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Obrigado,
g
senhor. Boa noite, amigos.
g
É um p
privilégio
g estar
aqui hoje à noite novamente em Tifton. É uma grande surpresa para
mim. Eu disse ao nosso bom irmão Welch Evans, algum tempo atrás,
quando eu estava ficando um pouco cansado, eu disse: “Estou indo a
Tifton para pescar.” Eu disse: “Quando eu chegar, eu te encontrarei
ali em algum lugar e vamos ter (eu pensei) uma reunião de oração na
cabana.” E aqui me encontro, bem aqui, num auditório de uma escola
nesta noite. E estou um pouquinho rouco de tanto falar. Eu tive um
pequeno sermão ontem, apenas seis horas de duração foi o tanto que
preguei, a pregação mais demorada que já fiz. Então... Agora, não
estou assustando vocês. Eu não vou demorar tanto nesta noite. Eu
estou certo disso. Mas por estar um pouco rouco e passando por...
2
Mas é um privilégio estar aqui e encontrar este fino pastor
que fez uma bela e real apresentação. E estamos felizes por sempre
encontrar as pessoas. E a expressão que o irmão acabou de fazer é
absolutamente a verdade. Nós podemos dizer “amém” a isto, porque
o diabo nestes últimos dias está como um leão que ruge, indo ao
redor devorando o que ele possa encontrar para devorar, porque ele
sabe que o seu tempo é curto. Ele não tem muito tempo mais para
fazer isso, então, ele tem que fazê-lo enquanto tem tempo para fazer.
3
Eu gosto da condição deste pequeno auditório. Estou muito
agradecido pela diretoria da escola, o diretor, e por aqueles que têm
sido tão bondosos em nos permitir ter a reunião; por vocês, boas
pessoas que estão aqui em cooperação para a realização desta pequena
e momentânea reunião. E até mesmo quem colocou o tapete de boasvindas ali fora, na rua, eu observei. Bem, aquilo foi muito bom. Eu
acho que o irmão Willie, bem ali, foi quem fez isso. Eu aprecio isso.
Eu gostaria de, talvez, se o Senhor assim permitir alguma vez... onde
pudéssemos vir para ter uma temporada de cultos, com este bom
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pastor e outros aqui, e ter um encontro por quatro ou cinco noites,
onde pudéssemos anunciá-los suficientemente, com todas as igrejas
juntas. Porque, você sabe, é agora que nós precisamos um do outro
mais do q
que jjá p
precisamos em toda a história do mundo: crentes reais
e leais, nós p
precisamos um do outro. E então eu estou... É sempre
p
uma bênção encontrar o povo de Deus aonde quer que você vá. É
uma bênção em todo lugar.
4
Eu vejo que temos jovens aqui. Eu estava observando um
menininho e uma menina assentados aqui, há poucos instantes, no
banco da frente, os mais lindos companheirinhos, coisinhas pequenas,
assentados ali simplesmente tão agradáveis. Eu gosto disso.
Crianças... Há algo sobre as crianças que é inocente e encantador. Eu
gosto disso. E agora, muito obrigado por terem vindo nesta noite.
Agora, eu pensei que seria bom nesta noite se tomássemos nosso
tempo e semeássemos alguma semente da Palavra do Senhor. E
ontem, eu preguei estas seis horas sobre o tema: “A Semente Original
da Palavra.” E trouxemos isto de Gênesis a Apocalipse, e assim por
diante, numa fita de seis horas: O que o programa de Deus era, o
que Ele é, e como que a Palavra falada de Deus é a Semente de Deus.
E a Bíblia diz, em Lucas, que a Palavra de Deus é a Semente que o
semeador semeou.
5
E agora, sabemos que qualquer palavra semeada tem que
ser regada antes de produzir a colheita. Mas se a água cai na terra,
não importa que espécie de semente esteja na terra, ela produzirá
de acordo com a sua espécie, porque Deus disse em Gênesis 1:11
“Que cada semente produza conforme a sua espécie.” Que cada coisa... E
quando a água cai (Hebreus, capítulo seis) nós encontramos que as
chuvas caem muitas vezes sobre a terra para regá-la, para vesti-la,
para produzir o fruto. Mas as ervas daninhas e abrolhos, e coisas
que estão na terra surgem pela mesma água. Mas, pelos seus frutos
são conhecidas. Assim, os Cristãos são conhecidos pelos frutos do
Espírito Santo. Isso é o que domina a vida de um Cristão, prova o que
ele é. E os frutos do Espírito são: amor, gozo, paz, fé, longanimidade,
bondade, paciência no Espírito Santo. Esses frutos manifestam-se
através dos Cristãos.
6
Agora, nós vimos ontem que ali dentro daquela semente
que foi semeada, a semente da discórdia, que foi... Satanás semeou
a discórdia quando ele disse a Eva uma mentira. E nós encontramos
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Que Ela possa fazer a obra aonde nós A enviamos, dizendo que Tua
Palavra não retornará para Ti vazia. Ela cumprirá o propósito para
o qual foi enviada. E eu faço esta oração de fé por essas pessoas, no
Nome de Jesus Cristo.
103
E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, quantos de
vocês agora aceitarão o que foi dito, e crerão que a Palavra de Deus
tem vindo a você e você está aceitando-A? Cada um que levantou a
mão, não importa por qual motivo, você levantará a mão e dirá: “Eu
creio. Eu aceito isto agora. Eu creio que tenho o que pedi.” Deus te
abençoe. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Deus te abençoe. Eu espero
que a Palavra de Deus crie Sua raiz em você. Agora, você tem...
Enquanto você mantém a cabeça inclinada, vocês têm um pastor
aqui, um amável irmão, para vir aqui e fazer uma citação como ele
fez há alguns momentos atrás. As reuniões não devem ser apenas dos
evangelistas. Você deve conhecer seu pastor, este homem de Deus.
Eu estou tão contente de ver essas pessoas que levantaram as mãos
por essas coisas, e lhes dar este amável pastor. Deixe-o conduzi-los
agora às mais profundas experiências com Deus para sua cura e para
sua salvação. Deus te abençoe, irmão pastor. Tudo que você deseja
depois de orar....?
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100
Um pai uma vez, por seu filho, ele inquiriu que horas eram.
Falou que na hora undécima a febre o deixara. Tu enviaste Tua
Palavra. Senhor, estou enviando Tua Palavra com uma oração de
fé. Estou enviando-A para essa garotinha ali que levantou a mão.
Estou enviando-A para esse homem que levantou sua mão. E que ele
possa tomar posse nesta noite para salvação. Conceda isto, Senhor.
Agora, Tu disseste: “Aquele que crê, que ouve Minhas Palavras e crê
Naquele que me enviou tem Vida Eterna.” Agora, Senhor, esta é Tua
Palavra. Tu disseste assim. De acordo com a ciência, eles quebraram
cada regra. A ciência diz que você não pode levantar a mão; a
gravidade a mantém para baixo. Mas há um espírito no homem. Ele
pode tomar uma decisão e levantar sua mão, porque há um espírito
que o governa, que quebra as regras da ciência. Agora, Deus falou,
e eles levantaram as mãos em direção ao seu Criador. Pai Celestial,
que Tua Palavra possa cair em seus corações agora, no ventre de seus
corações, e trazer por eles a Noiva de Cristo. Conceda isto, Senhor.
101
Para estes que levantaram as mãos, que estão doentes em todo
o edifício aqui, eles levantaram as mãos porque eles são necessitados.
Eles creem que Tu és um Curador. Agora, eu faço esta oração de
fé. Estou enviando-A, Senhor. No Nome de Jesus Cristo, que a fé
possa cair em cada coração neste momento. Que a Palavra de Deus
possa estar aqui tão enfaticamente a ponto de trazer cura para cada
um deles. Conceda isto, Pai. Agora, novamente, eu digo sobre estes
lenços que estão colocados aqui, na Bíblia foi dito que eles tomaram
do corpo de Paulo lenços e aventais, e os espíritos imundos saíam das
pessoas, as doenças iam embora. Agora, nós não somos São Paulo.
Mas não foi ele que fez isso, mas porque nele estava a Palavra. Tu
ainda és a mesma Palavra.
102
Agora, Pai, uma vez Israel foi cortado da Terra Prometida.
Ele era sua noiva. Tu a tiveste no caminho da Terra da promessa. Tu
estavas fazendo um caminho para ela. O inimigo se pôs no caminho.
Tu olhaste para baixo, através da Coluna de Fogo, com olhos irados.
O mar ficou com medo; ele recuou. Israel passou. Agora, Deus, não
olhando através da Coluna de Fogo, mas olhando através do Sangue
de Teu próprio Filho, que morreu para este propósito. E eu envio Tua
Palavra. Que o diabo possa ficar assustado; que ele fuja, e que essas
pessoas venham a essa promessa de Deus como Israel veio, sem
nenhuma falha. Que eles venham para essa grande promessa: “Sobre
todas as coisas, desejo que você tenha saúde.” Conceda isto, Senhor.
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que descrer de uma Palavra falada de Deus causou cada morte que já
houve, cada doença, e todos esses problemas: apenas por descrer de
uma palavra. Ela não creu exatamente Nela. Ela tentou misturar algo
com Ela, e nada vai misturar com a Palavra de Deus. Ela tem que
ser aquilo, porque Ela é a Semente original. Deus é eterno, e Deus é
a Palavra. “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a
Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne entre nós.”
7
Agora, Deus e a Sua Palavra são o mesmíssimo Ser. Pense
nisso. Eu creio que Deus julgará o mundo um dia, não pelo ato do
Congresso, não pelo ato de uma igreja, mas pela Sua Palavra Ele
julgará o mundo. Se nós tivéssemos que tomar uma igreja - uma
igreja-organização, qual delas é a correta? Elas divergem tanto uma
da outra! A católica diverge da protestante; a protestante diverge
da ortodoxa; a orto... Porque, cada um de nós diverge um do outro.
Então, qual delas seria correta? Nós teríamos uma confusão em
nossa mente constantemente. A pessoa não saberia o que fazer. E
um Deus justo, o Juiz de toda a Terra, certamente nos dará algo pelo
qual seremos julgados.
8
Agora, eu li na Bíblia que os céus e a terra passarão, mas a
Palavra de Deus não passará. Eu li na Bíblia que todo aquele que
tirar alguma coisa Dela ou acrescentar qualquer coisa a Ela, sua
parte será tirada do Livro da Vida; que Ela permaneça exatamente
da maneira que Ela é. Muitos tentam dizer: “Ela foi adulterada, Ela
foi feita desta maneira ou daquela maneira. Eu não acredito nisso.”
Eu creio que tem que haver algum tipo de padrão pelo qual Deus
julgará a igreja, ou o mundo. Tem que haver algum padrão. Não pode
ser pela organização da igreja, porque elas divergem entre si. Quem
saberia o que fazer? Mas há um padrão, e este é a Palavra de Deus.
Eu creio que Deus vela pela Sua Palavra. Eu creio que esta Palavra
é pontuada exatamente da maneira que Deus quer: A Bíblia. Ela é
a Palavra de Deus às pessoas. Esta é a razão por que eu creio nesta
Palavra. E eu creio que a Palavra é uma semente, e se essa semente
é semeada no terreno correto e regada pelo Espírito Santo, ela vai
produzir segundo a sua espécie. Qualquer promessa que Deus fez,
Deus vai cumprir. Quando vemos Deus curar um homem...
9
Aqui, há poucos dias em nossa igreja, eu anunciei que ia
pregar ali no domingo (no último domingo, na semana anterior, uma
semana antes do último domingo). Eles trouxeram uma garotinha
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ali numa maca. E eles me chamaram à noite na estrada e disseram:
“A garota não pode viver”, ela estava muito mal, com câncer. Cerca
de dezessete anos de idade... “Ela não pode nem mesmo chegar ali.
Ela vai morrer antes de chegar ali”. Era um caso lamentável, uma
garotinha linda com dezessete anos.
10
Para p
provar algo
g p
para minha igreja,
g j eu não toquei
q
na g
garota de
jeito nenhum. Eu nunca a toquei. Eu entrei. Deitada numa maca… É
claro que havia ali outras pessoas doentes, mas eu estava preocupado
com a garota, para captar o espírito dela enquanto eu lhe falava. E
ela parecia ser uma menina muito boa. Eu não via nenhuma razão
para aquela criança ir para a sepultura prematuramente. E devia ser
o diabo tentando tirar sua vida. Então, eu nem cheguei a tocar na
criança, fui direto ao púlpito com a Palavra, e fiquei exatamente com
a Palavra. E a Palavra a curou tão instantaneamente a ponto que ela
se levantou e foi embora, está bem agora, vivendo como qualquer
pessoa. Não se pode encontrar um vestígio da doença em qualquer
lugar. Nem mesmo toquei na Palavra, ou melhor, nela. Veja, a Palavra
saiu, e ela creu na Palavra, e a Palavra é a Vida de Deus e o poder de
Deus. E a Palavra é que faz isso. A Palavra cura o doente.
11
Então você diz: “Bem, Jesus curou os doentes.” Ele é a Palavra.
Ele é a Palavra. Quando você recebe a Palavra, você recebe Jesus,
porque Ele é a Palavra. “A Palavra se fez carne e habitou entre nós.” Nós
cremos nisto, em cada pedacinho, não é mesmo? Nós cremos que
Cristo é a Palavra de Deus manifestada; e cremos que Sua Noiva deve
ser a mesma coisa. Cremos que Ela deve crer em cada pedacinho da
Palavra e ter essa Palavra em si, porque Ela é parte do Corpo. Ela é o
Corpo onde Ele é a Cabeça.
12
E quando Ele morreu, e ressuscitou dentre os mortos, e
ressurreto, e posto nas alturas pela majestade de Deus em Seu trono,
à mão direita da Majestade, então - e nós somos seus delegados. E
reputamos a nós mesmos como mortos, e sepultados pelo batismo,
ressuscitados com Ele, e agora assentados juntos com Ele em lugares
celestiais em Cristo Jesus. Isso deveria fazer todos nós gritarmos, não
é mesmo? Pense nisto. Nós estamos, não estaremos; nós estamos
agora. Agora somos filhos de Deus; agora somos filhas de Deus. Não
que estaremos sentados; neste momento nós estamos assentados.
Não pode... O... Jesus disse que as Escrituras têm que ser cumpridas.
Cada Palavra tem que vir a acontecer. Hoje nós estamos tão distantes
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de você, e assim você não levanta suas mãos para Deus para pedir
por misericórdia, o que você vai fazer no dia do julgamento? Muito
bem. Haveria alguém doente que gostaria de ser lembrado? Levante
a mão. Três ou quatro, cinco, seis, sete, oito, cerca de dez deles. Muito
bem. Vamos inclinar as cabeças. Não duvide. Você, minha irmãzinha
ali atrás, que levantou a mão: “Lembre-se de mim.” Deus te abençoe,
irmã, Deus abençoe seu terno coração. E que a Palavra de Deus possa
criar raiz em seu pequeno coração nesta noite, e você se torne uma
missionária para Cristo.
Este homem que levantou as mãos um pouco depois, aqui:
98
Irmão, seu cabelo está grisalho. Mas lembre-se: Abraão tinha setenta
e cinco anos quando Deus lhe falou. Que Deus possa plantar a raiz
de Sua Palavra em seu coração nesta noite. E quando a grande chuva
estiver caindo, que isso possa produzir não apenas um credo; que
possa produzir Cristo manifestado em você. Cada um de vocês que
levantou a mão por cura, a Bíblia diz: “A oração da fé salvará o doente,
e Deus o levantará.” Se a semente está lançada em seu coração, eu
vou orar para que o Espírito Santo regue essa semente agora. Algo
vai acontecer. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele salva um, Ele
salva o outro que crê. Se Ele cura um, Ele cura o outro. Mas você tem
que crer. Se você crê, eu vou orar por você agora.
99
Nosso Pai Celestial, eu estou segurando minhas mãos sobre
esses lenços colocados aqui. Alguém que talvez tenha um ente querido
em algum lugar que esteja doente e aflito, alguma coisa errada com
eles, quem sabe uma mãe em algum lugar com um bebezinho doente;
quem sabe um velho pai cego, assentado ali atrás numa cabana ali fora
em algum lugar na Geórgia; quem sabe alguém num hospital em algum
lugar. Tu conheces tudo sobre essas coisas. Senhor, sabemos uma coisa:
que Tu és o Cristo que já compraste a cura deles. Eu estou enviando
Tua Palavra em forma de oração, Senhor. Tu enviaste Tua Palavra. A
mulher que veio a Ti, disse: “Senhor, tenha misericórdia de mim, Filho
de Davi.” E Tu não eras Filho de Davi para ela; ela era uma gentia. Tu
posso tomar o p
pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos.”
disseste: “Não p
Ela respondeu: “É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também
comem as migalhas sob as mesas de seus senhores.” Tu disseste: “Por
este dito, tua filha viverá.” E nós encontramos que quando Tu chegaste
em casa, ou melhor, quando ela chegou em casa, Tua Palavra já tinha
chegado ali, curado a garota.
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94
Se você está aqui doente, e você crê que Deus te concederá
cura Divina, apenas reconheça esta Palavra: “Eu sou o Senhor que
sara todas as tuas enfermidades”. Senhor, eu creio nisto.” Observe
o que acontece. Diga: “Senhor, eu creio nisto. Abra cada canal. E
aqui estou.” Observe o que acontece: o mesmo que aconteceu com
aquela garotinha que estava morrendo outro dia, e outros milhares
mais em todo o mundo.
95
Parado e vendo-os pela... Eu vi... Na África do Sul foi feita uma
oração sobre um grupo de pessoas, e eles estimaram que levaram sete
grandes caminhões carregados... Oh, que coisa! Você não tem um
caminhão aqui na Geórgia como um daqueles de quase seis ou oito
rodas. E na manhã seguinte, com o prefeito da cidade assentado ali,
veio à janela e disse: “Senhor Branham, desça e olhe aqui.” Descendo
a rua, ali desciam a rua com sete furgões carregadas de muletas e
cadeiras de rodas e todas as coisas de pessoas... Nunca toquei em um
deles; apenas trouxe a Palavra, disse-lhes para crer Nela e eles creram.
E as pessoas que estavam nessas coisas no dia anterior, aqui vinham
elas descendo a rua com as mãos sobre o coração, em sua própria
língua nativa, cantando: “Tudo é Possível, Somente Crer. “
96
“Ele enviou Sua Palavra.” Tudo o que você faz é enviar a
Palavra e a igreja A recebe. Aquele que é nascido de Deus recebe
Deus, crê em Deus. Você crê Nele? Vamos inclinar nossas cabeças. Eu
vou orar por estes lenços. Com as cabeças inclinadas e todos os olhos
fechados, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta séria. Se você não
está bem com Deus, se há algo em você que não te deixa crer que esta
Bíblia é a Palavra inspirada de Deus, você pode não crer que você
poderia viver de acordo com as regras Dela, você levantaria as mãos
dizendo: “Deus, seja misericordioso. Eu quero que você ore por mim,
irmão Branham, para que eu seja esse tipo de Cristão.” Você está
aqui? Levante as mãos... Eu... Obrigado, mocinha. Obrigado. Deus
te abençoe. Muito bem. Há uma pessoa no edifício que pensa assim,
duas delas que pensam assim.
97
Eu não sou dessas pessoas que persuadem, se a Palavra não
pode mover. Você só pode fazer isso, se você for predestinado para
crer. Vocês se lembram, embora Jesus tenha feito tantos milagres, os
fariseus não puderam crer. Eles não poderiam captar isso em suas
mentes, porque não eram para ser assim. E se o seu coração é tão
duro e você sabe que bem ali essa Palavra de Deus não opera através
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disso. Temo-nos misturado com credos e assim por diante, até que
saímos com uma petulância selvagem, como a Bíblia disse que
faríamos. Exatamente.
13
Adão, antes que ele conhecesse a sua esposa, ela estava
grávida com a semente do diabo. Ela tomou a mentira do diabo e
tentou misturá-la com a Palavra de Deus, e isso causou morte. O
primeiro filho nascido dela tinha morte. Cada criança desde então
tem tido morte. A esposa de Jeová quando Ele a tirou do Egito e a
santificou, e a colocou na estrada, o que ela fez? Ela fez a mesma
coisa. Jeová levou Sua esposa até a terra prometida. No caminho
ali, ela ouviu um falso profeta com o nome de Balaão, e o que ela
fez? “Bem, não há diferença entre nós. Vamos todos nos unirmos
e ser uma só família.” Isso é o que a noiva tem feito com o mundo:
uniu-se com o mundo, com seus credos e coisas, e negou a Palavra
de Deus, dizendo: “Os dias dos milagres passaram; não há tal
coisa como o batismo do Espírito Santo.” E onde ela está agora?
Divorciada. Simplesmente...
14
A noiva de Jesus tem feito a mesma coisa que a noiva de Jeová
fez, e a mesma coisa que a noiva de Adão fez. Sim. Exatamente. A
Bíblia diz: “Pela boca de três testemunhas toda palavra é confirmada.”
Há três igrejas, três noivas. Todas elas fizeram a mesma coisa.
Mas diante de tudo isso, há uma Noiva verdadeira que Deus está
levantando, e tem um pouquinho de cada... Cada vez que houve
uma Reforma, houve um tanto de propagação da Palavra. E cada
geração tem seu tempo. Você já observou? Haverá um homem de
Deus que virá ardendo em fogo com Deus, e haverá um grande
reavivamento varrendo a Terra. E o que acontecerá? Imediatamente
depois disso, eles tomarão a ideia do homem, e denominarão isso, e
trarão credos, e misturarão com isso. Ali ela morre e nunca mais se
levantará novamente (isto é certo), sempre foi, sempre será, toda vez.
15
Mas cada geração, o que conseguiu? Sua oportunidade de ter a
fresca Palavra de Deus em cada tempo, como Lutero sob justificação;
como Wesley sob santificação; o movimento Pentecostal sob o batismo
do Espírito Santo. Vê? Cada um teve sua oportunidade. Então, o
que fizeram os homens que seguiram esses grandes reformadores?
Denominaram isso, se organizaram, e misturaram credos com isso,
um pouco aqui e um pouco ali. Um novo grupo de eruditos veio
com um bocado de psicologia, exatamente o mesmo que Eva estava
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tentando encontrar, uma nova luz e misturar isso com a Palavra de
Deus: Morte. Lá se foi a organização, e morreu espiritualmente. Isso
é exatamente assim. Essa é a maneira que sempre tem sido.
16
Agora. Creia nisso ou não... Você pode não pensar assim, mas
eu falarei nesta noite, se o Senhor permitir, sobre o tema: “A SementeSinal do Tempo do Fim.” Que tipo de sinal a Semente-Sinal será no
tempo do fim? Antes de lermos a Palavra, vamos inclinar nossas
cabeças e falar com o Autor dela. Eu me pergunto nesta noite, com as
cabeças inclinadas, dando conta que estamos vivendo à sombra da
vinda do Filho de Deus... Eu me pergunto se haveria pedidos nesta
noite, que gostaria de deixar ser conhecido diante de Deus que você
é sincero, e que você tem algo em seu coração que você quer que
Deus faça por você? Apenas levante as mãos a Ele e diga: “Este sou
eu, Deus. Eu quero isso e isso.” Obrigado.
17
Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Teu trono de
Graça, nunca de Teu trono de julgamento. Deus, nós não desejamos
o julgamento, porque não poderíamos permanecer diante daquele
trono. Mas estamos tão felizes que houve Um que permaneceu ali
por nós, Teu Filho, o Senhor Jesus. Ele parou ali por nós e parou os
julgamentos, para que pudéssemos ter direito ao Trono de Graça. E
estamos nos aproximando nesta noite em Teu Nome. E Ele mesmo
disse (e cada Palavra que vem Dele era a Escritura, e elas têm que
se cumprir), Ele disse: “Se pedirdes qualquer coisa ao meu Pai, em meu
Nome, Eu o farei.” Agora, sabemos que esta Palavra é a verdade, e nos
aproximamos em Nome de Jesus para pedir ao nosso Pai Celestial
que nos conceda graça perdoadora de Seu amoroso Trono de Graça.
Estamos Lhe pedindo nesta noite para que Ele faça Sua Palavra
18
clara e conhecida para nós, e nos revele a hora da qual estamos nos
aproximando, porque não queremos tropeçar como que não sabendo
para onde estamos indo. O homem que não sabe para onde vai,
tropeça. E Tu disseste que somos filhos da Luz, e deveríamos saber
para onde estamos indo, passo a passo, como portadores da Luz. Ela
não mostra todo o caminho, mas como darmos os passos. E oro, Pai,
enquanto damos este passo hoje à noite em direção a essa reunião,
que vejamos qual o propósito de Deus de estarmos aqui.
19
E eu oro a Ti, ó Senhor, por cada mão que foi levantada
nesta reunião, nesta noite, possa o propósito deste pedido por trás
da mão ser respondido. Se for por salvação, Deus, conceda, nesta
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que ele plantou, o mesmo Filho está brilhando agora no Hemisfério
Ocidental. Para quê? Para amadurecer a semente que foi plantada
para trazer uma Noiva. A Luz do entardecer do Evangelho trará uma
Noiva (Amém) para o Senhor Jesus. Há alguns sinais-semente do
entardecer, centenas deles.
91
Temos cinco minutos antes de concluir. É você um daqueles?
Você crê que é uma daquelas sementes? Você crê que seu coração
está semeado com o Evangelho genuíno, que não há nada no mundo
que possa tirar a Palavra de Deus de seu coração? Você crê nisto? Se
não é assim, meu amigo, pode ser que eu nunca te veja novamente
na face da terra, mas lembre-se: A Palavra do Senhor e o segredo do
Senhor são revelados aos Seus profetas. Seus profetas falaram Dela.
Aqui está Ela, está bem aqui agora. Estamos vendo isso acontecer. Eu
estou repetindo o que eles disseram como um aviso para você.
92
Se você não tem essas sementes, e se você está aqui nesta noite
e você não é um Cristão, você... Talvez você pertença à igreja. Não
corra esse risco, irmão. Não dê ouvidos a essas coisas. Este é um caso
híbrido. A Palavra de Deus tem que viver em você supremamente
como Ela viveu em Jesus Cristo, porque Ele é a Cabeça. Seu Corpo
não pode ser uma coisa, e Sua Cabeça outra. Tem que ser a mesma
Palavra. Se sua igreja só oferece para você credos e dogmas que não
são Escriturísticos, não creia nela. Você não pode ser unido a uma
igreja. Você é nascido em um Corpo pela Palavra do Deus vivo. Se
você não tem isso, não arrisque.
93
Se você descesse aqui para comprar um prato de sopa e tivesse
uma aranha nela, você processaria o restaurante. Bem, você não a
comeria por nada, porque você tem medo que isso possa destruir seu
corpo. Irmão, não tenha medo do que pode destruir o corpo, mas de
quem pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se você é
minucioso a respeito de sua comida, você não comeria nada sujo para
fazer este corpo doente ou enganado, e então, engole qualquer tipo de
credo para sua alma, que é eterna, quando este corpo tem que perecer?
Não deixe que o diabo empurre essas coisas em sua garganta. Você se
tornou nascido de novo do Espírito de Deus, e seu espírito testificará
de cada Palavra de Deus escrita aqui e de cada promessa que Ele fez,
que Se manifestaria em você. O Espírito de Deus virá e viverá em você.
Você é o Corpo de Cristo, a representação Dele próprio aqui na terra.
Se você não tem isso, se você não pode crer em cura Divina...
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Califórnia, Los Angeles como sendo arrastada para dentro do oceano.
O que é isso? O princípio das dores. Terremotos por todos os lugares.
O que é isso? Cinco estrelas se alinham: Graça, a graça de Deus.
88
O que aconteceu? Uma igreja infantil (Aleluia), uma Noiva,
infância, que o poder de Deus começou a cair sobre ela. Ela está
tomando forma: Uma Noiva para este Noivo. Essas três estrelas
significam a perfeição do Pai Celestial, da trindade se tornando Um
na Terra entre nós, os ofícios de Deus se tornando um ofício. O q
que
sucedeu agora? É a Igreja do Deus vivo se unindo sob a Palavra de
Deus, e os céus astronômicos estão anunciando sua aproximação.
Amém. Você pode não crer nisso, mas isso é a Palavra do mesmo
jeito. Sim, senhor. O que está acontecendo? (Estou concluindo). Eu
posso dizer isto: Amigos, a igreja está surgindo. Deus terá uma igreja
sem mancha nem ruga. E ela é predestinada. Deus disse assim, Ele a
teria. Isso faz com que isso seja certo. Quem são os membros? Eu não
sei. Estou confiando que eu sou um. Estou confiando que você é um
membro. Mas, Ele terá um Corpo sem mancha nem ruga.
89
E eu creio que estes sinais do último dia e coisas que estão
acontecendo, cada um deles está sendo juntamente desnudados para
mostrar que Cristo está pronto para vir pela Sua Noiva. Como Deus
em Sua Palavra manifestada em um homem, um homem perfeito;
então, é Deus e Sua Palavra vindo novamente, e manifestando-Se
numa Noiva. Ela não fará como Eva fez, ao hibridizá-la com algo
mais, mas a Palavra genuína de Deus nascerá dentro dessa igreja, e
ela se posicionará como Jesus Cristo se posicionou, com Seu Espírito
e unção em Sua Palavra. Amém. Eu creio que esse é o anúncio agora.
90
O profeta disse: “Virá um dia que não será chamado dia nem
noite, mas no entardecer haverá Luz.” Todos vocês, leitores da Bíblia,
sabem disso. O que aconteceu? A civilização viaja do Leste ao Oeste.
A China é a mais antiga civilização que temos. A civilização começa
no Leste. Ela caminha com o sol, viajando para o Oeste. Onde ela
está agora? Na costa oeste. Se ela for mais longe, estará de volta
ao Leste novamente. Vê o que eu quero dizer? O mesmo sol que se
levanta no Leste é o mesmo sol que se põe no Oeste, o mesmo sol.
E o mesmo Filho, o Filho de Deus que veio à terra para tomar uma
noiva do povo oriental... E essa noiva se corrompeu como Eva, assim
fez a noiva de Jeová. O mesmo Filho que brilha ali, que brilhou ali
com o mesmo poder sobre Pentecostes, para amadurecer a semente
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noite, que eles possam recebê-la. Se for por problemas domésticos,
consertos no lar, Senhor, dê paz. Se for por alguém que esteja aflito,
dê Tua misericórdia, Pai. Se for por alguém doente, permita que as
palavras de cura de Deus desçam profundamente aos seus corações
nesta noite, que produzam uma boa colheita de cura Divina amanhã.
Conceda isto, Senhor. Ouve-nos. Nós apresentamos a Palavra a Ti
nesta noite com nós mesmos e estes textos; que Tu possas dar um
contexto a partir disso, e nos revele as coisas que devemos saber.
20
Abençoe estas pessoas. Abençoe esta escola. Neste dia
quando alguém anunciasse que eles iriam realizar uma reunião, um
grupo interdenominacional, eles friamente a teriam recusado. Mas
este diretor abriu a porta. Nós oramos, Deus, que Tu o abençoes,
e permitas que ele saiba que está escrito na Escritura: “Quando
fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. “ “Quando
te vimos necessitado, e não te servimos?” E Tu disseste: “Eu direi,
quando fizestes a estes, a mim o fizestes”. Eu oro, Pai Celestial, que
desta escola saiam pregadores poderosamente ungidos para o dia
de amanhã. Eu oro por cada pessoa que está aqui, por seus pastores.
Abençoe suas igrejas, Senhor. Que um grande avivamento possa
irromper na comunidade, aqui entre as pessoas, e fazer com que
muitos sejam salvos. Cure os enfermos e aflitos. Receba glória para
Ti mesmo. Nós pedimos no Nome de Jesus. Amém.
21
Um pequeno texto da Escritura muito fora do comum...
Quando você for para casa, eu gostaria que você lesse o capítulo de
Amós, o capítulo 3 e o versículo 7, fora do comum, estranho para
o texto. Mas, você sabe, Deus faz coisas meio estranhas e fora do
comum; Ele opera de maneira peculiar, de modo misterioso para
realizar Suas maravilhas. Amós 3:7:
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter
revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
22
Agora, o texto que eu gostaria de usar é o seguinte: “A
Semente-Sinal do tempo do fim”. E como eu lhes falei ontem,
pregando tanto sobre a semente, pois é a Palavra... Todas as coisas
começaram em Gênesis, porque Gênesis significa começo, ou o
capítulo-semente da Bíblia. Tudo o que temos na Terra hoje, a origem
disso começou em Gênesis. Agora, nós temos coisas hoje que não
começaram em Gênesis, porque elas foram hibridizadas. Todo
híbrido é um impostor. Não é bom. Não pode se reproduzir. Tudo o
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que é híbrido, é feito pelo homem e não pode se reproduzir. Como eu
tenho dito muitas vezes, nós tentamos o melhoramento de espécies.
Por exemplo, você pega o jumento e a égua, e eles geram um burro,
mas o burro não pode se reproduzir. Ele não sabe quem é o seu pai
ou a sua mãe. Ele é misturado.
23
Vamos pegar o milho hoje. É um híbrido. Eles dizem que ele
é mais bonito, espigas maiores, mas isso não é bom. Você viu o que
a Revista Seleções acabou de escrever sobre isso? Se as mulheres
continuarem a comer frango, e carne bovina, e outras coisas híbridas,
em vinte anos a raça humana deixará de existir. As mulheres não
podem mais ter filhos. Isto é certo. Hibridação, isso não é bom. Pegue
o milho, hibridize-o, faça uma grande espiga. O que isso faz? Tudo
bem se você quer comer uma grande espiga. Mas o que acontece
com ele? Plante-o novamente; ele não se reproduzirá. Isso não é bom;
está morto. Portanto, qualquer coisa que não foi falada por Deus no
princípio, é um híbrido.
24
E é desta maneira que as pessoas se afastam da Palavra de
Deus. Isso se torna um caso híbrido. Tem que morrer. Não pode
trazer sua espécie para a vida novamente. A igreja que recusa crer na
Palavra de Deus é uma igreja híbrida, com dogmas, credos, doutrinas
não Escriturísticas. Essa igreja não pode gerar um filho cheio do
Espírito, porque ela é um híbrido. Isso não é bom. Ela pode ser a
maior, ter grandes paredes, bancos bonitos, grandes sinos, assentos
luxuosos. Mas isso não significa nada. Ela está morta espiritualmente.
Isto é certo. Ela não pode gerar filhos cheios do Espírito, porque ela
própria está morta.
25
Agora, falando seis horas sobre este assunto, e hoje à noite
retornando a esta mesma Semente-Sinal do tempo do fim... Agora,
toda pessoa sábia, se ela está bem mentalmente, ela está sempre
tentando encontrar o que está à sua frente. Todos nós queremos
saber isso. “Qual é o p
próximo p
passo q
que devo dar? Para onde eu vou
agora?” É como um homem que atravessa um riacho. Ele dá um passo
sobre uma pedra, então ele olha ao redor para ver onde deve dar
o seu próximo passo, porque ele não... Ele não pode simplesmente
pular em qualquer lugar. Se ele o fizer, ele vai se afogar. Ele deve
observar para onde vai. “Depois que eu atravessar isso, e aí?” Todos
nós somos desta maneira. Esse tem sido o clamor da raça humana
através das eras: “Para onde agora?”
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que Ele se declare na terra, antes que Ele faça qualquer coisa. E eles
disseram: “Bem, quando este... Os três magos foram adorar o Rei que
estava para nascer na terra, um Rei bebê, que eles seguiram a estrela,
sua Escritura diz.” Ele disse: “Mas, francamente, havia três estrelas
vindo juntas e se tornaram esta estrela.” E eles dizem que...
85
O astrônomo cristão com o qual eu estava falando, ou mago,
disse: “Isso significa que havia três raças de pessoas pelas quais este
Homem morreu. As únicas três raças que existem são o povo de Cão,
Sem e Jafé. E quando Seu Evangelho for pregado ao povo de Cão, Sem
e Jafé, eles vêm juntos ao Seu Evangelho, então se dará o retorno.”
Tudo bem se ele quer crer nisso. Três é o número da perfeição. Mas
o que de fato eu creio que eram os três? O que de fato cremos? Era
um três de perfeição, mostrando que a trindade de Deus (Pai, Filho e
Espírito Santo) se manifestou em um Homem, Jesus Cristo, o único
Homem perfeito. Todos os outros homens tinham falhado. Todos os
demais tinham morrido. Mas eis que veio um Homem que não podia
morrer: A Perfeição, que até mesmo a morte não poderia matá-Lo.
Ele levantou-Se novamente.
86
Três é o número da perfeição. Todos nós sabemos disso. Três
é o número de Deus em Sua numerologia. Deus é conhecido por Seus
números. Três é perfeição, e sete é adoração; vinte e quatro é adoração;
quarenta é tentação; cinquenta é pentecostes, jubileu (Vê?), e assim por
diante. Tudo sobre Seus números, os numerais de Deus são perfeitos,
estão em perfeição. Agora, três é o número da perfeição. Pouco antes
de (ouçam atentamente agora) quando o bebezinho, Cristo, nasceu,
três estrelas foram juntas e formaram aquela estrela da manhã, que
refletia a vinda de um Cristo bebê, Um perfeito.
87
Agora, o que aconteceu? Nós vemos um estrondo no jornal,
através da televisão pelas nações, onde cinco estrelas se alinharam
com o mundo. O que é cinco? O número da graça. Cada vez que
aquelas estrelas aparecem, então algo acontece na Terra. O que
vem ocorrendo? Cinco estrelas se alinharam. O que foi isso, uma
introdução de quê? Desde então, apenas olhe o que vem acontecendo.
Os alemães quase foram varridos do mapa. Alguns magos disseram
que o mundo iria explodir como uma melancia. Todas as coisas
angustiantes profetizadas por eles para os últimos dias. Olhe o que
vem acontecendo. A Inglaterra, outro dia, teve uma tempestade que
devastou setenta mil casas em um dia. Desastres por todos os lugares…
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suas lamparinas. Exatamente. Esta é uma Semente-Sinal do Tempo
do Fim. Amém. Enquanto ela estava tentando fazer isso, o Noivo
chegou e a Noiva entrou, e ela foi barrada. Oh, que dia maravilhoso
estamos vivendo!
82
Quero dizer só mais uma coisa: angústia entre as nações.
Oh, que coisa. Tremendos sinais nos céus, vocês creem que isso é
assim? Olhe, nós apenas tomamos um par deles. Temos mais alguns
minutos para fazê-lo até às nove e meia? Eu não quero segurar a
audiência. Nós - isso é graça, essas pessoas nos deixarem ter isto.
Ouçam. Quantos... E cada um de vocês, vocês viram... A nação foi
abalada recentemente com sinais. Você viu este homem na órbita
outro dia? Ele encontrou coisas lá em cima que ele nunca... A ciência
não sabe nem mesmo o que são. Quando ele passou ao redor da
Terra... Ainda assim eles olharam e olharam e olharam, mas eles não
as viram. Ele pensou que sua órbita estava chegando aos pedaços.
Não foi assim. Sua órbita estava bem. Luzes...
83
Olhem o que acabou de ser feito ali... Vocês ouviram isso
no rádio, vocês viram isso na televisão; foi divulgado no jornal:
discos voadores por toda parte. E o Pentágono deixou isso fora
outro dia (cerca de seis semanas atrás); não era fictício. Eles até
mesmo mostraram na televisão como eles captaram esses discos,
com inteligência - luzes que descem, pendendo sobre o Pentágono
desta maneira, sobre toda Washington, Distrito de Colúmbia. E eles
captaram isso no radar, e havia pilotos lá em cima. Eles têm vindo
diretamente ao redor deles, cercam ao redor deles, em seguida se
afastam à velocidade da luz. Uma inteligência, o que é isso? Jesus
disse que haveria sinais que causariam medo, sinais nos céus, os
corações dos homens falhando, medo, perplexidade dos tempos,
angústia entre as nações. Você não vê que este tempo-semente está
aqui agora, o tempo da colheita, as coisas que a Bíblia disse que
aconteceriam? Essa semente foi plantada, você não vê isso tomando
vida e vivendo? Este é que é o problema.
84
Agora, só mais uma coisa. Ouçam. Antes... Agora, ouçam
atentamente. Não falhem em ver isso agora.
g
Agora,
g
na p
primeira vinda
de Jesus, os astrônomos da Índia… (Tenho feito trabalho missionário
na Índia e falado com os magos sobre isso.) E eles estavam observando.
Eles eram astrônomos; eles estavam observando os corpos celestiais.
E eles dizem que Deus sempre Se declara nos corpos celestiais antes
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O Rei da Inglaterra... Uma noite, quando um santo o batizou
na manhã seguinte, eles estavam assentados ao redor de um fogo,
enorme, como uma praça. E ali estava uma grande fornalha acesa, ou
uma grelha, como chamamos isso, um grande, gigantesco, um grande
lugar onde as toras estavam colocadas. O santo estava tentando falar
ao rei sobre Deus, e um pequeno pardal encerrou seu sermão. O
pardalzinho na noite voou da escuridão para a luz, e foi de volta da
luz para a escuridão. E o santo se levantou e perguntou ao rei: “De
onde ele veio e para onde ele foi?” Isso é o que nós queremos saber:
De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos?
27
Agora, eles... Toda a ciência que temos, tantos ossos que
temos desenterrado, tantos livros que temos escrito, não há um livro
que pode lhe dizer de onde você veio, quem você é, e para onde você
está indo. Há somente um Livro, e este é a Bíblia. Ela lhe diz de onde
você veio, o que você é aqui, e para onde você está indo. Portanto, se
quisermos saber aonde, a partir daqui, vamos tomar o único Livro
que pode nos dizer. Ossos antigos que eles estão desenterrando e
estalactites e assim por diante, não podem provar nada. A Palavra de
Deus tem a resposta. Ela tem a resposta para tudo que pedimos. Está
no Livro de Deus. O homem frequentemente tem querido saber. Nós
vamos algumas vezes, e lemos as Escrituras e indagamos sobre elas.
Mas não deveríamos indagar. Você não pode explicá-Las. Você tem
que crer Nelas. Nenhum homem pode provar Deus cientificamente.
Se você puder provar Deus cientificamente, então não é mais fé. Nós
devemos crer em Deus, e a fé não é científica.
28
Que tal se Moisés tivesse puxado umas folhas da árvore e
dissesse: “Eu acho que vou levá-las ao laboratório para descobrir
qual é a química que elas contêm que as impede de se queimarem.”
Veja, Deus nunca teria falado com ele. Ele não sabia disso. A única
coisa que ele fez foi tirar as sandálias e assentar-se em reverência,
e Deus então lhe falou. Não podemos provar cientificamente essas
promessas de Deus, mas nós olhamos lá atrás e descobrimos onde
e em que época cada uma delas se cumpriu, exatamente como Deus
disse que elas se cumpririam. Então, em reverência e respeito para
com Sua Palavra, nesta noite, vamos apenas nos assentar por um
pouco e olhar para isto, e ver onde nós estamos, e qual é o propósito.
Para que estamos aqui? O que é isso tudo?
29
Aqui há algum tempo eu estava no Oeste, e eu estava na casa
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de um homem que me convidou para um jantar. E ele disse: “Sr.
Branham, eu vejo você admirando essa escultura”, seja pintura ou não,
mas era algo esculpido em madeira - tipo uma placa sobre a lareira.
Eu disse: “Sim, senhor. Eu admiro.” E era um velho carro de
boi ou carroça com bois: um homem na frente, um menino assentado
no banco com sua mãe, e eles estavam viajando.
E ele disse: “Esse era meu pai e minha mãe, e o menino que
estava no banco era eu mesmo.” Ele disse: “Viemos aqui neste carro
de boi.” Ele disse: “Mas, desde então, temos prosperado muito.”
Ele disse: “Eu quero que você saia aqui no quintal.” Ele disse...
Eu não me lembro de quantos mil hectares ele possuía ali de uma
fazenda. Ele disse: “Eu a comprei em minha juventude.”
E ele disse: “Então, depois disso, a fazenda vizinha ao Oeste
é minha; a fazenda vizinha ao Sul me pertence.” Disse: “Você vê a
fumaça lá?”
“Sim, senhor.”
Disse: “Aquela é uma cidade.” Eu esqueço quantas
propriedades ele possuía ali.
Ele disse: “Eu sou o presidente daquele Banco ali”, e ia me
contando tudo que ele tinha.
Eu ouvi por alguns momentos, e eu disse: “Eu gostaria de
30
lhe fazer uma pergunta, senhor. Você apontou para o Leste e para
o Oeste, mostrando as fazendas, e para a cidade. Eu gostaria que
você olhasse para cima, desta maneira, e me dissesse o quanto você
possui lá em cima.” Esta é a coisa principal, porque algum dia você
vai deixar cada pedacinho disso aqui embaixo. E então, para onde
você vai? Esta é coisa principal. Esta é uma curta estadia aqui, mas
aquela é uma estadia eterna ali. Então eu penso que nós devemos
considerar onde vamos passar a eternidade. Se podemos assim
suprir e estabelecer nossas famílias, e assim por diante, aqui na
terra, com lares, casas, e conforto, educação, essas são coisas que
devemos fazer. Mas uma das principais coisas que devemos fazer,
nós não fazemos, até chegarmos ao fim da estrada e mergulharmos
na eternidade, não sabendo nada sobre Deus, sobre o Seu p
plano
de salvação e a Graça Redentora de Jesus Cristo. É lamentável que
façamos isso, mas é o que fazemos.
31
As pessoas sábias, quando descobrem que são criaturas do
tempo, elas querem saber o que será depois que o tempo cessar. Eu
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78
Mais um sinal: A virgem néscia. Oh... Jesus disse, exatamente
antes da vinda do Noivo haveria uma virgem prudente com azeite
em sua lamparina, e uma néscia. E a virgem néscia acordaria um
dia e se daria conta que não tinha nenhum azeite em sua lamparina
quando ela chega ao lugar, “Eis aí vem o Noivo.” Esse é que é o
grito agora. “Cristo está vindo.” E ela se despertou e percebeu que
não tinha nenhum azeite. Azeite significa “Espírito”. Espírito é o
que vivifica a Palavra. O Espírito é a água que traz a Palavra à vida.
Jogue isso fora... Você diz: “Bem, e essas igrejas?” Se elas semearam
sementes denominacionais, elas trarão isso à vida. O Espírito de
Deus trará aquilo à vida.
79
A Bíblia diz: “A chuva cai sobre o justo e o injusto.” Hebreus,
capítulo 4, do terceiro ao sexto capítulo, diz que a chuva
frequentemente vem para regar os frutos que são da terra. Mas os
espinhos e abrolhos que se regozijaram tanto e viveram da chuva
o quanto puderam... “Mas pelos seus frutos os conhecereis.” Isso é
exatamente certo. Aí está você. Agora, quando elas viram que...
Veja, os frutos devem ser colhidos; a chuva está a ponto de cair.
Denominação gera denominação; isso é tudo. Mas a Palavra gerará
Cristo, a Noiva. Certamente. Semear a Semente-Palavra. Agora,
quando a virgem prudente...
80
Você já observou a Voz dos Homens Cristãos de Negócios? Eu
falo para eles internacionalmente. Eu não posso deixar de ser sincero
por causa deles. Esta é a Palavra. Olhe. E quanto aos... Olhe aqui para
os presbiterianos, episcopais: Centenas deles em toda parte tentando
buscar o Espírito
p
Santo. Eles estão se jjogando
g
numa g
grande coisa.
Um precioso ministro amigo meu, da África, um ótimo homem, um
homem de Deus, eu lhe perguntei: “Você não sabe o que é isto, irmão?
Qual é o seu ministério?” Ele disse: “ Eu devo trazer a Babilônia
para dentro.” Eu pensei: Você não pode ver, no mesmo tempo que a
virgem néscia quer um pouco de azeite para fazer sua semente brotar
também, é a hora em que Cristo vem e ela é deixada fora?
81
O grande pregador Billy Graham acabou de dizer que nós
precisamos de um Pentecostes, precisamos que as pessoas voltem. Os
episcopais escreveram um grande artigo, um folder deste tamanho,
dizendo: “Precisamos de pregadores com línguas. Precisamos de
curadores divinos na igreja, de cultos de cura, pessoas orando
pelos doentes.” O que eles estão tentando fazer? Obter azeite para
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Lembrem-se, Ló uma vez andou com Abraão. A igreja uma vez
andou em comunhão com Cristo, com a Palavra. Mas eles venderam
sua primogenitura para a denominação. Agora, ela está vendendo a
coisa toda e se organizando para uma grande confederação de igrejas.
Isso é exatamente o que aconteceu com Ló. Ele desceu ali. Dois anjos
(Oral Roberts e Billy Graham, como seria neste dia) desceram ali e
pregaram o Evangelho para eles. O que sucedeu? Aquilo até mesmo
causou uma desgraça.
75
Mas Abraão... Um ficou ali atrás com ele. Ali está Aquele que
ele chamou de Deus. E o sinal que Ele operou ali diante deles, o
que isso fez? Provou quem Ele era. Abraão era o eleito, porque ele
era... Abraão tinha a promessa. E agora olhe, esta é a semente de
Abraão. A promessa não foi somente a Abraão, mas à sua semente.
Não a sua semente Isaque, ele falhou. Está provado que ele falhou.
Mas a semente, a fé que ele tinha: Não importavam quais eram
as circunstâncias, quanto isso estava contra a natureza, quanto o
médico dissesse que não era assim... Abraão, depois que lhe foi dada
a promessa, quando era impossível...
76
Ele se casou com sua irmã, com cerca de dezessete anos de
idade, sua meio-irmã. Eles não tinham filhos. E quando ela tinha
sessenta e cinco anos e ele tinha setenta e cinco, Deus lhe apareceu e
disse: “Você vai ter um bebê com ela.” Bem, ela tomou - ele tomou
Sua Palavra. Ele se aprontou para isso. Vinte e cinco anos depois,
nada tinha acontecido. Agora ele está com cem anos de idade e ela
com noventa. Isso não o deteve nem um pouquinho. “Ele não duvidou
da promessa de Deus por incredulidade.” Aquilo era a fé. Essa é a semente
real de Abraão. Esse é o tipo de semente que toma a Palavra de Deus.
Essa é a coisa que trará a Noiva. Essa é a coisa que encontrará Cristo.
Ele é a Palavra.
77
E se a igreja é semeada com alguma coisa além da Palavra, ela
não pode ir encontrá-Lo. Ele não tem um corpo anormal com fungos.
Ele tem um Corpo perfeito, e Ele é a Palavra perfeita. E a igreja será
semeada e crerá na Palavra perfeita. E a Palavra perfeita e a perfeita
Palavra se unirão como uma só carne e um só corpo, como marido
e mulher. Amém (eu não estou dizendo ‘Amém’ a mim mesmo, mas
‘Amém’ significa: ‘Assim seja’). Eu creio nisto, de qualquer forma.
Sim, senhor. A chuva temporã seguiu. A chuva está a ponto de cair.
O que ela vai trazer? Vocês apenas observem.
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vou falar de um homem cujo nome era Jó, por alguns momentos.
(Este é o livro mais velho da Bíblia.) Nós entendemos que Jó era um
dos homens mais sábios do mundo em sua época. Bem, ele disse que
quando ele ia ao mercado, os jovens príncipes se curvavam diante
dele por causa da sua sabedoria. Ele era um grande homem. Mas
esse homem começou a perceber, de toda a sua grandeza, ele se
perguntou o que... Depois de tudo isso acabar, então o que é que
vai ser? Ele queria saber o que aconteceria. Assim ele falou, então, e
começou a observar a criação de Deus. Ele sabia que todas as coisas
foram criadas pela Palavra de Deus. E nós - ele também observou ele disse: “Há esperança: se uma árvore morre, ela viverá novamente.”
32
Se você observar a natureza, Deus, em Sua grande forma de
expressar Seus sentimentos para com as pessoas, de modo que elas
terão certeza, se elas têm uma Bíblia ou qualquer outra coisa, que Ele
expressa a Si mesmo na natureza para você. Observe o sol quando
ele surge pela manhã. O que acontece com o sol? Ele é um pequeno
bebê nascido no Leste. E cerca das dez horas, ele é um adolescente.
Ao meio-dia, ele está em sua força. À tarde, ele está em sua meiaidade. E ao anoitecer, ele se vai, se põe, está terminado. Isso é tudo
sobre o sol? Não. Deus tem um propósito para o sol, então o sol
retorna e se levanta novamente na manhã seguinte. De que isso fala?
Nascimento, vida, morte e ressurreição.
33
Olhe para as suas flores. Eu estava observando hoje,
enquanto descia, as flores, quão belas elas são. Elas estão aqui para
um propósito. Elas são as palavras faladas de Deus. Deus falou
para elas virem à existência. E quando Ele O fez, observe o que
aconteceu. Elas são lindas em seu quintal. Depois de algum tempo,
a geada cai sobre elas. As jovens, as velhas, de meia-idade, assim
que a geada as atinge, é a morte. Elas abaixam sua cabecinha, e o que
acontece? Uma pequena semente preta de alguma espécie sai delas.
Acredite ou não, Deus tem um cortejo fúnebre para elas. As chuvas
de outono chegam, e lágrimas, como elas eram, caem dos céus e
enterram a semente. O inverno vem. As pétalas se vão, o caule se
vai, o bulbo se vai; a semente congela, estoura, a polpa acaba. Este
é o fim da semente? Não, senhor. Deixe que o sol brilhe com seu
calor, o qual produz a ressurreição de toda a vida botânica. Tão
logo o sol começa a iluminar a terra e ficar quente, há um germe de
vida em algum lugar naquela semente, e ela vive novamente. Por
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quê? Ela serviu a um propósito de Deus, e Deus faz uma maneira
para ela viver de novo.
34
Agora, nós fomos colocados aqui para um propósito, mas
temos de servir a esse propósito: escolher a morte ou a vida. Então,
nós estamos aqui para um propósito, mas temos de servir a esse
propósito. Isso é servindo a Deus, porque somos filhos e filhas de
Deus. Agora, Jó observou a criação. Ele viu que depois da morte não
era o fim dela. Ele viu que depois da morte havia vida novamente.
Vida... Tão logo o sol se levanta, é vida novamente. “Bem,” ele disse,
“se essa semente é uma Semente falada, ou uma Palavra falada de
Deus, e ela serve ao seu propósito e morre... Mas”, ele disse, “um
homem”, eu estou olhando uma Escritura aqui de Jó agora, Jó 14,
“Mas um homem deita; ele rende o espírito; ele definha. Os seus filhos vêm
chorar; ele não percebe isso. Onde ele está? Oh, que tu me escondas na
sepultura e me mantenha no lugar secreto até que a tua ira tenha passado.”
Jó disse: “Eu vejo uma flor morrer. Ela serve ao seu propósito e se
levanta. Eu vejo uma árvore morrer, no outono brotam folhas.”
35
Você já observou uma árvore? Ela produzirá suas folhas,
e assim elas servem o seu tempo durante o verão. Vem o outono.
Muito antes da geada cair, aquelas folhas começam a ficar amarelas,
vermelhas e marrons. Depois de algum tempo, elas se soltam da
árvore e caem. Seria isso o fim delas? Não. O que sucede? A vida que
estava na folha vai retornar à raiz da árvore de onde ela veio. O que ela
faz então? A primavera traz consigo, em uma ressurreição, uma nova
folha, a mesma vida retornando com uma nova folha. E os Cristãos
estão pendurados na Árvore da Vida. E quando a vida deixa este
velho corpo pecaminoso, ela volta para Deus que a deu, para produzir
novamente uma nova vida, porque ele está servindo a um propósito.
36
Aqui, algum tempo atrás, eu estava no estado de Kentucky
- ou eu acho que me direcionando daqui, eu teria que apontar
para o norte, lá no estado de Kentucky. Eu estava caçando, eu e
o Sr. Wood, um dos administradores que está aqui conosco nesta
noite. Eu tinha tido uma reunião numa pequena cidade chamada
Acton, no acampamento Metodista. Ali, houve uma noite em que
nós estávamos falando, e o Senhor estava fazendo grandes coisas,
e estávamos tendo um culto de cura, orando pelos enfermos.
Todos vocês estavam aqui na outra reunião; vocês sabem como
isso aconteceu. E eu não posso curar, nenhum outro homem pode.
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Sinal do tempo do fim. As palavras têm sido semeadas. O que é isso?
Denominação ceifará denonimação. Aquilo faz elas se confederarem.
Mas a Palavra de Deus foi semeada também. E quando o Espírito de
Deus começar a cair, a Palavra de Deus viverá nas pessoas. E essa
falsa noiva que cometeu adultério ali fora, e trouxe para si credos,
e vendeu sua primogenitura, vai colher o quê? Uma confederação
de igrejas, que há de ser amarrada e queimada como os espinhos e
abrolhos. Mas onde a Palavra de Deus foi semeada nos corações das
pessoas, ela colherá uma Noiva para Cristo, tão certo como estou de
pé aqui: sinais do tempo do fim.
72
Qual é o problema, Igreja de Deus? Qual é o problema
conosco? Qual é o problema com vocês, Batistas; vocês, Presbiterianos;
Assembleias de Deus, só Jesus, todo o restante de vocês? Qual é
o problema conosco? Você não pode ver? A semente... Você não...
Tenha cuidado com o tipo de semente que você está colocando no
ventre de seu coração. Não tome credos, tome a Palavra. Eles têm
falado tanto sobre chuva tardia. Não descartando vocês, irmãos
da chuva tardia, mas isso não é chuva tardia. Se a chuva tardia
estivesse aqui, o poder de Deus teria atingido essa coisa, e ela teria
varrido o mundo. A chuva tardia está por vir. Qual é o problema?
A chuva tardia está a ponto de chegar. Qual é o problema? A igreja
está manufaturando para si mesma alguma coisa exatamente como
Eva tentou fazer. Ela tentou obter mais luz para manufaturar algo.
Temos feito a mesma coisa, tentando fazer algo em nós mesmos. Não
ponha a mão nisso. Deixe Deus fazer. Tome Sua Palavra e creia Nela.
Segure-A em seu coração. E quando a chuva começar a cair, a vida
vai tomar conta, e a Palavra se manifestará.
73
Eu acho que você pensa que eu estou louco, mas não estou.
Se eu estou, deixe-me em paz. Eu sou feliz assim. Então, eu creio
que é a Palavra de Deus. Qual é o problema com a igreja? Seu útero,
sua mente aberta, ela recebeu todo tipo de credos e dogmas, e não a
Palavra de Deus. Quando Cristo veio, Ele encontrou a mesma coisa
que Adão encontrou, a mesma coisa que Jeová encontrou. E aqui
estão estes sinais, e o tempo
p do fim aparecendo,
p
e a igreja
g j não tem a
resposta. Isto é certo. É o tempo. A chuva temporã surgiu. Esta é a
razão por que Billy não está fazendo muito. Lembrem-se, havia o...
74
Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda
do Filho do Homem.” Houve dois anjos que desceram aos sodomitas.
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uma apostasia da fé bíblica. Isto é certo. Essa é uma semente? Essa
é uma promessa? Olhem para elas hoje. Olhem para nossas igrejas.
O que elas estão fazendo? Elas estão se organizando e se ajuntando;
elas estão cooperando, colocando-se juntas, falhando, não crendo
na Bíblia, não crendo na real e verdadeira Palavra de Deus. Você
diz: “A Bíblia diz isso.” “Aquelas coisas são passadas. Não há tal
coisa. Oh, não há tal coisa. Os dias dos milagres passaram há muito
tempo. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso foi
para poucas pessoas: doze lá atrás, os apóstolos.” Vê? O que é essa
semente? Ela está amadurecendo. Ela é a Semente-Sinal do tempo do
fim. O que disse Jesus? “Quando virdes essas coisas acontecendo, levantai
vossas cabeças. Vossa redenção está próxima”, para a igreja. Vimos que
ela se apostataria. Muito bem. Nós vemos isso. Muito bem.
69
Agora, dissemos que nos últimos dias, Joel nos falou (a
outra parte das Escrituras; ouçam atentamente agora) que haveria
uma chuva temporã e serôdia na mesma época. Quantos Cristãos
sabem disso? Digam “Amém”. Ora, com certeza! Agora, outro dia,
para minha surpresa, quando eu olhei... A chuva temporã e serôdia
viriam na mesma época. Agora, a palavra ‘temporã’, na linguagem
hebraica (pegue seu dicionário hebraico e veja), a palavra hebraica
para ‘temporã’ é ‘moureh.’ “Moureh” significa “ensinamento”.
70
Virá uma chuva de ensinamento. O que é isso? Colocando
as sementes na terra... O que houve. O que sucedeu? Bem, nós
encontramos que tem acontecido uma chuva de ensinamento. O povo
batista, “mais um milhão em 44”, era sua meta, membros da igreja.
O grande reavivamento de Billy Graham, nosso grande evangelista,
olhe o que ele fez. Olhe para Oral Roberts e os pentecostais. Houve
uma chuva de ensinamento que saiu. Tem havido uma chuva de
ensinamento nacional, o comunismo semeou entre o povo, toda
nação. Tem havido um reavivamento romano. Você sabe o que
acontece? Se eles derem a parte ocidental ou a parte oriental de volta
a Berlim, isso coloca o comunismo justamente, quero dizer, o império
romano, exatamente no velho círculo onde isso estava no tempo de
Jesus. Certamente o faz, perfeitamente.
71
Há um reavivamento acontecendo. O que é isso? Uma
semeadura. Você não ouve muito mais acerca de Billy Graham, não é
mesmo? E q
quanto a Oral? E o restante deles? Você sabe q
que o fogo
g do
grande reavivamento não está queimando. O que é isso? É a Semente-
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Deus já o tem feito. Você apenas tem que crer. Então, Ele tem uma
maneira que Ele prometeu nos últimos dias, um dom que discerniria
os espíritos, e assim por diante, que funcionaria. Nós conhecemos
isso, cem por cento, porque é a Palavra de Deus manifestando Sua
promessa para este último dia.
37
E ali havia uma mulher. Eu nunca havia ido à região antes.
E havia uma mulher assentada, atrás na audiência, e o Espírito
Santo Se colocou entre as pessoas e começou a chamar este, aquele,
falando-lhes. Este era nosso Senhor Jesus, Sua Palavra manifestada
no corpo de Sua igreja. E então quando Ele começou a falar, Jesus se
pôs de pé ali, conhecendo os pensamentos de seus corações, faloulhes, disse às pessoas diversas coisas, como todos vocês, leitores da
Bíblia, sabem. Prometeu a mesma coisa outra vez para se repetir nos
últimos dias, prometeu pela Sua Escritura que isso seria feito assim.
38
Agora, eu quero que você observe. Agora, quando isso estava
acontecendo, de volta ali atrás, uma senhora estava chorando em
algum lugar no grande acampamento. Muitas, muitas centenas
e centenas de pessoas estavam assentadas, e havia uma senhora
chorando. Observe, o Espírito Santo foi até a senhora e disse:
“Você está chorando pela sua irmã. Seu nome é tal e tal. Ela mora
em determinado lugar. Você tem um lenço em sua bolsa que você
colocou ali antes de sair de casa. Ele é desta e desta maneira, um
lenço. Pegue esse lenço e coloque-o sobre sua irmã. Ela está morrendo
com câncer. E ASSIM DIZ O SENHOR, ela viverá.” A mulher saiu do
edifício, foi e colocou o lenço sobre a senhora naquela noite. E na
manhã seguinte ela estava bem.
39
Agora. Então eu estava... O clima estava muito quente.
Caça de esquilos... Como muitos de meus companheiros de caça de
esquilos sabem, o ruído das folhas quando se quebram assusta os
esquilos, e nós... Estava tão seco que nós tivemos que ir a um lugar
onde havia alguns buracos onde pudéssemos entrar - pequenas
valas -, para andar pela floresta. O nome de meu amigo é Sr. Wood.
Ele está assentado bem aqui
q à minha direita. E ele disse: “Eu conheço
um homem que tem uma terra de muitos hectares.” Mas disse: “É
tão difícil de lidar com ele!” Disse: “Ele é um infiel, ele não crê em
Deus. Ele zomba disso, mas ele me conhece, ele conhece meu pai.”
E continuou: “Se eu for lhe perguntar se podemos caçar em sua
propriedade...” Eu disse: “Vamos lá.”

14

CRENTES DA BÍBLIA

40
Nós dirigimos de volta na região, de volta numa estrada
lateral, e dois senhores estavam assentados sob a sombra de uma
macieira. Ele disse: “Ali está ele, aquele à direita.” Eu disse: “Sendo
um ministro, é melhor eu ficar no carro.”
Então ele foi e lhe disse: “Como vai?”
E o homem respondeu: “Venha, se assente.”
Ele disse: “Meu nome é Wood. Eu queria saber se você se
importa de nós caçarmos um pouco em sua propriedade.”
Ele perguntou: “Que Wood é você?”
Ele respondeu: “Eu sou filho de Jim Wood.”
Ele afirmou: “Jim Wood é um amigo meu, e qualquer um de
seus filhos pode caçar onde eles quiserem.”
Ele disse: “Obrigado.”
Ele perguntou: “Eu queria saber agora, qual deles é você?”
Ele respondeu: “Eu sou Banks.” Ele lhe falou por alguns
momentos e o Sr. Wood disse: “Eu queria saber se estaria tudo bem
levar meu pastor conosco.”
Ele indagou: “Você não quer dizer que você ficou tão vil a ponto
de ter que carregar contigo um pregador para onde quer que vá?”
Ele respondeu: “Meu pastor está ali.”
41
Eu pensei que seria melhor sair do carro. E eu saí do carro e
caminhei para lá, e o cumprimentei: “Como vai?”
Ele respondeu: “Como vai? Então, você é um pregador?”
Eu afirmei: “Sim, senhor.”
E ele disse: “Bem, supostamente eu sou um infiel.”
Eu disse: “Bem, não há muito do que se gabar, não é mesmo?”
Ele respondeu: “Eu acho que não é isso.” Ele disse: “Mas o
que tenho contra vocês, é que vocês estão falando de algo que não
conhecem.»
“Oh”, eu indaguei: “é isso mesmo?”
Ele afirmou: “Sim, senhor. Eu os ouço sempre alardeando
sobre isso, sobre um Deus, e tudo mais. Não há tal coisa.”
Eu disse: “Uh-huh, bem, é claro que você sabe como é, senhor.
Cada um tem o seu próprio pensamento.” Eu estava pensando em
meu coração: “Agora, Senhor, dê-me algo para ajudar este homem,
sem dúvida, sincero. “
42
E ele disse: “Eu só vi um pregador em toda minha vida que
eu gostaria de ouvir, eu ouvi falar dele.”
E eu perguntei: “Quem era esse, senhor?”
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65
Observem. Os poderes têm tido um reavivamento, os
poderes nacionais. Há um reavivamento agora, de quem vai ser o
maior poder? Comunismo? Todos vocês ouvem pregadores de pé
no púlpito dizendo: “Oh, vamos temer o comunismo.” Bobagem.
Mostre-me na Escritura onde o comunismo governará o mundo. O
romanismo vai dominar o mundo, não o comunismo. Olhe a visão
do rei Nabucodonosor, a Palavra do Senhor, a cabeça de ouro, bronze
embaixo nos pés romanos os quais eram de ferro, e nunca mudou. A
pedra veio enquanto isso ainda estava no ferro e a feriu. Lembre-se,
no final, foi misturado com barro, a fraqueza, barro e ferro juntos.
Este grande encontro que eles acabaram de ter aqui entre
66
Khrushchev e Eisenhower: Você sabe o que significa Khrushchev
em sua própria nação, em sua língua nacional? Khrushchev significa
lama, barro. Você sabe o que significa Eisenhower em inglês? Ferro. E
até mesmo para fazer isso tão claro para o povo, Khrushchev tirou o
sapato e bateu na mesa. Eles não vão concordar. O que vai governar?
Roma governará. Uma confederação de igrejas com catolicismo os
ajuntará, e aí está você, o poder dominante. A Bíblia diz isso. Essa é
a semente que não pode falhar.
67
Agora, olhem hoje. Não está este novo papa convidando
todas as igrejas protestantes para entrarem? Não estão eles indo? E
os seus pentecostais? A mesma coisa; a federação de igrejas. Aí está
você. Essa semente tem q
que vir à tona. Ela tem q
que acontecer. Ela tem
que amadurecer. É tempo para ela amadurecer. O povo, o que eles
fariam? Organizam-se e continuam construindo maiores edifícios,
e maiores organizações, grandes denominações. E o que acontece?
A mesma coisa, exatamente como a Bíblia diz que eles fariam.
Isso é o que o Deus-Profeta, Jesus Cristo, disse que aconteceria.
Os Judeus seriam restaurados, e haveria um grande reavivamento
entre eles como uma nação, se unindo como uma nação. Haveria um
reavivamento entre os Metodistas, Batistas, Presbiterianos, e assim
por diante, um reavivamento entre os pentecostais, e aí está você.
E nação estaria lutando contra nação, a semente amadureceu. Israel
se tornou uma nação depois de dois mil e duzentos anos. O que
aconteceu? As igrejas todas se ajuntaram tendo um reavivamento.
Muito bem, senhor.
68
Agora, outra grande semente foi plantada. Ele disse que nos
últimos dias, em Segundo Timóteo, capítulo 3, viria entre as igrejas
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raça judia. Joel disse: “O que a locusta deixou, a lagarta comeu,” e assim
por diante. Aquele era o toco, que os credos e coisas comeram da
igreja. Mas disse: “Eu restaurarei, diz o Senhor.”
62
Agora, os judeus foram cortados, Paulo nos diz, e os gentios
foram enxertados novamente no Reino. Mas observem. Jesus disse:
“Aprendei a parábola da figueira.” Agora, aquela árvore, como Jó disse,
se ela morre, viverá novamente? Com certeza, Ele disse: “Agora,
g
qquando você vê a fi
fig
gueira, e todas as outras árvores...” Árvores de q
quê?
Há uma Árvore da Vida, há uma árvore de credos (denominação), há
um credo de nações. “Quando virdes a figueira, e todas as demais árvores
gerando brotos (ramos segurando as folhas) você pode dizer: Está próximo o
verão.” Observe, fazendo uma parábola acerca das outras nações.
63
Agora, Deus trata com os gentios para uma Noiva, um aqui,
outro ali. Mas Ele trata com os judeus como uma nação, não como
um indivíduo, mas como uma nação. Ele está sempre... Esta tem
sido a nação escolhida por Deus. Deus os escolheu como nação.
Missionários vão entrar em Jerusalém, e coisas - quando Israel for
salvo, será... “Uma nação”, a Bíblia diz, “nascerá em um dia.” Isto é
certo. Então, Israel aceitará a Cristo de um... Apenas... Como uma
nação, não como indivíduos. Mas observe agora, o que Ele diz, vamos
tomar isso. Observe isso claramente. “Quando virdes a figueira começar
a brotar novamente, e todas as demais árvores soltando seus brotos...”
64
Agora, tudo está tendo um reavivamento ou acabaram de ter
um reavivamento. Os judeus estão de volta em sua pátria como uma
nação, com sua própria bandeira tremulando, seu próprio governo,
sua própria moeda. Eles são uma nação pela primeira vez há cerca de....
Eu penso, cerca de mil e oitocentos anos atrás. Oh, mais do que isso cerca de dois mil e duzentos anos, cerca de dois mil e duzentos anos.
Israel é uma nação agora. A bandeira mais antiga do mundo, a estrela
de Davi de seis pontas, tremulando novamente, e pela primeira vez
em dois mil e duzentos anos. E Jesus disse: “Quando ela começar a soltar
seus renovos, o tempo está às portas.” Israel, falando aos judeus. Agora,
observe. Ele disse que quando todas as outras árvores começarem a
soltar... A igreja católica romana teve a sua maior varredura que já
tiveram. A igreja protestante tem tido o maior reavivamento que eles
já tiveram. Billy Graham, e Jack Shuler, os pentecostais têm tido o
maior reavivamento que eles já tiveram. Oral Roberts, Tommy Hicks
e o restante deles, grandes homens - um reavivamento.
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Ele respondeu: “Aqui, cerca de dois anos atrás, havia um
pregador aqui numa cidade chamada Acton. E a velha senhora
Fulana de tal, aqui em cima no morro, estava deitada ali por dois anos,
com câncer.” Continuou: “Eu e minha esposa... Eles não conseguiam
colocá-la mais na comadre. Eles tinham que usar um lençol.” E disse:
“Estávamos ali naquela manhã. O médico havia dito, no dia anterior,
que ela não iria passar daquela noite. Ela tinha câncer no estômago.
Quando ia comer, ela nem sequer podia beber água de cevada, e não
tinha bebido por semanas. Eles alimentavam sua glicose através das
veias, até suas veias entrarem em colapso, e disseram que não havia
nada que pudesse ser feito por ela.”
E prosseguiu: “A irmã dela estava sentada ouvindo esse
43
pregador falar, e o pregador não conhecia ninguém aqui, nunca
tinha vindo aqui, e ele lhe disse quem ela era e quem era a sua irmã,
e disse sobre um lenço que ela tinha e disse para colocá-lo sobre
a mulher.” E continuou: “Nessa noite eu achei que eles tivessem
o Exército da Salvação ali em cima em algum lugar, por causa de
todos os gritos”. E concluiu: “Na manhã seguinte, nós fomos ver se
ela estava morta. Quando chegamos ali, ela estava de pé, fritando
tortas de maçã e comendo.” E disse: “Ela ainda faz o trabalho dos
vizinhos.” Ele disse: “Agora... “
44
Eu indaguei: “O que há de tão estranho nisso?”
Ele disse: “Bem, aqui está o que eu quero saber. Se algum dia
eu vir esse pregador, eu vou lhe perguntar o que foi dito a ele sobre
aquela mulher e se ela seria curada.”
“Oh,” eu disse: “Sim, senhor.” Eu estava todo manchado de
sangue de esquilo, e bigode por fazer havia tempo, você sabe. E eu
disse: “Não me pareço muito com um pregador agora.”
Ele disse: “Bem, parece mais um humano.”
E eu respondi: “Sim, senhor.” Então, eu disse: “Posso pegar
uma daquelas maçãs?” Pequenas vespas amarelas era tudo que se
via sobre elas.
E ele disse: “Sim.” Eu peguei uma, e eu dei uma mordida
nela. E ele disse: “Sirva-se. As vespas amarelas as estão comendo.”
E eu respondi:
p
“Obrigado.” E dei uma mordida nela e disse:
“É uma excelente maçã.”
Ele disse: “Sim.” E continuou: “Essa velha macieira produziu
um monte delas para mim. “
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E eu disse: “Sim, senhor.” Eu disse: “Qual a idade da árvore?”
Ele respondeu: “Cerca de quarenta anos. Eu a plantei aí,
apenas uma muda.”
45
E eu disse: “Uh-huh.” E continuei: “Eu notei que todas as
maçãs estão caindo dela, e as folhas estão se soltando.”
Ele respondeu: “Sim. É assim que sucede com elas.”
E eu disse: “Eu quero lhe fazer uma pergunta.”
Ele replicou: “Sim, senhor. Vá adiante e pergunte,” ele disse.
Eu perguntei: “O que causa... Agora, não tivemos nenhuma
geada. Estamos apenas em meados de agosto. Não teremos nenhuma
geada até por volta de outubro ou novembro.” Eu continuei: “Mas
aqui em meados de agosto aquelas folhas estão caindo da árvore.”
Eu perguntei: “O que está fazendo com que as folhas caiam?”
“Bem”, ele respondeu: “A seiva está saindo dela.”
Eu indaguei: “E se a seiva não saísse dela?”
Ele respondeu: “Bem, isso seria - a árvore morreria durante o
inverno. O germe de vida está na seiva.” Disse: “Se isso fosse... Isso
mataria a árvore. Ela iria morrer.”
Eu disse: “Sim, senhor. Por isso, a seiva volta para baixo, para
as raízes, onde é quente, permanece ali durante o inverno, depois
volta no verão, trazendo mais folhas e mais maçãs.”
Confirmou: “É isso.”
46
Eu disse: “Eu quero lhe perguntar algo.” Eu perguntei: “Que
inteligência... Agora, a árvore não tem nenhuma. Que inteligência
diz para aquela árvore: “Está chegando o inverno. Desça até a raiz
e fique ali até a primavera?” Eu disse: “Coloque água num balde e
despeje-a num poste, e veja se ela desce quando o outono chega. Ela
não o fará.” E continuei: “Você tem que admitir que há algum tipo
de Inteligência que faz com que a seiva deixe a árvore e desça até as
raízes. Se isso não acontecer, ela morre. Ela a esconde para proteger
sua vida. Agora, a árvore não tem nenhuma inteligência. Há uma lei
de Deus que faz isso.”
E ele observou: “Bem, eu nunca pensei sobre isso desta
maneira.”
Eu disse: “Senhor, a mesma Inteligência que diz para aquela
árvore ali em cima - a seiva naquela árvore ir para as raízes -, aquela
mesma Inteligência foi quem me contou quem era a mulher e lhe
falou o que iria acontecer.”
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destruir a si mesmo. Ele pode destruir o mundo, poderia explodir o
mundo em pedaços em um segundo. Ele pode lançar um homem em
órbita, e balançá-lo ao redor do país aqui, e dizer: “Rendam-se ou a
soltarei”. Isso é tudo. O que ele faria? Bem, qualquer um que é sensato,
eles se renderiam. Então o quê? E agora, o pequeno... Costumava ser
as grandes nações dominando as pequenas nações, e nada mais, eles
têm a mesma coisa. Vê? Então, este se torna um tempo que nós vemos
e cremos que estamos no tempo do fim.
59
Agora, nós poderíamos prosseguir com isto por horas, mas
vamos dar uma olhada em algumas Escrituras aqui, por alguns
momentos, que apontam para a semente que foi plantada para o
tempo do fim. Se essa semente de... A palavra falada de Jó, Isaías
falou dela, cada homem de Deus, cada profeta de Deus a quem Ele
revelou Seus segredos (mesmo Davi, Isaías, Jeremias, todo o restante
deles), falou dessa Semente p
por vir. E quando
q
chegou
g o tempo,
p foi
exatamente daquela maneira. Sempre é assim. Não pode falhar. É
a Palavra de Deus. Ela é eterna. Ela não pode falhar. E tudo que
sabemos é que Jesus era a Palavra.
60
Agora. Vamos tomar Sua Palavra então. Hebreus 1 diz:
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos
pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.” Agora,
Ele era um Deus-Profeta. Ele era um Profeta, com certeza. Moisés
disse: “O Senhor vosso Deus levantará um profeta.” Mas este era mais
do que um profeta, Ele era Deus manifestado em carne. Agora, este
Deus-Profeta nos deu dois ou três sinais aos quais queremos olhar
aqui, grandes sinais dos quais queremos nos lembrar. Em Mateus
24, quando Lhe foi perguntado: “Quando serão estes sinais? Como
será a vinda do fim do mundo? Quando todas essas coisas acontecerão?”
Ele falou de tantas coisas diferentes que aconteceriam: Nação se
levantaria contra nação, reino contra reino, e assim por diante, e
continuamente. Mas disse: “Aprendei a parábola da figueira quando - e
todas as outras árvores.”
61
Quantos aqui são Cristãos? Agora, levantem as mãos. Muito
bem, obrigado. Eu suponho que cem por cento. Tudo bem. Observem
atentamente agora, quando trazemos esta semente-sinal do tempo
do fim. Jesus disse: “Aprendei a parábola da figueira.” Agora, quando
você vê a... Agora, aprender a parábola do quê? Da figueira. Agora,
qualquer um que lê a Bíblia sabe que a figueira sempre foi o povo de
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de Deus; eu A recebo. Eis aqui a serva do Senhor. Seja feito segundo a
Tua Palavra.” Ali estava. Ficou estabelecido. E ela estava bem assim.
Veja, ela deu à luz aquele germe de Vida que era a Palavra de Deus
manifestada na forma de um homem. E através da morte daquele
q
Único justo, pagou a morte, a dívida de cada um de nós que somos
injustos. E por aceitar então Sua Palavra, traz Vida e traz Cristo de
volta para dentro de nós, porque Cristo é a Palavra, a Palavra Falada.
E ela amadurecerá se você puder recebê-La. Você, que está enfermo,
aceite-A. Creia Nela. Ela tem que amadurecer e vir à tona no seu
tempo. Isso tem que ser.
56
Agora. Todos nós cremos que estamos no tempo do fim.
Nenhum homem inteligente, eu penso, se ele olhar ao redor e ver,
isso mostra que essa coisa não pode continuar por muito tempo. Eu
quero cerca de quinze minutos agora, para lhes mostrar o que eu
quero dizer. Todo mundo sabe que algo tem que acontecer. Todas
as Escrituras apontam para isso. Somos ensinados que o mundo foi
criado em seis mil anos, sendo mil anos um dia, um dia como um
ano para Deus, e assim por diante. Seis mil anos na criação. Correto.
Foi mencionado seis dias, e a Bíblia diz que um dia é como mil anos,
ou mil anos são como um dia para Deus. Agora, nos primeiros dois
mil anos, o Kosmos mundial (a ordem do mundo) chegou ao seu fim,
e Deus teve de enviar algo, os julgamentos do céu, e trazer a terra a
juízo, e salvar o justo Noé e sua família.
57
Nos segundos dois mil anos, a mesma coisa aconteceu
uma vez mais. O Kosmos, a ordem mundial, até a igreja estava
corrompida. Nos dias de Noé, eles escarneceram e zombaram dele,
e ele pregou por cento e vinte anos na porta da arca. E nos segundos
mil anos a igreja entrou em cativeiro, cometeu fornicação com o
mundo e se tornou nada mais do que um monte de formas e credos.
E Deus enviou julgamento sobre a terra enviando Seu Filho. Vindo
para o fim de seus poderes... Agora, este é o ano de 1962, e o que a
Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos dias o trabalho teria que ser
encurtado (as Escrituras não podem mentir) por causa dos eleitos,
por amor aos eleitos, ou não haveria nenhuma carne salva. Então nós
vemos que estamos no fim do tempo.
58
O sétimo é o sábado, que é o Milênio. Isso acontecerá durante
esse tempo, o reino milenar. Agora. Mas os seis dias estão cumpridos.
O homem tem em sua mão direita agora uma arma com a qual ele pode
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Ele perguntou: “É você aquele pregador?”
Eu respondi: “Sim, senhor.” E ali ele foi guiado a Cristo, e
morreu como um Cristão um ano mais tarde, com cerca de oitenta e
cinco anos de idade.
47
Veja, Deus está em todo nosso redor. Deus está em todo
lugar. E se nós olharmos a natureza, nós O encontraremos ali.
Agora, depois que Jó O tinha encontrado na morte, sepultamento
e ressurreição da natureza, reproduzindo-se novamente segundo a
sua espécie, então ele não conseguia entender o que acontecia a um
homem... “Se um homem,” disse ele, “desce, ele rende o espírito.
Onde ele está?” Agora, veja, a árvore nunca pecou. A natureza
nunca pecou. O homem pecou. Então, ele não podia... Então, como
um profeta... Agora, a Bíblia, meu texto diz: “Ele revela seus segredos
aos seus profetas.” A Palavra do Senhor vem ao profeta. E, sendo um
profeta, nós conhecemos a história de Jó. Deus finalmente explicou
a Jó que a semente do homem era imperfeita, porque a mãe do
homem havia falhado em obedecer a Palavra de Deus. Ela tentou
misturá-la com algo mais, mas a Palavra de Deus não se hibridiza
com nada. Isto é certo.
48
Jesus disse, quando Ele esteve aqui: “Se tiverdes fé como um
grão de mostarda, direis a este monte...” Porque
g
q
Ele fez referência à
semente de mostarda? A semente de mostarda não se hibridiza. É a
genuína semente de mostarda. Ela não se reproduzirá com nada. E
Ele disse, de outro modo: “Se tiverdes muita fé na Palavra de Deus, isso
não se hibridizará com a incredulidade, ou a questionará... Oh, me
sinto religioso! Que você não a questione... Não importam quais as
circunstâncias, e tudo o mais, você não questiona a Palavra de Deus;
você crê Nela. Você deve crer Nela. Se Eva tivesse somente crido Nela,
ela não teria recebido... E ela teria gerado filhos corretos. Mas antes
que seu marido a conhecesse, encontrou-a já contaminada, como
sucedeu a Jeová, e como foi com Jesus. Houve uma contaminação no
ventre de seu pensamento. Ela aceitou a semente da incredulidade
contra a Palavra de Deus, porque produzia algo mais brilhante para
ela, e ela queria mais conhecimento.
49
Esse é o problema hoje. Eu estou em uma escola. Nós seríamos
um bando de ignorantes se não fosse pela educação, e educação é uma
parte de nossa civilização. Mas civilização e educação somente vêm pelo
Cristianismo. Civilização é a base do Crist... Ou melhor, o Cristianismo
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é a base da civilização. Absolutamente. Civilização vem por Cristo.
Certamente. Agora, para descrer da Palavra de Deus, ou misturá-La
com alguma coisa para obter mais luz... Você não pode misturá-La. Ela
não se misturará. Você tem que crer Nela exatamente da maneira que
Deus A escreveu, e do jeito que Deus falou. Não é para ser adicionado
ou tirado, ou qualquer coisa; você crê Nela dessa maneira.
50
Agora, e quando Jó, sendo um profeta, finalmente a visão
irrompeu. E então quando ele viu como Deus iria prover um meio
para o homem viver novamente, porque haveria outra Palavra falada
que uma virgem receberia... Foi Eva quem primeiramente duvidou.
Quando a Palavra veio a Maria, ela não duvidou. Ela disse: “Eis aqui
a serva do Senhor. Cumpra-se em mim de acordo com Tua Palavra.” Veja,
ela não disse: “Agora, espere até que eu sinta a vida, e então eu vou
testemunhar. Espere até que eu tenha certeza disso.” Essa é a maneira
que nós, os Cristãos, assim chamados, fazemos hoje. “Espere até que
eu tenha certeza. Espere até que eu comece a me sentir melhor.” E,
“espere... Eu verei se alguma coisa acontecer, então eu farei isso.”
Não, senhor. Esta não é a questão. Você crê primeiro.
51
O que Elias disse para a mulher a quem ele foi, com nada a
não ser um punhado de farinha? Ele disse: “Faça-me um bolo primeiro,
então vá começar...” O milagre acontece depois que você toma a Palavra
de Deus em primeiro lugar. Você começa a crer na Palavra de Deus, e
então o milagre acontece sobre a Palavra, porque a Palavra é a Semente
que produz o milagre. Tem que tomar a Palavra primeiro. O Espírito
Santo Lhe dá Vida, como a água caindo do céu. Nós sabemos que o
Espírito Santo representa... A água representa o Espírito Santo, como...
Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o
Filho do homem seja levantado. O quê? Um povo que perecia. E quando
eles levantaram a serpente de bronze, ela salvou a vida do povo que
perecia. Quando ele feriu a rocha... Cristo é aquela Rocha que foi
ferida, e Dele vêm as águas da Vida para um povo que perece. Você
tem que crer Nela, agir sobre Ela. Agora.
52
Lembre-se agora.
g
Então q
quando Jó viu isso vindo, Aquele,
q
o Único que se colocaria na brecha entre o pecador e Deus, e
construiria o caminho, essa Semente perfeita... “Essas sementes,” ele
disse: “corrompem-se; eu as vejo indo para o chão.” Seus filhos vêm
pranteá-lo, sobre ele, ele não percebe. Ele está ali deitado; ele nunca
se levanta. Ele simplesmente está deitado ali, apodrece, isso é tudo.
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Ele não se levanta novamente, porque é uma semente imperfeita.
Mas ele disse... Quando ele descobriu que estava vindo Aquele que
traria a perfeição da Palavra de Deus uma vez mais, que faria um
caminho, construiria o caminho, então o profeta entrou no Espírito e
bradou: “Eu sei que meu Redentor vive. E nos últimos dias Ele se levantará
sobre a terra. Embora os vermes de minha pele hajam destruído este corpo,
ainda assim em minha carne eu verei a Deus.”
53
Ele viu Aquele Perfeito vindo. O que aconteceu? Jó, sendo
um profeta, os segredos de Deus são revelados aos profetas. Ele
falou a Palavra. E quando ele falou a Palavra que Deus lhe mostrou,
isso se materializou, porque era a Palavra falada. E no seu tempo
aconteceu exatamente daquela
q
maneira. Cristo nasceu, o Redentor,
o Único que poderia se colocar entre a vida e a morte e construir
o caminho, e trazer a ressurreição. Exatamente. O quê? Ele era a
Palavra de Deus. Agora, Ele falou a Palavra, e a Palavra era uma
Semente, e ela amadureceu em seu tempo. Cada semente de Deus,
colocada corretamente, amadurecerá.
54
Agora, que tal se Deus enviasse Sua mensagem através de um
anjo a Maria, e dissesse: “Salve, Maria, bendita és tu entre as mulheres.
Você vai ter um bebê sem conhecer nenhum homem.” Ela diria: “Agora,
espere um minuto aqui. Deixe-me levá-lo ao laboratório, e você me
dizer... Deixe o médico provar para mim como eu vou fazer isso (vê?),
então eu crerei em você.” Isso nunca teria acontecido. Mas a que ela
veio? O ventre do seu coração, o ventre que seu espírito estava em...
O ventre de seu espírito é sua mente. Sua mente é um canal. Você tem
cinco sentidos que controlam o corpo. Você tem cinco sentidos que
controlam a alma: consciência, e assim por diante. Agora, seu corpo
tem visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas há somente um canal
para o interior daquela alma que mostra que você é uma semente.
Você é alma, corpo e espírito, e então o único canal, ou avenida, o
único caminho para isso, é o seu próprio livre arbítrio. Isto é, você
pode receber ou rejeitar, você faz o que quiser.
55
Portanto, Eva estava na mesma base. Ela podia tomar a
Palavra de Deus e dizer: “Deus disse para não fazer isso e ficar longe
daqui.” Isso teria sido muito bom. Mas ao invés disso, ela tentou
hibridizá-La com a mentira de Satanás, e trouxe morte para si. Mas
quando isso veio a Maria, foi diferente. “Eis aqui a serva do Senhor.”
“Como se fará isso?” Não importa como será. “Você falou; é a Palavra

