação e nós teríamos amor fraternal.
50
Este Templo Angelus, esta noite, estaria abarrotado até o
telhado e de pé em algum lugar lá no pátio, se apenas pudéssemos
ouvir aquela Voz de Deus falando por trás das coisas. Lembre-se que
essas coisas foram primeiro. A Voz falou por último. Foi a última
coisa. Tivemos ventos fortes e trovões e tudo mais. Mas a hora está
chegando agora em que a Voz de Deus fala. E Ele prova que é Ele.
Foi Ele quem enviou o trovão. E eles foram atrás do trovão em vez
de ouvir a Voz. Ele enviou o vento, mas eles foram atrás do vento em
vez da Voz.
51
Sabem de uma coisa? Não é o pequeno lago ondulante que
faz muito barulho, o que reflete as estrelas do céu. É o pequeno lago
profundo e silencioso que reflete as estrelas. Todas essas coisas são
a maneira de Deus fazer. Eu me pergunto nesta noite se não temos
ido muito atrás do barulho, se temos colocado muito interesse nisso,
a ponto que esquecemos a pequena Voz. Você diz: “O que você está
tentando dizer, irmão Branham?” Recebi carta após carta esta semana,
que as pessoas me escreveram dizendo: “Eu vim ao Templo Angelus,
pensei que ouviria um servo de Deus. Ora, você ainda é um batista.
Ora, você está tão morto quanto eles. Você não tem o Espírito. Você é
tão formal quanto o restante dos batistas.”
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52
Ouça, irmão, você pode ter muito barulho, mas eu desejaria
saber quanto do Espírito está por detrás disso; isso é o que eu estou
perguntando. Não é o barulho que faz o espírito. Eu vi pessoas que
podiam pular e correr e gritar, e tocar em bandas e correr para cima
e para baixo da plataforma, e não tinham o suficiente de fé real e
verdadeira para parar uma dor de dente. Isso é certo. É aquela Voz
calma e suave de Deus que opera o poder de Deus, que torna as coisas
reais e traz vida à igreja. É disso que estou falando. Não é o barulho
que conta; é a vindicação, o Espírito de Deus que faz a diferença. Ele
tem estado aqui a cada noite realizando sinais, maravilhas e milagres
entre as pessoas. É verdade.
53
Eu não entendo como pessoas pentecostais, que alegam ter
beijado a taça de ouro das bênçãos de Jesus Cristo, que dificilmente
conseguem ficar quietos quando o Espírito Santo está Se movendo em
tais coisas. Mas é porque não tem barulho por trás disso. O barulho
saiu primeiro, e então a meiga e suave Voz veio. Nós tivemos esses
tempos; tudo foi a maneira de Deus.
54
Deus estava atraindo a atenção de Elias. E Elias representa a
igreja. Ele estava fazendo-o prestar atenção. Mas agora, quando chega
a hora da Voz falar, esse algo em nosso coração, nós olhamos e nos
perguntamos: “O que é isso tudo?”
55
Há algum tempo vi uma foto na Alemanha chamada “A Foto
da Nuvem”. Parece horrível quando você olha para ela. Parece uma
grande confusão de nuvens, todas juntas, e parece uma coisa horrível.
Mas, à medida que você se aproxima, de mais perto você descobre
que não são nuvens. São asas de anjos batendo juntas, regozijando, os
louvores de Deus.
56
E vocês têm visto as experiências pentecostais, e vocês as
olharam de longe e disseram: “Oh, ouçam isso, e tudo isso, e os trovões,
e os ventos fortes”. Mas se vocês chegarem perto, se entrarem nisso,
vocês descobrirão que quanto mais perto você fica, mais real se torna,
e essa suave e delicada Voz de Deus traz a parte Angelical de Deus e
fala ao Seu povo. Não é tão áspera quanto parece. É a glória de Deus,
mas vocês ficam parados, olhando de longe para ela. Como Jezabel,
ela não estava no Monte Carmelo para ver isso acontecer. Eles vieram
e disseram para ela: “Oh, o profeta fez grandes sinais”. “Eu vou cortar
sua cabeça”. Você não pode se levantar e olhar para qualquer coisa.
57
John Sproul, um amigo meu, pegou sua esposa e viajou para
La Salle, Lorraine, França. E o guia os levou por um certo jardim, e ele
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Nota mais doce na canção do serafim,
Nome mais doce na língua mortal,
A mais doce canção já cantada,
Oh, Jesus, abençoado Jesus.
93
Todos estejam assentados agora. A fila foi formada. Os auxiliares
estão em seus lugares. E eu peço agora que sejam tão reverentes quanto
puderem. Agora, para vocês que estão na fila, vocês estão percebendo
que há uma diferença no meu ministério, porque eu estou apenas
orando, colocando as mãos sobre os doentes, porque isso é o que vocês
me pedem para eu fazer. Se eu parasse para fazer discernimento para
todos nesta fila, eu ficaria aqui por várias noites. E eu não seria capaz de
ficar aqui senão apenas para um ou dois ou três, e então eu estaria tão
fraco que eles me tirariam da plataforma como costumam fazer.
94
Agora, lembre-se: se você tem pecado não confessado em seu
coração, eu te responsabilizo. Pior do que isso virá sobre você. E se
você tiver pecado não confessado, saia dessa fila de oração e acerte
isso com Deus, então volte e entre na fila de oração. Lembre-se: eu
não sou responsável por um dom Divino para tirar uma maldição
que Deus permitiu a satanás que o colocasse para te trazer a Ele. Eu
apenas vou orar.
95
E agora, se vocês se sentem bem em seu coração com Deus, e
sentem que tudo está bem, e vocês têm o direito, estão crendo que Deus
vai curá-los, então venham aqui reverentemente. E quando passarem
por esta plataforma, igual como quando você é batizado, ou qualquer
outra ordem da igreja, saia da plataforma regozijando. Minhas mãos
não terão nada a ver com isso, impondo-as sobre você, a menos que
você aceite sua cura de Jesus Cristo. Essa foi a Sua ordem: impor as
mãos sobre os enfermos, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se
puserem as mãos sobre os doentes, eles se recuperarão.
96
Agora, Senhor, há grande expectativa e as pessoas estão
esperando. Agora, o restante do culto é Seu, ó Senhor. Eu oro para que
não fique nem uma pessoa fraca em nosso meio. Que o Espírito Santo
fale aos corações das pessoas esta noite. Que eles não procurem por
algum grande trovão ou algum grande vento impetuoso, mas que eles
possam ouvir. É por isso que eu falei isso hoje à noite, Pai, para que
eles possam, no fundo do seu coração, captar a visão do que Deus está
fazendo. Conceda isto, Senhor, pois peço em Nome de Jesus. Amém.
97
Muito bem, permitam que a fila de oração seja iniciada agora.

20

CRENTES DA BÍBLIA

fila estará concluída. E eu acredito que se vocês levarem este tanto de
tempo, e vocês através do rádio, façam isso: quando ouvirem as pessoas
regozijando-se com a cura delas, a oração sendo feita pelos enfermos,
então alegrem-se também e aceitem Jesus como seu curador. Lembrese, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, infinito. O Deus infinito,
onipresente em toda parte; onisciente “conhece todas as coisas”, “todo
poderoso”, onipotente. Esse é o nosso Deus. Ele está lá no hospital com
você, da mesma maneira que Ele estaria aqui na igreja. Você não pode
esconder um santo de sua oração.
89
Uma vez eles jogaram um na barriga de uma baleia. E ele
desceu ao fundo do mar com algas em volta do seu pescoço, mas você
não consegue esconder um santo de sua oração. Ele se virou e olhou ao
redor, viu o ventre da baleia por todos os lados, mas ele disse: “Tudo
são falsas vaidades; mais uma vez olharei para o teu santo templo,
Senhor.” E quando ele começou a olhar para o templo… Salomão,
quando dedicou o templo, disse: “Se o teu povo estiver em apuros em
qualquer lugar, e olhar para este lugar santo, e orar, então ouça do Céu,
Senhor, e livra-os.” E Jonas acreditou naquela oração.
90
E Deus manteve Jonas vivo por três dias e noites no ventre
daquela baleia, de acordo com as Escrituras. E se Deus pôde fazer isso
por Jonas, no ventre da baleia, olhando para um templo natural, como
este aqui, construído por mãos humanas, quanto mais Ele pode ouvir
sua oração esta noite, enquanto você olha para o templo Celestial
onde Jesus Se assenta à mão direita de Deus, com Seu Próprio Sangue
para fazer intercessões em sua confissão, certamente!
91
Ele desceu na cova dos leões para libertar um de Seus servos. Ele
entrou em uma fornalha ardente para libertar um. Certamente Ele virá
ao hospital onde você está ouvindo. Certamente Ele virá para essa casa
humilde onde você está esperando. Ele subirá na galeria. Ele descerá ao
chão. Ele virá para qualquer lugar e livrará você do pecado ou doenças,
se você apenas tiver fé e crer Nele. Você fará isso agora?
92
Apenas mais alguns minutos, e eles estão no corredor agora,
alinhando as pessoas pelo corredor, pois há um grande número
esperando para receber oração. Eu amo essa música; vamos cantarolar
uma vez.
O grande médico está próximo agora,
O simpatizante Jesus,
Ele fala ao coração caído para se alegrar,
Oh, ouça a Voz... (aquela meiga e suave Voz de Jesus)
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lhes mostrou uma estátua do Senhor Jesus. E o irmão Sproul disse que
estava olhando para aquela estátua. Ele disse: “O que o escultor tinha
em mente? Ora, eu não vejo nenhum sofrimento de Cristo. Eu não vejo
nada, apenas parece uma estátua. O que isso significa?” E o guia disse
para ele, disse: “Sr. Sproul, talvez você esteja criticando esta estátua.”
Disse: “Estou”. Disse: “Eu não sei o que o escultor tinha em
mente.”
Ele disse: “A coisa é, você tem que saber o que o escultor tinha
em mente antes que você possa ver o que ele estava tentando fazer.”
Ele disse: “Agora, desça aqui.”
E ele desceu para o pé da cruz, e havia uma almofada.
Ele disse: “Ajoelhe-se”, ele disse, “agora, olhe para cima”.
E o Sr. Sproul disse que achava que seu coração ia se partir;
havia caracterizada toda a agonia que Jesus passou na cruz.
Ele disse: “Você vê, senhor, a estátua foi feita para se abaixar e
olhar para cima, não ficar à distância e olhar de cima.”
58
Bem, desta maneira é com o Pentecostes. É... E essa é a maneira
que a Palavra de Deus é. É assim que as promessas de Deus são. Não
é para ficar de um lado, afastado e dizer: “Oh, não há nada nisso.”
Fique de joelhos uma vez e olhe para cima, e você verá uma imagem
completamente diferente. Você ouvirá algo falar para você através
daquela Palavra que você acabou de ler e diz: “Oh, é apenas uma palavra
que está escrita no papel”. Você se ajoelha uma vez e diz: “Senhor
Deus, é esta Tua Palavra? É esta a Tua promessa para mim, ó Senhor?”
E você sentirá as lágrimas escorrendo pelo lado de sua bochecha. Será
totalmente diferente do que era.
59
Se vocês fizerem isso, os metodistas parecerão diferentes
para vocês, batistas. E vocês, pentecostais, parecerão diferentes para
o restante deles. Todos vocês verão a Deus, se vocês simplesmente o
respeitarem e se humilharem, e ouvirem a Voz de Deus, e tomarem a
Escritura e as coisas de Deus na Luz para a qual elas estão destinadas.
A Palavra de Deus não é para ser criticada; é para ser crida.
60
Alguém disse para mim há não muito tempo, disse: “Irmão
Branham, Jesus disse: ‘Maior do que isso vocês farão.’” Disse: “Claro, maior
é a pregação do Evangelho.” Jesus disse: “Estas coisas que eu faço, vós
também as fareis. Estas obras que eu faço, vós também as fareis”; as mesmas
obras, só que em maior quantidade. Será na igreja universal ao redor
do mundo. Onde agora só poderia estar em um lugar, que é em Cristo.
Mas quando Cristo está em Sua Igreja, as mesmas obras que Ele fez,
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estarão acontecendo completamente ao redor do mundo, o tempo todo.
61
O que falhamos em fazer é escutar aquela Voz meiga e suave
que fala conosco, e então nos envolver em Sua justiça e sair dizendo:
“Senhor Deus, falaste comigo? Isso significa que é algo para mim, ó
Senhor? Eu estou aqui esta noite; estou doente; estou carente. Oh, se
eu apenas pudesse ter estado no Monte Carmelo e visto Elias depois
de todo aquele jejum e oração, fazendo descer aquele fogo do Céu,
descendo um sinal do Céu e provando que Tu ainda és Deus, o Deus
que esteve com os jovens hebreus na fornalha ardente. O Deus que
esteve na sarça ardente com Moisés, esse mesmo Deus esteve aqui
no Monte Carmelo. Se eu pudesse Te ver fazer isso, ou fazer como
Tu fizeste quando Te manifestaste em carne aqui na Terra, eu Te
adoraria com todo o meu coração.” Então você ouvirá Deus falar
contigo quando você fizer isso. Vamos inclinar nossas cabeças. [Uma
mensagem em línguas e interpretação é dada — Ed.].
62
Graças ao Senhor. Agora, audiência de rádio, vocês podem
não ter ouvido isso. Foi uma fala em línguas e uma interpretação de
línguas. Esse é um dom que pertence à igreja. O próprio Deus colocou
isso na igreja. Foi após a mensagem, veio bem na ordem, não enquanto
a mensagem estava sendo dada. O Espírito do profeta está sujeito ao
profeta. Agora, veio bem na ordem, e chamou a igreja para se arrepender
e se apresentar diante de Deus. Que o Senhor Deus abençoe.
63
Senhor Jesus, nós te agradecemos por estas coisas, por estas
manifestações. E que as pessoas possam ver esta noite que Tu és o Deus
que cura os doentes. Tu és um Deus que conhece o segredo do coração.
Tu és o Deus do Pentecostes. Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus de
Moisés. Tu és o Deus que virá um dia e Se revelará para nós e nos levará
para a glória. Agradecemos por Sua presença e por Suas palavras de
conforto para nós, e pelo aviso para nos arrependermos. Eu oro, Senhor
Deus, que Tu concedas que todas estas coisas sejam cumpridas no
Nome do Senhor Jesus.
64
Agora, Pai, enquanto a fila de oração estiver se formando em
alguns momentos, eu não sei o que estará nessa fila de oração, mas Tu
o sabes. E eu oro para que Tu faças coisas, esta noite que as pessoas
irão se assentar, e observar, e escutar aquela meiga e suave Voz de
Deus. E quando eles virem o Seu Espírito começar a Se mover entre as
pessoas, que eles fiquem felizes e se alegrem, e aceitem a Jesus como
seu Salvador e Curador, pois pedimos no Nome de Jesus. Amém.
65
Agora, estas últimas cinco, quatro ou cinco noites, nós não
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83
Vocês notaram nos dias que se passaram, nesta última semana,
como o Espírito Santo tem ido lá nas galerias, ao redor, em ambos os
lados, e por todo o edifício? E nem uma vez falhou. Se isso é certo para
a audiência aqui, digam: “Amém”. [A congregação diz: “Amém” - Ed.]
Perfeitamente todas as vezes, pois é a vossa fé que faz isso. A tua fé te
faz bem. Vocês conhecem a mulher que tocou em Suas vestes; Ele disse:
“Tua fé te salvou.” Vocês notaram isso? S-a-l-v-o-u, te salvou. A palavra
grega lá, creio, é “Sozo”. É isso mesmo? Tua fé te salvou, simplesmente
ser salvo fisicamente é o mesmo que ser salvo espiritualmente.
84
Toda vez que é traduzida a palavra “salvo”, na Bíblia é “Sozo”,
que significa “salvo”, salvo fisicamente, salvo espiritualmente, a
mesma palavra o tempo todo, “Tua fé te salvou”, salvo da doença, salvo
da morte, salvo do túmulo, salvo de uma sepultura prematura; sim, e
salvo do inferno do diabo, salvo para um Reino de Deus, certamente.
85
Muito bem, do 75 ao 100 agora, ocupem seus lugares:
C-75 ao 100. Agora, vão por esse caminho e virem para o lado do
corredor, porque aqui está tudo cheio agora, todo o caminho até a
porta. E apenas reverentemente tome o seu lugar, e os auxiliares
irão acomodá-los. E começaremos na fila de oração nos próximos
momentos. Assim que nós... Porque não há comoção, não queremos
perder nada do Espírito Santo.
86
Agora ouça, quando você está procurando pelo Espírito Santo...
Agora não há ninguém que acredita em gritar e se alegrar no Espírito
mais do que eu, porque eu acredito que tudo o que tem vida, tem
emoção. E se a sua religião não tiver alguma vida nela, é melhor você
enterrá-la. Está morta. Isso traz emoção. Mas enquanto estamos vindo
a Deus, vamos vir reverentemente, quietos, esperando ouvir o que Ele
vai dizer. E então quando Ele faz algo por nós, essa é a hora de deixar a
glória de Deus reinar em nossos corações.
87
Sejam reverentes, observem, e se em algum momento durante
a reunião, você sentir que Deus falou ao seu coração enquanto esta fila
está passando, então levante suas mãos e diga: “Obrigado, Senhor Jesus
por me curar”. Então diga a alguém, sentado ao seu lado: “Pelo Sangue
do Cordeiro e pelo seu testemunho eles venceram.” Isso é correto? Você
vence pelo Sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Se nós apenas
pudermos ter fé e crer no Senhor Deus, Ele fará estas coisas por nós.
88
Agora, é cedo. Não há necessidade de nos apressarmos; apenas
se mantenham reverentes e quietos; em cerca de quinze minutos a
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melhor. Você que não consegue se mexer, apenas mostre o cartão para
o auxiliar, e quando seu número for chamado, você será levado até a
plataforma para a oração.
79
Você está esperando que algo aconteça? Você está esperando
para ver o movimento da agitação da água? O que fazia a água quando
era agitada? Era um sinal de que o Anjo do Senhor estava na água. Isso
é certo? Era um sinal sobrenatural para mostrar que a corrente da água
tinha mudado. Uma água agitada é quando a corrente vai para um lado
e o soprar do vento a traz para o outro lado. Isso é água agitada. E
quando vemos águas agitadas, sabemos que tem que ser algo que faz a
água correr diferente de sua corrente.
80
Sob aquele alpendre de onde estas grandes bicas escorriam,
e as águas corriam por todo tanque de ovelhas, descendo; agora,
as pessoas ficavam lá em grandes multidões. E eles não esperavam
apenas por uma noite, duas noites, três noites; eles esperavam por
meses e anos. Alguns deles ficavam lá ano após ano, esperando
pela agitação da água. E a primeira vez que alguém entrava com fé
suficiente para ser curado, retirava virtude do Anjo da água. E eles
tinham que esperar por mais uma estação. Em qual estação ficava
lotado, eu não sei, talvez por semanas. Mas esperavam pacientemente
por aquilo para entrar na água.
81
E, como nos contam os historiadores, eles apunhalavam uns
aos outros tentando entrar na água para ver quem poderia chegar
primeiro para testar sua fé com o Anjo do Senhor. Deus, em todas as
eras, em todos os tempos, sempre teve um caminho de cura Divina,
sempre. Desde lá atrás, no Antigo Testamento, passando através do
Novo Testamento, até a nova era, até o tempo presente, Deus tem tido
uma fonte aberta para aqueles que creem em cura Divina. Muito bem,
do 50 ao 60 agora, fiquem de pé, se desejarem, C-50 ao 60. Tomem seus
lugares aqui. Acredito que haja um pequeno espaço aqui, que você
pode passar por ele de alguma forma, e apenas continue indo para trás,
ou se você quiser sair e ir por aí, os auxiliares ali os alinharão.
82
Agora, enquanto do 60 ao 70, até 75, deixe-os alinhar e começar
a fileira. Agora, se você não puder se mover, bem, então apenas mostre
a alguém o seu cartão de oração, e os ajudantes o levarão à plataforma
quando seu número for chamado. Eles verão quando os tiverem
enfileirados. Essa é a maneira que os alinhamos, então sabemos que
temos todos na fila que é chamada. Quantos não tem cartão de oração e
querem que Deus os cure, em alguma parte? Apenas levante sua mão.
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distribuímos nenhum cartão de oração; apenas deixamos o Espírito
Santo Se mover através da audiência chamando as pessoas e fazendo
as coisas que Ele deseja fazer. E ontem à noite, uma vez, algo estranho
aconteceu na noite passada, e isso não havia acontecido antes no
Templo. Isso foi... É apenas um dom que você simplesmente se humilha,
ou relaxa diante de Deus, e Ele usa a sua fala. Deus não tem voz a não
ser a sua e a minha. Nossas mãos são as mãos Dele. Se pudermos ser
tão submissos ao Espírito até que Ele possa usar nossa voz, usar nossas
mãos e usar nossos olhos...
66
Agora, você não tem que fazer essas coisas, Deus apenas
estabelece quem quer que seja na igreja para... São sinais para que as
pessoas possam saber que Deus ainda vive. É Jesus, o Filho de Deus
operando através do Seu corpo que Ele redimiu. Nós não somos
dignos, certamente que não, mas Ele é digno. E não cabe a nós dizer
se este é digno e aquele não é digno. É Deus quem faz a escolha
dessas coisas.
67
Agora, ontem à noite eu não conseguia fazer com que as pessoas
da parte de trás da audiência me entendessem, e onde Ele estaria
chamando-as. E então eu apenas pedia ao Senhor, e Ele as chamava
pelo seu nome. E chegou a uma pequena mulher que estava sofrendo
com alguma coisa; não me lembro. E quando o Espírito Santo falou
e a chamou, disse qual era o seu problema, ela não respondeu. E em
poucos momentos ouvi minha própria voz falando em outro idioma. E
descobri que a pequena mulher era finlandesa; ela era uma finlandesa.
E o Espírito Santo chamou seu nome e disse-lhe tudo a respeito e disselhe para louvar a Deus. Eu não sei nada sobre finlandês. Foi o Espírito
Santo chamando essa mulher, tendo o cuidado que ela não fosse
deixada de fora, pois Ele fala em cada idioma.
68
No dia de Pentecostes, cada idioma sob o céu estava reunido
ali. E Deus falou em cada dialeto que havia sob os céus. E se nós
pudermos nos submeter... Agora, isso é... Quem poderia criticar aquilo
não sendo o Pentecostes? Quando o Espírito Santo aqui... Eu nem sei
o inglês; eu sou de Kentucky. Eu nem sei bem o inglês. Mas quando
o Espírito Santo tomou o controle, Ele falou em finlandês e chamou
a mulher, e falou do seu problema, e lhe disse para louvar ao Senhor
em finlandês. E aconteceu de estar aqui pessoas que puderam entender
isso e o traduziram, e vieram a mim hoje de manhã, contando-me sobre
a pequena mulher que se levantou, balançando as mãos e louvando a
Deus. Essa é a graça soberana. Isso deveria fazer com que cada pessoa
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doente aqui, se segure em Cristo. Isso deveria fazer com que cada
aleijado se levante e creia no Senhor Jesus. Ouçam essa Voz.
69
Agora, esta noite o povo americano foi ensinado sobre a
imposição de mãos. Esse é um costume judaico, nunca foi para os
gentios. Mas temos sido ensinados sobre isso. E o que lhe foi ensinado
é o que você crê. Jairo disse: “Minha filha encontra-se doente, quase à morte,
vem, põe as mãos sobre ela”. Essa é a tradição dos anciãos. Ela viveu. Mas
o romano, o gentio, disse: “Eu não sou digno que entres debaixo do meu
telhado; apenas fale a Palavra e meu servo viverá.” E Ele Se virou e admirou
aquele romano, e disse: “Não tenho visto fé assim em Israel.”
70
Eu não sei porque meu ministério não é considerado na
América como o é no exterior. Deve ser por causa da doutrinação das
igrejas e assim por diante. Simplesmente parece que eu não tenho
administradores de campanha, e não tenho grande cooperação,
e alguém para ir aos arredores e fazer com que centenas de igrejas
cooperem e tragam grandes cantores, e assim por diante. Eu não
desejo isso. Esse não é o meu… Eu acredito que o ministério é para os
eleitos, para aqueles que querem ouvir.
71
Nós estávamos no exterior no outro dia, em Kingston, Jamaica;
eles não sabiam que estaríamos chegando até à tarde de quinta-feira.
Sexta-feira à tarde nós estávamos lá; a primeira noite teve cerca de
cinco mil; na segunda noite cerca de quinze mil; na terceira noite,
cerca de trinta e poucos mil; e quinze mil vieram a Cristo de uma
só vez. E eu chamei algumas pessoas para a plataforma e o Senhor
começou a revelá-las.
72
Assim que isso aconteceu, através daquela grande audiência
havia milhares vezes milhares de pessoas sentadas; eles se levantaram
de pequenas e velhas camas, macas e carrinhos de rodas que haviam
sido empurrados para lá. E você poderia encher cargas de ônibus disso,
ou cargas de caminhões destas coisas esperando serem recolhidas do
chão, por dez minutos de oração. Eles creram nisso. Fomos direto para
Porto Rico e a mesma coisa se repetiu. E atingir a América é diferente.
Por quê? Eu me pergunto. E na África do Sul, Durban, África do Sul...
[Espaço em branco na fita - Ed.].
73
Irmão DuPlessis, aqui neste país, em Durban, onde tivemos
milhares de pessoas reunidas; quando cinco pessoas vieram ao altar
na plataforma para receber oração, e o Espírito Santo revelou coisas
assim, eu fiz uma oração e eles estimaram que vinte e cinco mil curas
extraordinárias aconteceram: vinte e cinco mil. Eles levaram sete
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carros... ônibus, ou - ou caminhões carregados de muletas, de onde eles
haviam deixado. E trinta mil entregaram seus corações a Jesus de uma
só vez. Por que nós, americanos, não podemos crer assim?
74
Você sabe de uma coisa... Eu digo isto com reverência, não para
vocês pessoas, de maneira alguma; minha voz está saindo através do
rádio, mas a América está queimada. Ela tem sido varrida, respigada,
aplainada, esmiuçada e colhida, e assim por diante, até estar pronta
para o julgamento agora. Isto é certo. A próxima coisa é o julgamento; e
nós vamos tê-lo; lembrem-se disso.
75
Esta noite, estaremos chamando os cartões de oração para
orar por eles. Não haverá uma fila de discernimento; será apenas
uma fila para orar pelos doentes. Quais cartões de oração eles
distribuíram? Quais cartões de oração eles distribuíram hoje? Os de
letra C, muito bem, os cartões de oração letra C são os que vamos
chamar, então. Muito bem, tem cerca de cem, suponho. Geralmente
eles distribuem cem.
76
E quem tem carão C número 1, levantaria a mão? Uma mulher
assentada aqui, no corredor do meio. Venha se puder, venha até aqui.
Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deixe-os vir primeiro e se alinharem
aqui. E eles vão entrar no corredor, se todos estiverem alinhados.
E para a audiência do rádio, eu gostaria que vocês pudessem estar
aqui esta noite neste adorável Templo Angelus para ver esta grande
multidão reunida aqui. Todo o andar principal está lotado, e a
primeira galeria está lotada, praticamente toda ela. As pessoas estão
assentadas, ansiosas, esperando que algo aconteça. Diante de mim
estão pessoas em cadeiras de rodas, e em macas, e assim por diante,
esperando pelo mover do Espírito.
77
Eu desejaria que vocês pudessem estar aqui para ver isso. Eles
estão esperando com grande expectativa. E, assim como Deus do Céu
vive e reina esta noite, se eles apenas escutarem a Voz de Deus, não
haverá uma pessoa fraca no meio de nós em poucos minutos, se eles
apenas crerem. Muito bem, estamos chamando a fila de oração agora
do 1 ao 10, do 10 ao 20, cartão de oração C de Califórnia, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, assumam o seu lugar.
78
Muito bem. Enquanto eles estão vindo, do 20 ao 50 ocupem o
seu lugar; 20, 30, 40, 50 tomem sua posição agora na fila. Para alguns de
vocês será melhor se saírem pela porta na frente do corredor, deem a
volta e desçam pelo lado; eu creio que vocês poderão se alinhar muito

