28

CRENTES DA BÍBLIA

1

CRENTES DA BÍBLIA

SOU EU, NÃO TEMAIS

1

SOU EU, NÃO TEMAIS
It is I, Be Not Afraid

William Marrion Branham
Terça - feira, 11 de agosto de 1959
Chautauqua, Oh – EUA

E vejo nossa multidão crescendo, mesmo na segunda noite.
Estamos muito felizes por isso, e acreditamos que houve um grande
tempo a noite passada, tendo o Senhor nos abençoado. E eu não
conversei com o irmão Sullivan, hoje, para saber como o serviço do
altar terminou. [O irmão Sullivan diz: “Maravilhoso” - Ed.] Bom,
estou tão feliz de ouvir isso! Você sabe, quando conseguimos almas
salvas, Deus fica satisfeito. Essa é a primeira coisa. E nós...
2
Normalmente, quando vamos ter algumas noites como esta,
bem, sempre tentamos ter os serviços e as coisas do altar primeiro,
porque está escrito: “Buscai, assim, em primeiro lugar, o Reino de
Deus e a sua justiça, então outras coisas vos serão acrescentadas”.
E estou feliz por isso. E nós todos queremos encontrar todo o favor
com Deus que possamos encontrar, porque precisamos de toda a
graça que Ele pode nos conceder. Estou falando por mim mesmo.
3
Se não me engano, eu estou vendo o irmão e a irmã Kidd
assentados aqui. Prazer em vê-los. Eu estava lendo um pequeno
testemunho de vocês outro dia. E vocês sabem, todos vocês estavam
pregando o Evangelho cinco anos antes de eu nascer, e eu sou um
homem velho. Ah, eu certamente respeito muito este velho casal
aqui, daqui de Ohio: o irmão e irmã Kidd. E quase todos vocês os
conhecem. Ela envia, de vez em quando, pega um monte de roupas
pelas quais eu tenho orado para enviar ao seu povo que ela sabe
que está doente, e toma de volta os testemunhos destas pessoas.
Simplesmente uma velha mãe e um pai no Evangelho. Me sinto
feliz em vê-los.
4
Recebi uma carta ontem à noite da minha amiga Rosella
Griﬃth, aqui de Joliet, Illinois, que era uma das alcoólatras
mais conhecidas da América, que era... Os Alcoólicos Anônimos
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não puderam fazer nada por ela, e os médicos em Chicago não
puderam fazer nada por ela. E uma noite ela foi levada à reunião,
e o Espírito Santo revelou todas essas coisas a ela e a curou. E
agora ela é uma trabalhadora na penitenciária em Chicago, lá
nas favelas, para o Reino de Deus. Seu pequeno amigo... E eu
acredito que um trouxe o outro; eu não sei qual é. E se eu não
estou enganado, isso é... vocês estão assentados aqui esta noite.
Também viciado em drogas, creio que era.
5
E, digamos, irmão Sullivan, se você não os conhece, você
deve conseguir seus testemunhos perante as pessoas. Pode haver
outros aqui que são alcoólatras e drogados, e assim por diante, e
podem ver o que Deus pode fazer. Não é segredo. Aquele é seu
marido, irmã? Tão feliz em vê-lo, meu irmão!
6
E assim Cristo, certamente, fez a diferença nessa vida.
Certamente fez. É desde as tocas de ratos da Terra ao pináculo mais
alto que uma pessoa pode ser conduzida ao Batismo do Espírito
Santo. Não é segredo o que Deus pode fazer. E você deve, por todos
os meios, irmão Sullivan, obter o seu testemunho. Tenho certeza de
que todos vocês gostariam de ouvir isso, não é? Como da droga
passou a ser o que ela é agora, uma santa de Deus, ela e seu marido.
Não só isso, eu estava falando que Rosella é uma trabalhadora nas
favelas de Chicago. Eles são evangelistas nos campos, pregando o
Evangelho. Eu lhes digo que isso faz meu coração saltar de alegria.
7
Aguardem até eu conseguir apertar suas mãos do outro
lado. É quando vamos ter um tempo maravilhoso. Não teremos
que ir para casa, porque estaremos em casa. E o sol nunca irá
se pôr naquela cidade. Não, senhor; sempre será Luz. Estamos
lutando por esse tempo. E, como eu disse ontem à noite, desde
que fui salvo, sempre tenho me sentido como se estivesse em um
pesadelo em algum lugar. Há apenas algo além... Se eu pudesse
simplesmente acordar. Nós, um dia destes, acordaremos para a
realidade de Deus, e estaremos em Sua Presença e salvos por Sua
graça, moldados à Sua imagem. Oh, que tempo será!
8
Estou feliz por estar aqui hoje à noite, novamente, estar
em comunhão com estes ministros e com cada um de vocês, meus
irmãos e com o irmão Sullivan. E ele é um kentuckyano, mas
obteve perdão por isso, e veio e se tornou um ministro [O irmão
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105
Quantos aqui creem que Deus os curará? Vocês creem que
o Espírito Santo está aqui? Vocês têm medo Dele? Se você não está
com medo Dele, levante-se e receba-O. No Nome de Jesus Cristo,
levantem suas mãos e louvem-No. Se... Não se envergonhem Dele.
106
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envie o teu Espírito
Santo neste momento. Eu esconjuro o diabo e todos os poderes de
enfermidade que saiam desta congregação. Deixe-os no Nome de
Jesus Cristo. Saia, satanás.
107
Cada pessoa doente. Há uma senhora de pé fora da maca.
Todos que vejo em cadeiras de rodas, ou em qualquer outro lugar,
estão em pé glorificando a Deus. Levantem-se e louvem a Deus e
sejam curados.
Doutor Sullivan...
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aos que creem: se eles colocarem suas mãos sobre os doentes”. Muitos
se perguntaram: “Como pode ser que colocar as mãos sobre os
doentes teria algo a ver com isso?” Mas é a comissão. O servo
ungido de Deus pode não ser capaz de discernir o espírito todas as
vezes, ou as doenças, mas ainda assim ele está ungido para fazê-lo
da mesma maneira quando o Seu Nome é chamado. Isso faz com
que a doença se aparte.
98
A mulher está observando minha mão, Pai. E oro para que
Tu o faças manifestar diante de seus olhos, e ela está sabendo que
minha mão está segurando tão firme quanto posso. Agora, permita
que o Nome de Jesus Cristo seja magnificado. Que o poder do diabo
que está segurando a minha irmã... Está escrito nas Escrituras: “Em
Meu Nome, expulsarão demônios”. Pela comissão do Espírito Santo,
ministrado a mim por um Anjo, satanás, deixe a mulher no Nome
de Jesus Cristo.
97
Agora, se foi. Eu não olhei para isso, mas se foi. É isso certo?
É isso certo, senhor? Olhe. Vê? Você parece...? Algo aconteceu.
Você sabe disso. Agora, siga seu caminho e regozije-se, e seja feliz.
Você está curado.
100
E se você crê que a artrite que você tinha te deixou enquanto
estava de pé, siga seu caminho...
101
E o problema nas costas que você tinha, você crê que está
curado? Apenas siga seu caminho e regozije-se, e diga: “Obrigado,
Senhor Jesus”. Vê?
102
Vá comer. O nervosismo, e o problema de estômago
deixaram você. Então vá e regozije-se e diga: “Obrigado”.
103
Suas costas estão curadas, e Deus te faz são. Vá regozijando,
diga: “Obrigado, querido Deus”. Você também tinha problemas
nas costas, e nervosa, aflita e um pequeno problema feminino. Siga
seu caminho e regozije-se. Você está curada. Jesus Cristo te faz sã.
104
Você crê? A jovem senhora, sentada bem ali, com problemas
em seu pulmão, você crê que Deus te curará, senhora, olhando
bem para mim? O homem bem atrás de você tem problema na
sua perna. Você crê que Deus vai te curar, suas pernas, senhor?
Levante sua mão, senhorita, se você quer aceitar sua cura. Muito
bem. O homem sentado bem atrás dele, com pressão alta. Você crê
que Deus irá curá-lo, senhor? Levante sua mão. Amém.
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Branham e a congregação riem - Trad.] Agora, acontece que eu sou
de Kentucky, também. Então eu vou mostrar que há muitos deles
aqui. Quantos são de Kentucky? Levantem suas mãos. Há pessoas
de Indiana no grupo. Minha mãe administra uma casa de pensão,
e... ou melhor, ela administrava. E eu... Um dia, fui lá, e todos os
vinte e três homens que ela tinha eram de Kentucky. Eu fui até
minha igreja, e eu disse: “Todos que são de Kentucky, levantemse”. E toda a congregação se levantou. [O irmão Branham e a
congregação riem novamente - Trad.]
9
Bem, Kentucky tem algo que eles têm oferecido ao Senhor.
Muitos santos vieram de Kentucky. Nos dias antigos, nos dias
pioneiros, quando eles vieram em carroções com cavalos e
atravessaram as colinas... E eles produziram grandes pregadores e
grandes santos de Deus. Será bem representado na glória quando
chegarmos lá. Agora, eu confio que nós, como geração vindoura,
seus descendentes, que não nos envergonhamos dos nossos
antepassados ou do Evangelho que eles pregaram. E vamos nos
posicionar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, deixando
essas coisas para trás, vamos prosseguir para o alvo da soberana
vocação em Cristo. Esse é o desejo do meu coração; é encontrar
essa soberana vocação.
10
Agora, ontem à noite, eu falei com vocês um pouco. E hoje à
noite, é um serviço de cura. Nós... Nós não reivindicamos... Se acaso
houver alguém que não entende isso, nós não curamos ninguém.
Nós apenas oramos pelos doentes. Eu vi dezenas de milhares
de pessoas curadas, mas nunca curei uma. Tenho tido algumas
respostas diretas à oração por orar pelos doentes, mas nunca curei
ninguém. E não acredito que esteja no poder do homem. É uma
obra consumada que Cristo fez no Calvário.
11
A cura não está dentro do homem, nem mesmo nos médicos,
hospitais, remédios. Não há médico, hospital ou medicamento que
possa curar. O curador é Deus. Os medicamentos ajudarão. Um
médico pode ajustar um osso, diagnosticar um caso e administrar
remédios para matar germes, mas Deus faz a cura. Ele poderia
ajustar meu braço, mas ele não conseguiria curar meu braço. Ele
poderia arrancar o dente, mas não curar o lugar de onde ele saiu.
Ele pode operar e retirar um apêndice, mas ele não pode curar o
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lugar que ele cortou. Vê? É preciso que Deus faça isso.
12
E nós não somos contra médicos, hospitais ou remédios;
somos por eles e oramos por eles para que Deus dê mais
conhecimento aos Seus servos. Mas quando um médico chegou ao
fim da estrada e seu remédio não ajudará mais o paciente, e ele
pronuncia que o paciente vai morrer, acredito que o paciente tem o
direito de vir ao grande Médico e pedir por misericórdia.
13
E esse é o tipo de pessoas pelas quais eu oro. Os filhos de
Deus, meus amigos, e pacientes dos médicos, são por eles que
eu venho orar. E eu não oro por isso sozinho, por mim mesmo.
Eu nem sequer atribuo as curas à minha oração. Eu acredito nas
orações de todas as pessoas que estão na audiência que estão
orando ao mesmo tempo pelas pessoas por quem eu estou orando.
Juntos nos posicionamos. Depois do Pentecostes, quando eles se
reuniram em um lugar, e todos em um acordo começaram a orar,
o Espírito Santo sacudiu o prédio onde eles estavam reunidos.
Vê? Unidos, permaneceremos em pé. Nós somos kentuckyanos.
Unidos, permaneceremos; divididos, cairemos.
14
Muitas vezes, ao vir às reuniões, chegando às reuniões,
cartas vêm para mim, perguntando: “Qual é a sua doutrina,
irmão Branham? Você era um Batista, você ainda acredita em
segurança eterna? É você dos “Somente Jesus”? Você... Você
batiza? Você asperge?”
15
Eu direi isso: eu tenho uma doutrina, a grande doutrina
fundamental Evangélica da Bíblia. Até onde sei, nunca deixei uma
reunião com qualquer confusão. Sempre tentei deixar a reunião
com a doçura do Espírito Santo. Nunca tentei fazer prosélitos, eu
nunca tento tomar os discípulos de alguém. O que eu tento fazer
é incluir o pecador a qualquer igreja que ele deseja ir. Desde que
ele nasça novamente do Espírito de Deus, ele é meu irmão e ela é
minha irmã. E as doutrinas... Eu tenho minhas próprias ideias, mas
eu as guardo para mim.
16
E então, quando eu venho aqui, ou em qualquer outro
lugar... E se eu tomar partido de um lado ou de outro. Eu
estaria jogando toda a influência que o Senhor me deu para uma
determinada denominação. Portanto, eu não tomo partido com
nenhuma delas. Eu permaneço ao lado de todas elas, e tento juntá-
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isso irá incentivá-lo. Agora, observe. Vou colocar minha mão aqui.
Então você vê que não é a maneira como mantenho minha mão.
Vê? Está igual, não está? Agora, tire sua mão (vê?), se foi. Agora,
olhe para ela. Agora, pegue a outra mão e coloque-a exatamente
da maneira que estava. Nada. Essa é a promessa Dele. Ali vem,
observe. Vê? Agora, este braço parece que está dormente. Vê? O
que é isso? É uma doença. E agora mesmo é a unção do Espírito
Santo. Essa é a razão pela qual eu nunca tento usar meus próprios
pensamentos. Deixo que Ele o diga. Ele sabe o que é. É um dom.
Eu trouxe de volta novamente. Mostrei-o novamente, mostrei-o
fisicamente. Isso causa um efeito.
94
Essa é a razão que os ministros... Vocês irmãos ministros,
devem colocar suas mãos sobre os doentes. Isto é... Vocês estão
ungidos, e devem colocar suas mãos sobre os doentes. Isso a Bíblia
confirma que é correto. Vejam, vocês devem colocar as mãos sobre
os doentes. Vamos ver se eles... por aqui. Vocês podem ver minhas
mãos de lá da audiência? Agora olhem aqui. Eu pego a outra mão
da senhora. Agora observem. Coloque esta ali. Observem-na.
Agora, olhem. Vejam, veja ali também. Incha, torna-se vermelha,
pequenas vibrações, apenas parece que foi phhhhtht [O irmão
Branham ilustra - Ed.] Bem assim. Veja, você não está... Isso não
significa nada. Eu simplesmente relaxo, não penso nisso, então
Algo simplesmente fala e diz o que é. Nunca falha. É a verdade.
95
Então Ele falou... Quantos já leram meu livro, a história da
minha vida? Agora, Ele não disse isso? E muitos de vocês se lembram,
essa foi a única coisa que tive por um longo... Mas Ele me disse
muitos anos antes. Quando Ele me falou naquela noite, disse... Então
sucederá que se você for sincero, você dirá às pessoas os segredos
de seus próprios corações. Disse: “Como a Moisés foram dados dois
dons, um para transformar a vara em serpente e o outro para curar
sua mão de lepra, a ti te serão dados dois dons”. E aqui está.
96
Agora, deixe-me pegar sua mão, só assim... Nós a temos aqui.
Eu quero que você observe. Eu não digo que posso fazer isso. Eu não
sei. Mas se cremos. Se cremos com todo o nosso coração, funcionará.
Agora, observe. Não feche os olhos, apenas observe a mão.
97
Senhor Jesus, não para fazer um espetáculo, mas para que
as pessoas saibam que elas não têm o que temer e saibam que Suas
palavras são perfeitas, essa Tua comissão. “Estes sinais seguirão
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primeiro dom que foi dado (vê?) para fazê-lo conhecido às pessoas.
90
Agora, venha aqui. Observe a mão. Vamos inclinar nossas
cabeças. Senhor Jesus, enquanto a mulher está olhando a minha
mão, não Te pedimos milagres, mas sabemos que Tu és Deus, e
ela está observando minha mão. Permita acontecer, Senhor, que
enquanto eu estou orando, que Tu manifestes a cura à mulher
enquanto Tu tiras isso dela. Satanás, no Nome de Jesus Cristo,
deixe a mulher. Saia dela. Agora, antes de abrir meus olhos; eu
não tirei minha mão, mas a mão parou de vibrar. Ela parou, não
parou? Agora, julgue você mesma. Agora, diga-nos, se foi? Agora
observe. Coloque esta mão em cima agora. Aí está. Agora, coloque
esta mão. Exatamente igual. Seu problema de estômago acabou.
Você está curada. Vá para casa e fique bem.
91
Agora, você estava tentando ver isso. Eu não sei nada sobre
isso; o Espírito me deixa agora por um minuto, para essa parte
do discernimento. Você leu meu livro, não leu? Muito bem. Você
sabe como Ele disse que o primeiro dom seria: dar a conhecer às
pessoas, pegando sua mão, então aconteceria que elas saberiam o
próprio segredo de seus corações, e elas acreditariam nisso, porque
teriam que crer, porque lhes seria dito.
92
Agora, dê-me sua mão. Agora, não vou pedir por
discernimento. Eu apenas vou colocar suas mãos. Agora, olhe aqui.
Agora, coloque sua mão em cima. Não sei o que há de errado, mas
Deus sabe. Agora, olhe aqui. Olhe para a minha mão, vê como está
inchando? Vê essas coisinhas brancas saltando sobre ela? Agora,
observe, eu vou tirar minha mão. Agora, coloque sua outra mão;
já não estão mais ali. Veja, não há mais agora. Agora, coloque essa
mão em cima. Porque Ele me disse que tua mão direita, essa é a tua
promessa de fé que eu te disse a verdade. É a minha mão esquerda,
perto do meu coração para Deus. Vê? É por isso que acontece. Vê?
Agora, você quer que eu te diga qual é o teu problema? Não sei,
mas apenas um momento. Apenas... Eu apenas relaxo e não penso.
Vê? Se você... Se eu penso, então está errado. Eu simplesmente
não penso; apenas espero. Problemas femininos, problemas de
senhora, se isso é correto, levante sua mão. Vê, essa é outra maneira
de discernimento. Vê? A cura está nos dons.
93
Quantos já viram isso acontecer, isso que tivemos em outras
reuniões? Tenho certeza. Agora, julgue você mesmo. Venha aqui,
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las e dizer: “Nós somos irmãos. Nós somos irmãos”. E essa é a razão
pela qual eu não tomo partido ou – ou entro em questões. Todos
nós, pessoas fundamentais, cremos absolutamente nas grandes
doutrinas Evangélicas. Cremos que existe um Salvador que salva;
há um Cristo que Batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em cura
Divina; cremos na segunda vinda. Essas são as coisas que eu prego;
é isso. Deixe que o resto... Isso compete aos pastores; os pastores
que liderem o rebanho do jeito que eles acharem melhor. Eu sou
um evangelista.
17
Agora, estamos nos preparando para abrir a Palavra, ou ler
a Palavra. Somente Um é capaz de abrir a Palavra, e esse é: “Aquele
que foi morto desde antes da fundação do mundo, que veio ao que
está assentado sobre um trono, e tomou o Livro da Sua mão direita
e foi digno de abrir o Livro e desatar os selos”.
18
Então, vamos inclinar nossas cabeças para um momento
de oração, enquanto falamos com Ele. Quantos gostariam de ser
lembrados, esta noite, que Deus lhes dê fé para serem curados
esta noite, levantem suas mãos, digam: “Lembre de mim, irmão
Branham. Deus, eu estou levantando minha mão”. Isso é bom.
19
Senhor, Tu és Deus desde o princípio. E Tu nunca tiveste
um começo, pois Tu és o Eterno. Tu nunca tiveste um princípio,
e nunca terás um fim. Quando o pecado se acumulou na terra ao
ponto que as estrelas se recusaram a brilhar, e os mares choraram
até virarem desertos, Tu ainda seguiste sendo Deus.
20
E nos aproximamos de Ti esta noite, nesse Nome todo
suficiente do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que veio e tomou
nosso lugar voluntariamente, e Se tornou uma propiciação pelos
nossos pecados. E esta noite, sentimos que somos lavados pela
água da Palavra e purificados, e somos candidatos para o Espírito
Santo e Suas obras Divinas.
E nós viemos esta noite com os
corações abertos para recebê-Lo, sabendo que estamos vivendo
nos últimos dias da história do mundo, sabendo que a qualquer
momento Jesus pode vir. E vemos a terra em tumulto: nação contra
nação. E agora há uma divisão entre as igrejas; existe uma divisão
entre os povos e indivíduos. Mas a casa de Deus deve estar unida
como uma. “Avante soldados de Cristo”, disse o poeta. “Nós não
estamos divididos, somos todos um só Corpo”.
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Então oramos esta noite, Pai celestial, que estes que se
reuniram aqui com o propósito de serem curados pelo Teu poder...
E estamos lutando por isto, que Tu ressuscitaste dentre os mortos
e estás vivo esta noite entre nós. Estamos tão felizes que não
estamos adorando uma tradição de algum deus pagão que é feito
de madeira, que não pode falar ou ouvir. Mas estamos adorando
um Jesus ressuscitado, que é o Filho de Jeová, que foi feito pecado
em nosso lugar, e foi ferido por nossas transgressões, e pelas Suas
pisaduras fomos curados. E oramos esta noite para que Ele Se
manifeste, que Ele não está morto, mas vivo entre nós, e curará os
doentes e aflitos, e salvará os perdidos e trará coragem aos fracos.
Receba a glória para Ti mesmo, Senhor, enquanto entregamos o
serviço a Ti agora.
22
No Nome do Senhor Jesus, tome a Palavra escrita e
mergulhe-A em nossos corações, e misture-A com o Óleo do
Espírito para que possa produzir grandes resultados. Que cada
pessoa que levantou suas mãos, e aqueles que não puderam mantêlas levantadas, que esta seja a noite da libertação perfeita. Que não
haja sequer uma pessoa fraca em nosso meio quando sairmos, pois
pedimos no Nome de Jesus, e por amor a Ele. Amém.
23
Agora, eu desejaria vossas orações enquanto falo brevemente
sobre a fila de oração. Queremos que seja o mais longa possível. E
amanhã à noite continuaremos a orar pelos doentes de cada noite,
e talvez de maneiras diferentes.
24
Agora, eu gostaria de ver se há alguma pessoa aqui
que nunca esteve em um dos meus serviços, onde eu orei pelos
doentes antes; você levantaria sua mão, os que nunca estiveram
em um destes serviços? Há muitos aqui que nunca estiveram na
reunião. Agora (Obrigado.), eu não clamo ser um curador; muito
pelo contrário, acredito que a cura é... Toda cura é cura Divina.
Eu acredito que não há outra cura além da cura Divina, pois, se
não fosse assim, Deus disse algo errado quando falou: “Eu sou o
Senhor que cura todas as tuas enfermidades”. Vê? Ele cura tudo. Isso
não anula o trabalho do médico, ou assim por diante; isso o inclui.
Ele apenas o prepara para a cura de Deus: o limpa, ajeita o osso e o
prepara para a cura. Mas Deus tem que criar células. E há apenas
um Criador, e este é Deus. Não acredito que exista poder nas mãos
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trazer esta família para Ti, Senhor. Agora que eles vieram, oro por
misericórdia pelo bebê no Nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te
abençoe, irmã. Vá para seu lugar. Você viu... Você viu que eu te
considerei “irmã”? O Espírito Santo fez isso. Vê, você é uma irmã,
agora. Siga seu caminho, e que Deus esteja com você. Que algum
ministro a atenda. Batize-a na fé Cristã agora.
87
Se você puder crer. Você crê que o problema do coração te
deixará e você ficará bem? Apenas continue andando, e dizendo:
“Louvado seja Deus”. Você tem um coração nervoso. Você crê
que Deus te fará são? Continue louvando a Deus, agradecendo a
Deus e crendo.
Oh, outro mais; você crê que Ele te fará são, também?
Muito bem.
88
Um momento. Algo aconteceu na audiência. A senhora
sentada aqui, na direção desta coluna, com cabelo grisalho, com um
vestido azul. Tem problemas de sinusite. Você crê que o Senhor vai
curá-la, irmã? Você crê nisso? A senhora atrás dela com o vestido
verde, talvez ela aceite a bênção. Você tem pressão alta. Bem aqui,
irmã, sentada bem aqui, olhando bem para mim. Você, olhando ao
redor. Sim. Levante-se e creia. Muito bem. Aí está você. Agora, vá
para casa e fique sã. Você crê em Deus?
89
Tenha fé. Está tendo problemas em seu estômago. Deixe-me
mostrar-lhe algo; deixe-me pegar sua mão. Agora, você é humano,
assim como eu sou. Vê como minha mão está? Agora, coloco minha
mão na sua; agora observe-a inchar. Vê como ela fica vermelha e
incha? Retire sua mão, agora olhe como fica. Agora, tome a outra
mão. Coloque esta mão sobre ela. Não há diferença. Não parece
daquele jeito, não é? Agora, coloque esta mão, e observe-a começar
a inchar. Olhe estas pequenas coisinhas brancas movendo-se sobre
ela. Veja, esse é o seu problema de estômago; você tem úlceras.
Agora, você crê? Você... Encorajará você se eu pedir a Deus e
você olhar minha mão para ver se isso acontece? Venha aqui, um
momento. Agora, observe minha mão. Agora você vê isso. (Agora,
onde está Billy? Venha aqui, Billy.) Pegue sua outra mão. Eu sei
o que há de errado com você, mas eu quero sua - sua outra mão.
Coloque esta mão em cima: nada. Ele é tão humano quanto você.
Coloque esta mão sobre ela: nada. Coloque esta mão em cima:
nada. Coloque esta mão em cima. Huh, há algo ali. Veja, esse é o
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E Abraão disse: “Ela está na tenda atrás de Ti”. E a Bíblia diz
que Sara estava na tenda atrás do Anjo.
E Ele disse: “Abraão, eu vou te visitar de acordo com o tempo da
vida”. E Sara, dentro da tenda, riu dentro de si mesma.
E o Anjo, com as costas viradas, disse: “Por que Sara riu?”
Sara saiu e disse: “Eu não ri”.
Disse: “Sim, você riu”.
82
Veem esse testemunho? Um testemunho para a Igreja de
que o fim estava próximo. Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma
e Gomorra, assim será na vinda do Filho do homem”. A mesma coisa
retornaria. Vocês estão olhando para Ele esta noite, não para mim,
para Ele. Vocês estão observando-O. Vocês não podem vê-Lo, mas
vocês veem isso operando entre as pessoas. Está operando com vocês
do mesmo modo como Ele está operando comigo. Eu não poderia
dizer nada a menos que Ele o dissesse. E Ele não pode fazer nada
com você até que você creia. Então é isso. O Senhor vos abençoe.
83
Você tem problema em seu olho. É para isso que você quer
que seja orado. Você também tem um problema retal: hemorroidas.
Isso é verdade. Se isso é certo, levante sua mão. Você não é daqui;
você é de Springfield, Ohio. Você é um ministro, pregador do
Evangelho. Reverendo Hillford, volte para casa. Creia, e você terá
seu pedido se você crer. Deus te abençoe agora, irmão.
84
Você crê que o Senhor Jesus é real? Você crê que Deus vai
curá-lo desse problema estomacal? Bem, vá comer e fique bem.
85
Como você está? Eu não te conheço; Deus te conhece. É seu
bebê? É um bebê muito bonito. Mas sem a ajuda de Deus ele terá
que morrer, tem problemas cardíacos. Isto é certo. Há uma coisa
maior do que esta necessidade em sua família: é que você precisa
ser uma cristã. Você não é uma cristã; você é uma pecadora. Essa
é uma boa fé para uma pecadora trazer seu bebê, porque é o amor
de uma mãe que o chama a fazê-lo. Você aceita Jesus como teu
Salvador? Tem Ele se tornado teu Salvador? Agora, confesse teus
pecados e prometa que se Ele deixar o teu bebê viver, você criará
este bebê em um lar cristão para a glória de Deus?
86
Ó Senhor Deus, Elohim, o grande Deus Jeová, cure esta
criança. Cure os pais; perdoe seus pecados. Que este bebê viva
para a honra e glória de Deus. Talvez isso tenha sido feito para
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de um ministro para curar uma pessoa, mas é uma comissão do
Senhor que nós devemos colocar as mãos sobre os doentes.
25
E acredito que a cura é uma obra consumada, que se
completou há dois mil anos. Quando Jesus morreu no Calvário,
Ele te salvou do pecado e curou tuas enfermidades. E cada bênção,
bênção redentora, é tua por fé naquela obra consumada. Vê? É sua
se você pode crer nela. Como alguém disse há algum tempo: “Eu
não acredito em cura Divina. Não me importo com o que você diz”.
Eu disse: “Certamente que não. Ela não foi dada aos incrédulos, foi
a mim - foi dada aos crentes. Aquele que crer...” Há um ponto de
interrogação. Se você é um crente, a cura Divina é para você. Se
você não é um crente, não é para você.
26
E cada pessoa aqui, que está doente, não precisa vir a esta
plataforma. Eles não precisam fazer nada além de confessar seus
pecados a Deus. O pecado é incredulidade; nós todos sabemos isso.
Porque você fuma, bebe, joga, comete adultério, isso não é pecado;
esses são os atributos da tua incredulidade. Vê? Não acreditar
em Jesus é a razão pela qual você faz essas coisas, se você as faz.
Mas se você crê Nele, você não faz essas coisas, porque você é um
crente. Então há apenas um pecado inicial, e esse é a incredulidade.
E se você crê em Deus, então você pode simplesmente aceitá-Lo em
qualquer lugar que estiver. Deus está em todas as partes.
27
Eu escolhi para esta noite apenas um pequeno texto... E
confio que vocês captarão o que o Espírito Santo está tentando
dizer nele. Encontra-se em São João capítulo 6, versículo 20.
Mas Ele lhes disse: Sou eu, não temais.
28
Deve ter sido aquele grande e forte pescador chamado
Pedro, que algumas horas antes tinha empurrado o barco desde a
margem para o Mar da Galileia. E então, vindo pela proa do barco,
o qual estava indo para a costa, sentou-se ao lado de seu irmão,
André, e pegou um remo, pois naqueles dias, era um homem de
um lado e um do outro. Talvez seis ou oito homens remassem os
pequenos barcos, o que eles chamam de “navios”. E enquanto eles
empurravam e viravam o barco para a posição de atravessar o
mar... E eles estavam dando adeus para aqueles amigos Cristãos,
crentes na margem. E somos ensinados, aqui, que era quase escuro.
E eles tinham sido convidados para ir ao outro lado.
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29
E assim que o último parou de acenar, e eles voltaram
para suas casas, deve ter sido o jovem João, já que ele era o mais
jovem do grupo, com sua mão no rosto, disse algo assim: “Eu não
entendo como Ele fez isso, pois eu olhei e vi que havia apenas
cinco desses pãezinhos e dois pequenos peixes. Mas como Ele
partiu isso e alimentou cinco mil, cinco mil homens, além das
mulheres e crianças? E eu observava Suas mãos, pois estava de
pé, perto, cada vez que eu vinha com a cesta, e O via pegar um
pãozinho e partir um pedaço dele e colocá-lo na cesta, e voltar e
partir outro pedaço”. Ele era jovem. Ele disse: “Eu simplesmente
não consigo entender como havia mais pães assados. Oh, se Ele
tivesse feito um forno e os tivesse assado e tivesse o trigo, e assim
por diante, eu poderia ter entendido. Mas Ele não tinha. Ele
omitiu o processo e a forma natural de cultivar o trigo, moê-lo, e
peneirá-lo, a fermentação, sal e temperos, e colocá-lo no forno e
parti-lo. Ele apenas o partiu e o entregou.”
30
Então, o que estava atrás, talvez fosse Bartolomeu, disse
algo assim: “Vocês sabem que Ele... Isso prova que Ele é o Filho
de Jeová. Porque somos ensinados, em nossas Sagradas Escrituras,
que nossos antepassados viveram quarenta anos do pão criado por
Deus, vindo do Céu".
31
E, à medida que o pequeno barco navegava, a conversa
continuava de como Ele devia estar, em algum lugar, em contato
com Deus. É claro que Deus estava Nele fazendo Sua vontade. A
Escritura diz que Deus estava em Cristo reconciliando Consigo
o mundo. E então Pedro disse, sentado ao lado do irmão, André,
olhou para ele e disse: “André, quando você veio pela primeira
vez e me falou de um Homem que você havia encontrado, eu
duvidei da tua palavra. Mas quando eu estava na Sua Presença,
e Ele disse: ‘Teu nome é Simão, o nome do teu pai é Jonas’, isso
foi o suficiente para mim”. “Porque somos ensinados em nossas
Sagradas Escrituras que Moisés, aquele em quem cremos, nos
escreveu e disse: ‘O Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante
a mim’. E eu sabia que o Messias deveria ser um Deus-profeta. E
quando eu soube que Ele não me conhecia, e essa foi a primeira
vez que Ele me viu, e ainda me chamou pelo meu nome e me falou
sobre meu pai, eu soube que era Ele.”
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flutuando ao redor, com dúvidas e preocupações. Não tenham
medo. Não tenham medo de aceitá-Lo; apenas aceitem-No.
77
Com licença. Você crê, crê mesmo, com todo seu coração?
Você crê que Deus pode me mostrar qual é o seu problema? A
coisa pela qual você quer que seja orado são seus olhos. Claro,
você também tem óculos. Mas são os olhos que estão preocupando
você. Mas aqui está algo que não mostra. Você tem problemas
nas costas. Você crê em Deus... Se Deus me disser o que causou
isso, aumentará sua fé? Você caiu. Isso é certo. Agora vá, você está
curado. Jesus Cristo te faz bem. Apenas creia com todo seu coração.
Tenha fé em Deus.
78
Como você está, senhor? Eu não te conheço, talvez você não
me conheça. Isto é certo. Mas Deus conhece a ambos. Você acha
que Deus poderia me revelar o porquê de você estar aqui, senhor?
Se Ele pôde dizer... viu Filipe vindo e disse, ou melhor, Natanael,
disse: “Eis aí um israelita em quem não há dolo”.
E ele disse: “Tu és... Rabi, de onde me conheces?”
Disse: “Antes que Filipe te chamasse, quando você estava sob a
árvore, Eu te vi”.
79
Esse mesmo Senhor Jesus, Seu Espírito... Agora, Seu corpo
está à direita de Deus, sentado ali como Sumo Sacerdote. Mas Ele
enviou de volta o Seu Espírito Santo para representá-Lo. E, vejam,
quando Jesus Se aproxima... Como a sombra da minha mão. Veem
como está ofuscada? Mas, observem como ela fica nítida quando
chega mais perto. Vejam, não é o dia de Martinho Lutero, João
Wesley, ou através das eras; mas isso é na era da Vinda.
80
Um pouco antes de uma destruição atingir Sodoma e
Gomorra, da qual esta nação é um tipo disso, um Homem desceu,
que na verdade era Deus em carne. E houve três Anjos. Dois deles
continuaram em Sodoma para pregar ao eleito - ou ao - apenas a
um cristão comum, como um moderno Billy Graham e assim por
diante, não fazendo milagres, mas apenas pregando. Mas houve
Um que ficou lá atrás com Abraão e seu grupo, que era o eleito.
Observem o que aquele Anjo fez.
81
Ouçam. Observem. Pouco antes do fogo cair, Ele olhou para
Abraão e disse: “Onde está Sara, tua esposa?” Um estranho, como
Ele sabia que ele era casado? Como Ele sabia que o nome de sua
esposa era Sara? Ele era um estranho.
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73
Muito bem. Esta é a senhora? Você crê, minha irmã? Com
todo o seu coração? Se Deus me revelar qual é o seu problema,
então você O aceitará? Alguém aqui conhece a senhora? Bem,
claro. Muito bem, então vocês conhecem o problema dela. Creia
agora. Eu não poderia curar, porque eu não sou um curador. Mas
é um dom. Veja, eu não posso... [Espaço em branco na fita - Ed.]
Deus já fez isso. Ele já te curou. Se Jesus estivesse aqui esta noite,
você diria: “Senhor, eu quero que Tu me cures”. Ele diria: “Eu já
fiz isso. Quando morri no Calvário, paguei o preço da tua cura. Eu
te fiz livre da tua doença quando morri no Calvário”. Ele teria que
dizer isso, porque é o que Ele fez. Ele fez isso de uma vez por todas.
Mas Ele pôde dar-Se a conhecer que Ele era o Messias, e é o que
Ele está tentando fazer agora, deixando o povo saber que o que nós
cremos ser o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo
em nós fazendo... Se o espírito de um - de um bandido estivesse em
nós, faríamos as obras de um bandido. Se o espírito de um - de um
cantor estivesse em nós, nós cantaríamos. Se o Espírito de Cristo
está em nós, faremos as obras de Cristo.
74
Seu problema é nervosismo e problemas na garganta. Isto
é ASSIM DIZ O SENHOR. Isso é verdade. Você tem algo mais em
seu coração, e você está querendo que eu ore por alguém. Você
quer que eu pegue esse lenço e o envie? Se Deus me disser quem
é e o que é... É sua filha; ela está paralisada, e ela acabou de ter
um bebê. Ela poderia conhecer-me como seu... ou melhor, como
o profeta do Senhor; pegue este lenço e coloque-o sobre ela. Não
duvide, você pode ter o que pede. Vê? Deus te abençoe. Deus esteja
com você agora.
75
Vamos apenas louvá-Lo, levantar nossas mãos e dizer:
“Obrigado, Senhor Jesus”. Louvado seja o Senhor. Tu és bom para
nós, Senhor. Tu estás aqui e queres que Te adoremos. E não podemos
resistir mais, Senhor. Tu és tão bom por nos dar a conhecer que Tu
estás vivo nesta grande hora, quando todas as esperanças se têm
ido; no entanto, Tu és a nossa esperança. Não temos medo de Ti,
Senhor; nós Te adoramos; nós Te amamos. Entre em nossa pequena
barca esta noite e nos dê fé, nos dê cura, nos dê o Teu Espírito e
nos satisfaça com essa Porção Eterna. Conceda-o, Senhor. Nós Te
adoramos, no Nome de Jesus. Amém.
76
Apenas deixe-O entrar em sua pequena barca que tem estado
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32
E então, o que estava sentado em direção à popa do barco,
chamado Natanael, colocou seus ombros contra os de Filipe,
enquanto eles estavam remando juntos, e disse: “Filipe, eu poderia
testemunhar algo como Simão. Porque quando eu estava debaixo
daquela árvore, orando, quando você me encontrou, e você me
contou a história de que Este Homem havia dito a Simão o seu
nome, quase ri de você. Eu não podia acreditar. E então, quando
você disse que veio de um lugar tão baixo quanto Nazaré, então
eu sabia que você deveria estar fora de sua mente. Então eu disse:
‘Pode vir algo bom de Nazaré?’ Nunca vou me esquecer o que você
disse: ‘Vem e vê’”.
33
Isso é bom. Essa é uma boa resposta para qualquer um.
Não critique; venha descobrir por si mesmo, e então examine pelas
Escrituras. As Escrituras sempre estão corretas. Jesus disse: “São
elas que testificam de Mim”.
34
E ele disse: “Enquanto seguíamos pela estrada, nunca
esquecerei a nossa conversa. E ainda estava em dúvida, Filipe.
Embora eu soubesse que você era um homem justo e honesto, e
você era sincero, eu acreditava que você tinha se deixado levar por
algum tipo de fanatismo. Mas quando entrei em Sua Presença e O
ouvi falar, Ele falava diferente de qualquer homem que eu já tinha
ouvido falar, porque Ele falava como se tivesse autoridade e Ele
sabia do que Ele estava falando.”
E Ele disse: “Enquanto eu me aproximava, quando Ele virou
Seus olhos e olhou para mim, disse: ‘Eis aí um israelita em quem não
há dolo’, quase me derrubou”.
“E eu disse: ‘Rabi, de onde me conheces?’”
“Ele disse: ‘Antes que Filipe te chamasse, quando você estava sob
a árvore, eu te vi’”.
35
Disse: “Isso resolveu tudo para mim de uma vez por
todas. Eu sabia que esse era o Messias. Esse era o Deus-profeta
que Moisés disse que Se levantaria. Não me importo com o que
os outros pensam; isso ficou estabelecido para mim. Eu acreditei
porque as Sagradas Escrituras ensinam. E, Filipe, é por isso que eu
caí sobre meu rosto e disse: ‘Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei
de Israel’. Porque eu sabia que as Escrituras diziam que este seria o
sinal que mostraria que Ele era Aquele do qual Moisés falara”.
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36
Então André deve ter parado de remar por um momento.
E ele disse: “Irmãos, não ardiam nossos corações dentro de nós
quando O vimos, não mais do que um homem cansado em Seu
caminho? E Ele Se assentou no poço. E Ele estava tão cansado que
não podia entrar em Samaria conosco naquele dia, quando fomos
buscar comida para Ele... E como conversávamos no caminho sobre
o quanto O amávamos.
37
E antes que eles nos entregassem a comida, aqui vinha uma
mulher na rua, gritando: “Venham, vejam um Homem que me
contou as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias?
Não é Ele? Porque Ele me disse quando eu estava lá para pegar
um balde de água... Eu simplesmente fui ao poço como eu sempre
faço, e eu ouvi alguém pedir-me de beber. E olhei e vi um judeu de
meia-idade, e ele me disse: “Mulher, dá-me de beber.”
E eu disse: “Não é costume para vocês, judeus, pedir tal coisa a
uma samaritana”.
E Ele disse: “Se você soubesse com quem está falando, você me
pediria de beber. Eu lhe daria água que você não precisaria vir aqui para
pegar.”
E nós começamos a falar sobre as diferentes denominações
e os lugares para adorar. E Ele me disse que Deus era um Espírito e
que os que O adoram, devem adorá-Lo em Espírito e em Verdade.”
38
“Então, nunca me esquecerei”, ela poderia ter dito isso,
“quando Ele virou Seus olhos penetrantes para mim, e disse:
“Mulher, vá buscar o teu marido e venha aqui.”
E eu disse a Ele: “Eu não tenho nenhum marido”. E vocês,
homens, sabem como eu tenho vivido. E Ele disse: “Não, você não
tem marido porque você teve cinco maridos e aquele com que você está
vivendo agora não é teu”.
39
E, claro, ela diria algo assim: “Fiquei surpresa. Não temos
tal coisa em nossas igrejas hoje. E eu me virei rapidamente para
olhar para Ele, e eu disse: ‘Senhor, percebo que Tu és um profeta. Nós
sabemos que o Messias será um profeta, pois quando Ele vier, Ele nos dirá
essas coisas’. E estas são as palavras que Ele disse: ‘Eu sou o que fala
contigo’. Agora, cavalheiros da cidade, vocês, escribas e estudiosos,
decidam por vocês mesmos. Não disse Moisés que o Senhor Deus,
nestes últimos dias, levantaria um profeta como ele? Este não é
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Isso é ASSIM DIZ O SENHOR. Eu lhe digo outra coisa, aqui não
é o seu lugar de residência. Você não é daqui. Você nem mesmo é
deste estado. Você é de Kentucky. Você crê que Deus pode me dizer
quem você é, da mesma forma que ele conheceu Simão Pedro?
Então, Sr. Martin, você pode voltar para casa e ficar bem. Você crê
com todo seu coração? Então levante suas mãos e adore-O, e diga:
“Senhor, eu creio. Com todo meu coração, eu creio, Senhor”.
69
Ajude as pessoas esta noite, Senhor, a entender. E que cada
pessoa possa ser curada. Que o grande Espírito Santo comece a
banhar cada pessoa doente em Sua bondade e Sua misericórdia.
Através do Nome de Jesus, peço isso. Amém.
70
Agora, estejam alertas, estejam em oração enquanto o
Espírito Santo revela, vocês mesmos contribuam. O que Ele está
fazendo aqui, Ele está fazendo lá também. Quantos de vocês estão
doentes aí, que dizem que estão, e não têm um cartão de oração,
levantem sua mão. Então orem, apenas um minuto. Aqui está uma
senhora sentada bem na minha frente. Ela tem cabelo preto, tem
óculos, vestindo um vestido amarelo. Ela está sofrendo com dores
de cabeça. Isso é correto. Se isso é certo, levante-se... levante sua
mão, senhora. Fique de pé. Você estava orando para que Deus a
chamasse. Você está curada agora de suas dores de cabeça. Vá para
casa e fique bem. Jesus Cristo…
71
Agora, me digam o que ela tocou. Ela tocou o Sumo
Sacerdote. Ela está a 20 jardas de mim [18,20m – Trad.], mas ela
está ao alcance do Sumo Sacerdote. Ele ressuscitou dos mortos, e
Ele está aqui. Agora, vocês lá na audiência, sem os seus cartões,
façam o mesmo.
72
Você crê, irmã? Você crê que Deus pode me revelar... Se este
pudesse ser outro… Igual a mulher no poço, Ele pode dizer qual é
o seu problema, da mesma maneira que Ele pôde dizer qual era o
problema dela. Francamente, você não está aqui por você mesma;
você está aqui por outra pessoa. Essa pessoa está realmente doente.
Eles estão no hospital. É uma mulher, uma mulher jovem. É sua
nora. Ela tem algo errado em seus ossos, algo que se espalha através
de seus ossos. Isto é certo. Então eu vejo um jovem rapaz, pequeno.
É um neto. Como uma doença de Bright [Insuficiência renal crônica
– Trad.] ou algo assim... Você está orando por ele. Isso é ASSIM DIZ
O SENHOR. Vá crendo, e você terá o que pediu. Tenha fé em Deus.
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65
Agora, vocês podem perceber, vocês Cristãos, onde eu estou
posicionado. Aqui está a Palavra de Deus que ensina que isto é a
verdade. É a verdade: Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Agora, se Ele provar que Ele está aqui, e que Ele pode provar isso
através desta pessoa, isso deveria fazer com que cada um de vocês
perceba que está na Presença de Jesus Cristo e aceite a sua cura.
Não é isso verdade? Levante sua mão se é a verdade. É a verdade.
Vê? É a verdade.
66
Agora, o homem e eu somos desconhecidos, mas Deus
conhece a ambos. Não tenho ideia, senhor, por que você está aqui,
mas Deus sabe. Mas, se de alguma forma, eu puder me render ao
Seu Espírito Santo, e Ele revelar a você como fez com Simão Pedro,
ou com Natanael, ou com a mulher no poço, ou com a mulher do
fluxo de sangue, de qualquer maneira, (Vê?) assim como Ele fez
então... Vê? Ele disse que não era um curador. Ele disse: “O Filho
não pode fazer nada por Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer. Eu não
faço nada por Mim mesmo”, disse Ele. “Mas Eu faço exatamente o que
o Pai me mostra, o que Eu vejo, (não ouço), vejo”. É uma visão. E se
Ele me contar qual é o seu problema, ou algo sobre você que você
sabe que eu não sei... se é alguma coisa que eu não sei. Mas se
Ele o revelar, você O aceitará e acreditará por isso? Que o Senhor
o conceda para você, irmão. Porque nós dois somos homens; nós
dois temos que nos encontrar com Deus. Nós teremos que ficar
diante de Sua Presença algum dia.
67
O problema do homem, o que ele está esperando, a
necessidade de orar por ele, é um nervosismo extremo. É isso. E
ele também tem um tipo de tosse; é uma tosse asmática. Isso o
incomoda muito à noite. É isso mesmo, não é? Se isso é certo, levante
sua mão. Você crê nisso? O homem é uma testemunha. Você crê
que esse foi Cristo que fez isso? Cristo permitiu que esse espírito
fizesse isso... Você diz: “Você pode estar apenas adivinhando isso,
então”. Não, eu não adivinhei.
68
Voltemos ao homem novamente. Não me lembro o que
era, mas acredito que era nervosismo. Agora, isso é certo. Ele tem
estado nervoso por toda a vida dele. Mas ele desenvolveu uma
tosse. Sim, é uma tosse asmática. Ele se levanta e tosse muito. E
então há algo no braço, ou é... Não, é pressão arterial baixa. Ele está
sofrendo com pressão arterial baixa. Isso é exatamente a verdade.
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Ele? Não é este o sinal do próprio Messias? Este é Ele!”
40
Oh, eles devem ter soltado os remos por alguns instantes
e regozijado em saber que foi um ótimo dia! Eles tiveram
companheirismo com Ele naquele dia. Oh, é sempre um grande dia
quando você tem companheirismo com Jesus. Há sempre alguma
coisa que fica em seu coração que você nunca pode ser o mesmo.
Você nunca esquecerá as horas de companheirismo.
41
Devia estar quase completamente escuro, quando
escutaram que um saco de dinheiro tilintou bem na popa do barco.
E o sujeito mal-humorado se levantou e disse: “Apenas um minuto,
senhores”. Claro, sabemos quem é aquele companheiro, alguém
sempre para acabar com o companheirismo: Judas. E ele disse:
“Estou bem familiarizado com muitos rabinos bons. Conheço
muitos bons sacerdotes em nossa região. E não há nenhum deles,
nenhum seminário pode apontar que Ele tenha entrado por suas
portas, mesmo como não desejado. Não temos registro. E vocês
também estavam presentes quando ouviram o rabino dizer que
Este é Belzebu. Claro, nós sabemos. Temos que aceitar a Sua
reivindicação. Ele alegava que Seu Pai era Deus. Mas não há
provas disso porque, geralmente, as crianças que nascem fora do
casamento, geralmente têm coisas fenomenais que lhes acontecem.
E poderíamos estar enganados, cavalheiros, porque Este Homem
pode ser um adivinho, ou pode ser um espírito maligno que faz
essas coisas. E podemos estar enganados”.
42
Nessa hora, o vento começa a soprar. As ondas começam
a subir altas no barco. O servo de satanás tomou a palavra. E
sempre há problemas quando ele toma a palavra. As ondas
vêm com raiva; forte e mais forte o vento soprava. Sem dúvida,
o próprio satanás vislumbrando com seus olhos de lagarto,
dizendo: “Eu vou deixá-los rígidos de medo e depois os
afogarei. Eu os tenho longe Dele agora”. E os ventos tornaramse tão contrários ao ponto que o barco começou a se cobrir
de água, com água até a metade dele, e os remos estavam se
quebrando. E as grandes cristas das ondas, elas se levantaram e
varriam o pequeno barquinho de um lado para o outro. Todas
as esperanças tinham se ido. E quando todas as esperanças se
foram, depois de serem pressionados de uma onda a outra...
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43
E talvez haja pessoas aqui, esta noite, na mesma condição.
Talvez você tenha desejado encontrar Deus, e você tem sido varrido
de uma igreja para outra, de uma - de uma denominação para
outra, levando sua carta de igreja para igreja, de Metodista para a
Batista, para a Presbiteriana, para a Luterana, para a Pentecostal,
para os Nazarenos. Apenas onda após onda... Ou talvez você
tenha sido levado de um consultório médico para outro. As ondas
enfurecidas da doença te levaram a um consultório médico, e ele te
examina e diz: “Não há nada que eu possa fazer”. E outra onda irá
enviá-lo para uma clínica, apenas para ouvir o médico dizer: “Seu
caso está avançado. Não há nada que possa ser feito por você”.
44
Mas quando todas as esperanças se foram, aconteceu de eles
perceberem algo. Eles viram alguém vindo, andando sobre as águas.
É assim que Ele age. No último momento, na hora mais escura,
Jesus vem. E Ele veio caminhando sobre as águas. Agora, o trágico
desta cena é que para as pessoas sem esperança lhes foi enviada a
esperança, mas ficaram com medo quando ela chegou. Assim como
hoje, a única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo.
Seu barco estava afundando, seus remos tinham desaparecido, e eles
estavam à mercê do diabo no mar, e uma tempestade os contorcia.
E a única esperança que eles podiam ter, estava vindo a eles, e eles
ficaram com medo dela. Eles temiam que fosse um fantasma, algo
do tipo, como diríamos por aí, “uma assombração”, veio andando
sobre as águas. E eles gritaram com medo.
45
Mas saiu uma Voz de lá, aquela Voz autossuficiente para
acalmá-los e disse: “Não temais, sou Eu. Tende bom ânimo”. Essa
é a Mesma que vem a nós esta noite. Aquela Voz quando estamos
em desespero, quando estamos no final da nossa jornada, de igreja
em igreja, trazendo nossa carta de igreja para a Metodista, para
a Batista, para a Presbiteriana, para a Pentecostal, e assim por
diante. Ouçam. Todas as igrejas estão bem. Mas essa ainda não é
a resposta. Quando você saiu de consultório a consultório médico,
para a clínica, está tudo bem, mas essa ainda não é sua resposta. Eles
te desanimaram. A resposta está no edifício esta noite: o Espírito
Santo de Deus. Não tenham medo Dele. Ele não faz fanáticos; Ele
toma os fanáticos e os faz santos. Não tenham medo Dele, é a única
esperança que vocês têm.
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ali. Gostaria de poder falar com cada um de vocês. Eu não posso.
É a sua fé que O toca. E então Ele apenas me toma, e eu não sei o
que estou dizendo. Ele... eu sei o que estou dizendo; não quis dizer
desta maneira. Quero dizer que não tenho entendimento do que
vou dizer. Apenas digo o que Ele diz. E é isso; aí está. Vê? É um
rendimento ao Espírito Santo. Se rendendo ao Espírito Santo irá
manifestar Jesus aqui como Messias, não Se manifestará Ele como
Curador e tudo o que Ele é?
62
Agora, Senhor, é o Teu serviço, e estes são o Teu povo, e
eu sou o Teu servo. Agora, permita as pessoas verem, estes que
estão tão doentes e necessitados, que eles saibam que Tu és o Filho
de Deus. E que não estás morto, mas estás vivo esta noite para
manifestar os mesmos sinais e maravilhas que Tu prometeste.
Os Livros em breve serão fechados, as portas serão fechadas, e o
julgamento estará à mão. Nós vemos isso pendurado nos hangares
hoje, Senhor. Sabemos que está perto. Então, que ali na audiência,
esta noite, Pai, talvez uma pessoa que não está salva, que a Presença
do Senhor Jesus traga esta pessoa a uma convicção de que eles
receberão o Espírito Santo esta noite. Pedimos isso para a glória de
Deus. E agora, Senhor, permita que o Espírito Santo nos dê estas
coisas que pedimos, para que as pessoas possam saber que Tu és
Deus e que vives para sempre. No Nome de Jesus, Amém.
63
Agora, olhem para cá atentamente, e fiquem em oração.
Mas agora o que quer que seja dito, você faça o que se diz. Eu
não me importo em que condição você está, quão aleijado você
está, como... o que... Se isso falar com você... Agora observe, Ele
pode revelar algo. Agora observe isso, está apenas revelando. Mas
então, se você ouvir dizer, “ASSIM DIZ O SENHOR”, você pule,
faça o que Ele te diz para fazer. Você poderá ir tão rápido quanto
puder. Quantos foram curados dessa maneira em nossa reunião,
vamos ver suas mãos levantadas para que possam testemunhar?
Veja, muitos. Observem isso.
64
Vejam, uma coisa é a fé desta pessoa, e está revelando qual
é o problema. Então eu posso orar por esta pessoa. Mas quando Ele
chama da audiência com o ASSIM DIZ O SENHOR, observe e faça
exatamente o que Ele diz. Se diz, “Incline sua cabeça”, incline sua
cabeça. E o que quer que lhe diga para fazer, faça-o imediatamente,
porque é o Espírito Santo.
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58
Agora, eu creio... Quantos cartões de oração, Gene,
distribuiu... Ou quem... Billy? Você está aí? Você os distribuiu? Do
1 ao 100. Muito bem. Eles distribuíram uma centena de cartões de
oração. Agora, você segure seu cartão. Se você não for chamado
esta noite, você será chamado. Você subirá aqui na plataforma.
Nós não podemos... Esta noite, eu quero... quero fazer uma coisa.
Amanhã à noite, eu quero mudar e fazer outra, e na próxima noite,
outra. Todos vocês têm lido o meu livro sobre as diferentes coisas
que o Espírito Santo... Há um profeta, não dons de profecia, dons
de profetas. Mas há dons de cura. Está no plural; o outro é singular.
59
Agora, não podemos trazer todos de uma só vez, então... Eu
prometi que eu deixaria vocês saírem o mais cedo possível, então
vamos começar do número 1 e os seguiremos chamando. Quem
tem o cartão de oração número 1, você levantaria sua mão, alguém?
Qual é a letra? A? Número 1 A. Alguém aqui que tem um cartão de
oração, o número 1, se você puder, fique de pé. Você tem, senhor?
Muito bem, se puder, venha bem aqui. Nós não vamos conseguir
que passem muitos... Esse é todo o espaço que você tem, bem
ali? Muito bem, bem na parte de trás. Muito bem. Enquanto este
homem está vindo, quem tem o cartão de oração número 2, você
levantaria sua mão? Número 2. Está em algum lugar... A senhora
ali. Muito bem, senhora, você tomaria seu lugar aqui. [Espaço em
branco na fita - Ed.]
60
Suponho que somos estranhos um do outro. Não nos
conhecemos. Deus sim nos conhece. Agora, este homem parado
aqui, na minha frente, é totalmente estranho para mim, até onde
eu sei; Deus sabe. Nunca o vi em minha vida. Se o vi, eu não sei.
E ele acaba de testemunhar que somos estranhos um do outro.
Quantos na fila de oração agora, ou cada um de vocês sabe que eu
não te conheço, levante sua mão, todos da fila de oração? Muito
bem. Quantos lá na audiência sabem que eu não os conheço, você
que está doente, levante sua mão. Muito bem. Veem? Então, vocês
verão que é o Senhor Jesus. Agora, se Ele fará... Se este homem está
doente, está necessitado, seja lá o que for, eu não sei. Eu não sei por
que ele está aqui. Mas se o Espírito Santo revelar a este homem após
esta mensagem, todos vocês crerão que Ele é o mesmo Messias.
61
Agora, Ele nunca trabalhará através de mim até que Ele
trabalhe através dele. Vê? É a fé dele. Isso requer da fé de vocês,
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46
Você poderia ouvi-los gritar e dizer: “Isso é fanatismo lá
em Chautauqua. Não se aproximem.” Não acreditem nisso. Você
examina as Escrituras, pois são Elas que testificam de Cristo.
Compare a palavra com a Palavra, e espírito com o Espírito, pois o
Espírito Santo só pode produzir as obras do Espírito Santo. Jesus
disse: “Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço,
e não credes em Mim, crede nas obras”, disse Ele.
47
Eles pensaram que Ele tivesse ido embora. O diabo pensou
que Ele tivesse ido embora, porque Ele disse que tinha que descansar
um pouco. Ele estava cansado, e Ele tinha que descansar e orar.
48
Posso imaginar alguns deles dizendo: “Não devíamos ter saído
sem Ele”. E essa é uma boa conduta. Você sempre terá problemas se você
partir de algum lugar sem Ele, porque o diabo está na tua trilha. Então
Ele veio. Por quê? Ele não tinha ido orar ou descansar. Os pregadores e
muitas pessoas tentam nos contar hoje... Não todos os pregadores, não
todas as pessoas; mas muitos tentam nos contar, muitos, que Ele não
Se importa mais. Ele foi descansar e o mundo acabou sendo deixado
para igreja fazer o que quiser. Mas Ele não tinha feito isso; Ele escalou
a montanha mais alta da Palestina, e ficou lá observando-os o tempo
todo. Ele não está morto; Ele está vivo. Ele subiu tão alto... Quanto mais
alto você sobe, mais você pode ver. E Ele foi todo o caminho até o trono
do Pai, e sentou-Se ao lado direito. Ele observa.
49
Quando o pequeno barco, ele disse, estava no meio do
mar, e as ondas eram contrárias, Ele estava sentado lá em cima,
observando. Ele não está assentado em uma montanha esta noite,
mas Ele está assentado em glória; Seu olho está no pardal e eu sei
que Ele nos observa. Ele sabe quão contrárias são as ondas para
você. Ele sabe o que o médico disse e Ele se importa com você.
Ele te ama, e Ele virá na última hora. Mas não tenha medo Dele
quando Ele vier. Aceite-O.
50
Quando o susto deles passou, e Ele entrou no barco, houve
uma repentina paz. E oh, que paz repentina é para um coração
perturbado que foi de um lugar para outro para tentar encontrar
algo. E quando eles pararam por alguns minutos e deixaram o
Espírito Santo entrar em seu coração, que paz repentina trouxe!
Toda a tribulação desta igreja e daquela igreja, e esta congregação,
que... Tudo está resolvido, e você sabe que seu Redentor vive
porque Ele vive em você.
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51
Quando o homem vai ao consultório do médico com uma
mulher com um bebezinho, e o médico faz tudo o que está dentro
do seu poder, não tenha medo do Espírito Santo e Sua promessa,
porque Ele está observando vocês. Ele disse nas Escrituras aqui,
que Ele não nos deixará nem nos abandonará. “Eis que estou sempre
convosco até o fim do mundo”. A Escritura diz que Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que subiu na
montanha para observar aquele barco cheio de pessoas, subiu as
muralhas da Glória para observar esta congregação esta noite e suas
ações ante Seu Espírito e Sua Palavra. Antes de partir, Ele disse:
“Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós (os crentes)
me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós, até o fim dos tempos.”
Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Cristo que
se importa, o mesmo Cristo que cuida de você, o mesmo Cristo que
realiza os mesmos milagres que trazem os mesmos resultados. Não
disse Ele em São João 14:12, “Aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço”? Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente...
52
Ele não está morto, mas está vivo. E se Ele está em nosso
meio esta noite, Ele trará os mesmos resultados que trouxe quando
Ele esteve aqui na Terra, para que possamos deixar este edifício
esta noite dizendo o mesmo que disseram aqueles que vinham de
Emaús, naquela primeira ressurreição. Ele fez algo exatamente
como Ele fez antes de ser crucificado. Eles souberam que era Jesus.
53
Esta noite, se Ele está vivo, e Ele não está morto, mas Ele
está entre nós, Ele fará as mesmas coisas que fez antes de Sua
crucificação, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não
tenham medo. Não tenham medo de algo maligno. É de acordo com
as Escrituras. Não tenham medo; não é assustador. Não tenham
medo; não é adivinhação. Não tenham medo; não é fanatismo. “Sou
Eu”, diz o Espírito Santo. É o Espírito de Deus testemunhando que
Jesus está vivo e em Sua Igreja. Vocês creem nisso? Então vamos
orar, visto que confiamos Nele.
54
Oh Senhor, Quem trouxe novamente Jesus dentre os mortos
e O apresentou a cada geração através das eras... E esta noite
estamos nas sombras de Sua vinda pela segunda vez em glória. E
enquanto uma sombra começa a aproximar-se, todo o positivo que
faz a sombra, o objeto, torna-se mais evidente o tempo todo. Não
podemos olhar atrás, para o ministério do nosso grande amigo e
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irmão, Martinho Lutero; e não podemos olhar para o irmão John
Wesley, ou Moody, ou Sankey, ou Finney, ou Calvino, ou Knox. Eles
refletiram Seu Evangelho em seus dias. E esse mesmo Evangelho
é refletido esta noite de uma maneira mais poderosa, porque o
Senhor está chegando em breve. O objeto está se misturando com
a sombra à medida que se tornam um, o ministério e Cristo.
55
E, Deus Pai, que esta congregação não tenha medo, mas
que eles possam crer que Tu ressuscitaste dentre os mortos e estás
aqui para ajudar cada indivíduo. Como Teu servo, Senhor, por
uma comissão de um Anjo e um dom Divino, só posso refletir à
medida que Tu refletes. Mas que seja feito esta noite, Senhor, que
as pessoas possam dar-se conta e não ficarem com medo, aqueles
que estão em perigo, “Não temais, sou Eu”.
56
Aquele mesmo Jesus que ministrou, prometeu que nestes
dias os mesmos sinais que Ele fazia seriam feitos novamente para
dar o sinal aos gentios, assim como foi dado aos samaritanos e
aos judeus; porque eles eram os únicos que estavam esperando
o Messias. E Tu Te manifestaste dessa maneira. Agora, Tu és um
Deus infinito. Tu não fazes acepção de pessoas. Tudo o que Tu
fazes, o fazes perfeito sempre. E Tu fizeste isso perfeito. Foi assim
que Tu selecionaste Teu povo no último dia, aqueles que estavam
procurando por Ti, judeus e samaritanos. E agora, Senhor, escolha
Teu povo esta noite dentre os gentios, e deixe o Teu Espírito Santo
Se mover, executar e operar as obras de Cristo, pois pedimos isso
no Nome de Jesus. Amém.
57
Jesus disse: “Não temais, sou Eu”. E esta noite, o “Eu” é o
Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo de Deus que desceu para
viver na Igreja. Deus primeiramente viveu na Coluna de Fogo,
depois foi feito carne por um nascimento virginal e habitou em
Cristo. Então, na partida de Cristo, Ele santificou uma Igreja que
nasceu sexualmente, para que Ele possa santificar este povo e
viver neles, Sua Presença, o Espírito Santo, para continuar a obra.
E esta noite, o Espírito Santo está aqui terminando, ajuntando,
terminando a obra, selando o Livro, pois o último nome entrará
Nele algum dia, e Ele nunca adicionará um extra. Se o seu nome
não está no Livro da Vida do Cordeiro esta noite, meu querido
amigo degradado, por favor, peça a Deus que coloque seu nome
lá, agora, enquanto oramos pelos enfermos.

