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QUANDO SEUS OLHOS FORAM
ABERTOS, ELES O RECONHECERAM
When Their Eyes Were Opened, They Knew Him

William Marrion Branham
Quinta, 12 de março de 1964
Beaumont, Texas - EUA

1
Vamos inclinar nossas cabeças para um momento de oração.
Enquanto esta música vem docemente através desses microfones,
Somente Crer, eu me pergunto se temos pedidos, nesta noite, que
gostaríamos de fazê-los conhecidos a Deus. E com nossas mãos
levantadas, nós prometemos que creremos enquanto levantamos
nossas mãos. O Senhor abençoe.
2
Nosso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando de Ti, no
Nome do Senhor Jesus, porque Tu tens prometido que se nós
ﬁzéssemos desta maneira, Tu nos ouvirias. E nós oramos que Tu recebas
o que temos necessidade, ao Teu conhecimento, Senhor, e nos
recompense de acordo com a nossa fé. Nós sabemos que Tu irás, porque
Tu prometeste. Há muitos pedidos. Muitas mãos levantadas; a minha,
também, Senhor. Eu estou orando para que Tu venhas encontrar-Se
conosco, nesta noite, e nos mostre a maneira que devemos viver e o que
devemos fazer para ter fé em Ti. Receba a glória deste culto, Senhor,
enquanto nos entregamos a Ti, no Nome de Jesus. Amém. Podem se
assentar.
3
Don, como vai você? Certamente estou surpreso, nesta noite, de
ver tantos de meus amigos assentados aqui na plataforma comigo. O
irmão Lee Vayle foi um dos administradores. Irmão… Bem, eu não
consigo falar esse nome alemão, Hierholzer. Eu sempre falo ao
contrário. O irmão Don Ruddel e todos os irmãos aqui, todos, eu
conheço todos eles, então certamente estou feliz em tê-los aqui esta
noite para orar conosco enquanto estamos pregando a Palavra, orando
pelos enfermos. Agora, eu penso, amanhã à noite, e então domingo à
tarde, ali atrás, então sábado à noite será em algum outro lugar. Vocês
têm orado hoje? [A congregação diz “Amém.” - Ed.] Certo.
4
Eu sinto muito por tê-los segurado até tarde, ontem à noite. Mas
era um lugar novo, tudo novo, e vocês sabem que demora um pouco
para nos acostumarmos uns com os outros. Como eu costumava dizer,
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perdoem a expressão: “Espante todos os fantasmas, onde nos
conhecemos, então nós… todos os sentimentos engraçados.” Às vezes
vocês se encontram em lugares. Oh, não desprezando este auditório,
mas, vejam, eu suponho que nem sempre são cultos religiosos, que são
realizados aqui. São todos os tipos de eventos. E aí, por mais estranho
que possa parecer, mas há todo tipo de espírito. Se você não tem um
espírito em você, você está morto. E pessoas com espíritos diferentes
congregam juntas.
5
Jesus não podia curar em meio a uma multidão como essa. Ele
veio em Seu próprio país, e eles não creram Nele, e Ele não podia
realizar obras poderosas ali. Um dia Ele teve que guiar um homem que
era cego para fora da cidade, antes que Ele pudesse fazê-lo ver e
conseguir isso. E outro com sua audição. Vejam, às vezes vocês têm que
se ajuntar onde os crentes estão reunidos e crer. E agora este lugar está
dedicado ao culto do Senhor Jesus Cristo. E é uma igreja agora, tão
igreja quanto... Onde quer que as pessoas estejam se reunindo, essa é a
igreja. Então agora, hoje à noite, nós somos pessoas muito privilegiadas
por estarmos aqui hoje à noite, nos reunir com todos vocês para orar e
reconhecer Jesus Cristo entre nós.
6
Agora, vocês sabem, os presbiterianos têm muito de… ou os
episcopais, eu creio que é, levanta e senta; levanta e senta; levanta e diz
alguma coisa, e senta-se; levanta e diz alguma coisa, e senta-se. E eu vou
pedir que vocês ﬁquem de pé novamente enquanto eu leio a Palavra.
7
Em Lucas, o capítulo 24, se você escutar atentamente agora. É
uma longa Escritura. Eu gostaria de começar com o versículo 13 de
Lucas 24.
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que
distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era
Emaús.
E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo
perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia
com eles.
Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o
não conhecessem.
E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando,
trocais entre vós, e por que estais tristes?
E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu
só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm
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agora, como aqueles homens que se deitaram no portão lá em Samaria,
dizendo: “Para quê sentaremos aqui até morrermos?” Você vai morrer,
deitado ali. Você só tem uma chance, e esta é aceitá-Lo enquanto está na
Presença Dele e crer com todo o seu coração. Você vai fazer isso? Então,
no Nome de Jesus Cristo, creia com todo o coração e levante-se, pegue
sua maca e vá para casa, agradecendo e louvando a Deus. Você crê
nisso? Oh, Deus lhe dará força, não se preocupem com isso. Lá está ele,
indo pegar sua maca, dobrá-la e ir para casa.
159
O restante de vocês crê? Levantem-se agora. Que tal vocês se
levantarem? A mim não importa com o que há de errado com vocês,
levantem-se. Levantem suas mãos e deem-Lhe louvor. Senhor Jesus,
eles estão em Tuas mãos, no Nome de Jesus Cristo!
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creia, e Jesus Cristo te curará. Venha, senhora. Você crê que o problema
nas costas... problema, coisas, vão deixar você enquanto você anda por
aqui? Continue andando, dizendo: “Eu Te agradeço, Senhor Jesus.”
153
O que vocês acham? Isso mudou alguma coisa no seu ponto de
vista hoje? Vocês creem com todo o seu coração? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Basta olhar para lá, para o povo! Agora vocês, na
audiência, creiam, vejam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se Ele ainda
é o Filho de Deus. Sim, essas pessoas indo, sentando-se e todas elas
estão felizes; olhando um para o outro, regozijando-se, falando um ao
outro sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito.
154
A pequena dama sentada aqui, sofrendo com um problema nas
costas. Sentada bem aqui, com os cabelos grisalhos; não, a dama atrás de
você. Você tocou em algo, não foi? Você sabe que não fui eu. Foi Ele, o
Sumo Sacerdote. Você crê de todo o coração que suas costas não a
incomodarão mais?
155
Você gostaria de colocar os cigarros no chão e dizer: “Nunca
mais os pegarei, senhor”, a senhora sentada ao lado dela? Você tentou
por um longo tempo, mas de alguma forma não pôde ter fé. Você crê
que agora tem fé? Levante as mãos se você disser: “Eu creio agora.”
Tudo bem, não fume mais. Vá para casa e ﬁque bem. Faça o que você
deve fazer. “Se tu podes crer!”
156
A pequena dama sentada aqui com o casaco vermelho, olhando
para mim, sofrendo com artrite. Você crê que Deus pode te curar,
senhora? Você crê? Muito bem. Você pode ter a sua cura. Muito bem.
157
Isso te emocionou, irmã sentada ali? A senhora tem
complicações... Ela vai perder isto. Deus, me ajude. Senhora Cox, você
crê? Muito bem. Não... Ele pensou que iria se dar bem com isso, mas ele
não conseguiu. No entanto, você conseguiu. Vamos dizer: “Louvado
seja o Senhor”, amigos. Você não sabe...
158
Senhor, você tem câncer, icterícia amarela. Você não pode viver,
deitado ali. Isto é certo. Não, não posso curar você. Mas você não pode
esconder o que há de errado com você. Veja, está ali. Você sentado ali
não pode viver, você sabe disso, porque você está perdido. Eles dizem
que está no seu estômago porem está no fígado, o que está fazendo a
icterícia aumentar. Mas você crê com todo o seu coração, e está pronto
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sucedido nestes dias?
E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que
dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo;
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o
entregaram à condenação de morte, e o cruciﬁcaram.
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel; mas
agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas
coisas aconteceram.
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos
maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro;
E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também
tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e
acharam ser assim como as mulheres haviam dito; porém, a
ele não o viram.
E ele lhes disse: Ó néscios, e tardos de coração para crer tudo
o que os profetas disseram!
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas
e entrasse na sua glória?
E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicavalhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia
para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é
tarde, e já declinou o dia. E entrou para ﬁcar com eles.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o
abençoou e partiu-o e lho deu.
Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele
desapareceu-lhes.
E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o
nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando
nos abria as Escrituras?
8
Vamos orar. Senhor Jesus, estamos cientes de que isso é
verdade. Não há nada no mundo mais verdadeiro do que a Tua Palavra.
Não há nada no mundo maior do que a Tua Palavra. E nós oramos para
que Tu reveles esta história para nós, em nossos corações, nesta noite, e
faça com que esta parte da Escritura seja revivida novamente, esta noite,
para que possamos reconhecer o Senhor Jesus como eles O
reconheceram. Eles O reconheceram somente um dia depois de Sua
ressurreição, e agora nós podemos reconhecê-Lo depois de dois mil
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anos. Nós pedimos no Nome de Jesus e para a Sua glória. Amém.
Podem se assentar.
9
Obrigado pelo pequeno cartaz de boas-vindas nos fundos do
auditório da igreja.
10
Meu tema nesta noite é: Quando Seus Olhos Foram Abertos,
Eles O Reconheceram. Agora, nosso cenário, nesta noite, é a primeira
Páscoa. O grande dia negro da cruciﬁcação havia passado. Nosso
Senhor Jesus tinha vindo ao mundo e Se havia identiﬁcado claramente
como o Filho de Deus. Todas as Escrituras pertencentes a Ele, Ele as
havia cumprido. Até as últimas horas da cruz foram cumpridas. Agora a
ressurreição havia acontecido, a qual também estava prometida. Mas as
pessoas daquele dia eram parecidas de nós, hoje. Eles tinham, no
entusiasmo do que estavam vendo, o sobrenatural e assim por diante, e
falharam em reconhecer toda a Escritura que pertencia a Ele. Eles
haviam reconhecido algumas Delas e creram, e algumas Delas eles não
reconheceram.
11
Eu acho que é muito parecido com este dia, que muitas vezes
nós aceitamos algumas das coisas que Jesus disse, mas não todas as
coisas que Ele disse. As pessoas, às vezes, dizem: “Bem, cremos Nisso,
mas não cremos Nisto”. Bem, você não pode crer Nisso sem crer Nisto.
Veja, você precisa crer em toda Ela. Ou tudo é Deus, ou nada é Deus. E
então tudo deve estar ajustado corretamente em seu lugar.
12
E como eu disse ontem à noite, Deus tem proporcionado isto,
Sua Escritura, desde o princípio, antes de haver qualquer tempo, Ele
sendo o Eterno. Ele é o Eterno, e então estas coisas que estão
acontecendo agora, são apenas os atributos do pensamento de Deus.
Primeiro tem que ser um pensamento e então uma Palavra. E quando
um pensamento é expressado, é uma palavra. E então Ela falada, Ela
tem que acontecer. E a coisa toda é Deus Se desdobrando em Seus
atributos, e então Deus Se torna material, palpável, com o Qual
podemos conversar, falar com, em todo o Seu Corpo da Igreja e tudo
mais.
13
Portanto, teu nome estava em Seu pensamento. É assim que
você tem Vida Eterna. Você não pode tê-La de outra maneira. Se você
tem Vida Eterna, você sempre existiu. Veem? Você, caso contrário, você
simplesmente não pode dizer: “Bem, eu pertenço à igreja, faço isso.”
Não, senhor. A Vida Eterna nunca teve um começo. Qualquer coisa que
é eterna, nunca começou e não pode terminar. Então você estava apenas

maneira.
146
Você crê que Deus também pode curar a diabete de açúcar?
Tudo bem, continue andando pela plataforma, dizendo: “Eu creio
Nele.” E você superará isso se apenas crer. Uma transfusão de sangue
do Calvário fará isso.
147
Agora, aconteceu algo na plateia, eu não entendi direito. Uma
senhora sentada bem aqui, olhando para mim, está com problemas no
estômago. Você crê que Jesus Cristo te cura? Bem ao lado dela está uma
senhora com problemas no coração. Bem ali atrás, com o... Logo atrás,
com o chapéu escuro, com um problema no coração. Você também
tinha. Você realmente tinha. Veja, eu disse que você tinha. Vocês duas
estão livres agora. Jesus Cristo as curou. Tudo bem, sigam seu caminho,
então, e Deus as abençoe. Tenham fé, creiam com todo o seu coração.
148
Na sua idade, você tem complicações, muitas coisas erradas.
Mas uma das principais coisas pela qual você deseja receber oração é o
seu coração, também. Você crê que Ele vai te curar desse problema
cardíaco e te fazer bem? Muito bem. Vá crendo, dizendo: “Obrigado,
Senhor”, e você terá a sua cura.
149
Um nervosismo o incomoda há por muito tempo, dando-lhe um
problema na próstata, você acorda à noite, mas uma das principais
coisas que você tem é essa diabete. Você crê que Deus pode curá-lo e
fazer você ﬁcar são? Apenas continue seguindo em frente, dizendo:
“Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio com todo o meu coração.”
150
Deus pode curar qualquer tipo de doença sanguínea, anemia ou
qualquer outra coisa. Você crê nisso? Muito bem. Apenas continue, e
Deus o fará são. Creia.
151
Como vai você? Vejo você tentando se levantar da cama, bem
devagar, a artrite quase te ganha. Mas você crê que ela vai te deixar hoje
à noite e agora vai ﬁcar bem? Apenas continue andando pela
plataforma, dizendo: “Obrigado, Senhor Jesus”, e creia com todo o seu
coração. Você crê com todo o seu coração? Deixem-no ir em frente. Ele
foi curado ali, de qualquer maneira, então apenas - apenas... Ele agarrou
isso, ele mesmo!
152
Venha. Você crê que o Senhor Jesus pode curar problemas de
estômago e curá-lo e mandá-lo para casa para comer? Vá em frente e
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você pode deixá-la e ir embora. Você crê nisso? [O homem diz: “Eu creio
nisso.” - Ed.] Venha aqui. Venha aqui, senhor.
141
Satanás, com base em nossa fé, a Presença de Jesus Cristo que
triunfou sobre você e toda a tua casta, eu condeno este diabo que está
enviando esse homem a uma sepultura prematura, com estes cigarros,
saia dele, no Nome de Jesus Cristo. Amém. Vá agora e acabe com isso.
Creia e viva como você deveria. Vocês creem? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Apenas continuem crendo.
142
Como vai você? Senhora de aparência muito amigável, você crê
que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que eu sou Seu servo? A
razão de eu dizer isso, quando Ele... Você já leu meu livro? Disse lá: “Se
você puder fazer as pessoas crerem em você.” Veja, essa é a coisa
principal, você precisa crer. Você apenas... Não há outra maneira de se
aproximar de Deus a não ser através de um dom, crendo nele. Como
Marta disse: “Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Se Tu estivesses aqui, meu
irmão não teria morrido.” Está vendo? Ela se aproximou da maneira certa.
Quando ela tinha o direito de discutir com Ele por não vir, mas ela não
fez isso. Ela veio com reverência e conseguiu o que pediu.
143
Agora você crê que Deus está presente e sabe todas as coisas? E
você crê que Ele é capaz de me revelar as coisas que estão erradas com
você? O problema está no estômago. Você tem complicações, muitas
coisas erradas. E você tem complicações, isso é um crescimento que está
no estômago. Isso mesmo. Está correto. Muito bem. Senhorita Whitley,
desça por ali, creia com todo seu coração e ﬁcará bem. Muito bem.
Estranha que eu chamei teu nome? Ele conhece você também, veja.
144
Como vai você? Agora você tem um problema feminino, e isso
mostra que está nos ovários e é um cisto nos ovários. Você crê que Jesus
Cristo pode remover esse cisto? Eu devo contar o que aconteceu com
minha esposa, recentemente. Veja, quando... Você ouviu o testemunho?
Bem, o seu não pode ser como o dela? Tudo bem, será assim se você
apenas crer com todo o seu coração.
145
Olhe aqui, jovem. O seu problema também é uma desordem
feminina. Você crê que Jesus Cristo está presente para te fazer bem e
curá-la? E você crê, então, que tudo se irá, e tudo acabará, e você ﬁcará
bem e viverá uma vida normal? Muito bem. Vá, creia agora, será desta

em Seu pensamento, seu nome, quem você é e o que você é. Essa é a
única maneira que você poderia ter a Vida Eterna, porque você sempre
existiu.
14
E aqueles, não importa o que sejam, estão eternamente mortos,
eles estavam mortos desde o princípio. A Bíblia diz: “A mulher que vive
em prazeres está morta enquanto está viva.” Certo. Vejam, ela sempre esteve
morta. Ela está morta em pecado e transgressões.
15
E agora, se você estava no despertar, no Seu princípio, isso é
para o que Ele veio redimir. E o teu nome foi colocado no Livro da Vida
do Cordeiro, no Seu pensamento, no princípio. E Ele veio para resgatar
todos os nomes que estão naquele Livro; nada mais, nenhum a mais;
apenas o que estava Lá. Quando o último nome for redimido, Ele toma o
Seu Livro e reivindica o que Ele redimiu. Agora, e que coisa estranha
seria se não pudéssemos acreditar em tudo que está escrito nas
Escrituras, pois a coisa toda é a Palavra de Deus. Tudo é inspirado, cada
porção Dela, e nós cremos em cada porção Dela.
16
Agora esta cena gloriosa que temos diante de nós, esta noite, é
Jesus ressuscitado dos mortos, em uma primavera, andando por aí.
Desde a primavera, a ressurreição, a primeira Flor a ressuscitar dos
mortos, nosso Senhor Jesus! Ele foi o Primeiro Fruto daqueles que
dormiam. A Flor da Páscoa que surge, a Primeira que levantou Sua
cabeça após a fria meia-noite da escuridão e do pecado; Ele pagou o
preço do pecado, e Deus O levantou no terceiro dia. Cremos com todo o
nosso coração, que Deus O ressuscitou no terceiro dia, de acordo com a
Sua promessa. E nós cremos, de acordo com as Escrituras, que Ele O
ressuscitou no terceiro dia. Ele foi o Primeiro que ressuscitou dos
mortos, o Primeiro Fruto dos que dormiam.
17
E, pensando nisso, aquela grande aﬂição ao longo de quatro mil
anos em que o mundo havia estado tateando no pecado, e não conhecia
o caminho, aqui está Ele de volta dos mortos! Que hora, uma primavera!
A igreja deveria estar cantando as gloriosas aleluias. Mas, em vez disso,
eles estavam deprimidos, tristes e tudo mais, porque eles falharam em
crer em tudo o que Ele havia dito. E é a mesma coisa esta noite, porque
eles falham em crer em tudo o que Ele disse e prometeu. Isto é, a igreja
está em tal condição esta noite, na qual se encontra, é porque nós
falhamos em crer em tudo o que Ele disse que faria. Todas as Escrituras
que pertencem a Ele, nós falhamos em crer em toda Ela. Nós A
sacudimos, A misturamos, e colocamos algo mais Nela.
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18
Se crêssemos na Coisa inteira, haveria uma fonte de alegria em
nossas almas, porque somos ressuscitados com Ele à semelhança de Sua
ressurreição, agora assentados em lugares Celestiais em Cristo Jesus,
com todos os principados e poderes e trevas sob nossos pés. Temos um
direito com o Sangue de Jesus Cristo, nosso Sinal, com o qual somos
comprados por Deus. Assim Deus pagou nossa redenção por meio de
Jesus Cristo, e nós temos o direito de manter esse Sinal sobre qualquer
coisa que pedirmos, e recebê-la. Deus disse assim! Isso resolve tudo. Se
tão somente pudéssemos crer em todas as Escrituras!
19
Mas a coisa era, a parte triste, muitas pessoas que O conheciam e
O amavam, não reconheceram que Ele havia ressuscitado dos mortos.
Assim é hoje em dia! Muitas pessoas que creem, e até ensinam que Ele
ressuscitou dos mortos, ainda não O reconhecem. Eles, certamente, não
podem compreender. E é um fenômeno muito grande. É muito
incomum. As coisas incomuns estão onde Deus está, se forem de acordo
com Sua promessa.
20
Muitos O amavam e não sabiam. Era absolutamente muito
incomum para eles crer no que disseram aquelas testemunhas que
vieram da tumba: “Nós vimos uma companhia de Anjos, que disseram: 'Ele
ressuscitou dos mortos'”. “Oh, bem, nós…” Vejam, se eles apenas
tivessem olhado nas Escrituras; Ele prometera que faria isto. E assim
como os fariseus e mestres religiosos de Seu dia, se eles apenas tivessem
buscado nas Escrituras, como Ele disse para fazer. “Examinai as
Escrituras, pois Nelas vocês pensam que há Vida Eterna, e são Elas que
testiﬁcam de Mim”, que dizem Quem Ele é.
21
E se aqueles discípulos naquele dia apenas tivessem examinado
a Escritura, eles teriam encontrado na Escritura que Ele prometera
ressuscitar novamente. E Deus prometera ressuscitá-Lo, e Ele o fez. E
mais: em Sua Palavra prometida estava escrita que Ele faria isso para
eles. A Palavra dizia que Ele ressuscitaria. Ele havia prometido isso,
mas, ainda assim, eles estavam tristes e derrotados, e tudo mais. Eles
achavam que haviam perdido tudo o que tinham, e tudo havia falhado.
E eu penso que foi a hora mais sombria que eles já tinham visto. Eles
tinham esperanças Nele, e criam Nele, e viram Sua grande manifestação
de milagres e sinais e maravilhas, e toda a vindicação do Messias. E
então vê-Lo parado ali, morrendo, e tendo seu rosto cuspido, quando
podia discernir os pensamentos que estavam nos corações das pessoas!
22
Mas se eu faço com esta uma – uma expressão mundana,

como você creu, o que quer que você tenha crido que Isto era, agora que
sabe, exatamente como você creu; vá até ele, conte o que aconteceu aqui,
e talvez esse espírito sombrio vá embora; ele será salvo, depois se
levantará e voltará para casa. Agora creia com todo o seu coração agora.
Deus te abençoe. Vocês creem? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Ou
seja, você pode julgá-Lo como quiser. Agora é com você.
137
Como vai, senhora? Suponho que somos estranhos um ao outro,
mas você crê que Deus pode me revelar seus problemas? [A irmã diz:
“Sim, senhor.” - Ed.] E se Ele o ﬁzer, isso fará você crer muito, não é?
Esse homem subiu daqui; o vejo. Você creu nisso alguns minutos atrás.
Não, você também está aqui por outra pessoa, que é o seu marido.
[“Sim, senhor.”] Você crê que o Senhor Jesus pode me revelar o que há
de errado com seu marido? Você crê nisso? Ele tem uma hérnia. Isso é
correto. E há uma criança aqui que tem uma aﬂição, pela qual você está
orando também. Você crê que isso também vai acontecer? Muito bem.
Você crê com todo o seu coração agora? Assim como você creu, que
assim seja... Vejam, eu não posso curar. Só posso pronunciar, veja, o que
vejo. E você creia com todo o seu coração, será da maneira que você
creu. Você creia nisso e o Senhor te abençoe. Deus te abençoe.
138
Apenas não duvidem. Tenham fé. Apenas muito reverentes.
Agora, se vocês começarem... não comecem a se movimentar. Veja,
vocês estão bem sentados. Fiquem assim e ouçam, por alguns minutos.
139
Como vai, senhor? Não te conheço, somos estranhos um ao
outro, mas nós temos que nos encontrar no Tribunal de Cristo e
responder por nossa aparição aqui hoje à noite. Você crê nisso, não é?
Você certamente crê. Eu apenas vejo uma Luz, senhor; veja, é a unção, o
Espírito Santo.
140
Agora, você está sofrendo com seu estômago. Seu estômago está
te incomodando. Isto é certo. E você tem algo do qual está tentando se
livrar, um hábito. E isso é realmente o que está causando no seu
estômago; ele vai se desenvolver em um câncer rapidamente se você
não parar de fumar. Você crê que Deus vai tirar isso de você e te fará
ﬁcar bem? Você crerá? Você crê que se eu lhe impuser as mãos agora...
enquanto esse Algo que você sabe que te parece misterioso? Mas essa
unção de Cristo, se eu pedir a Ele que tire essa coisa de você e te cure,
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Ed.] Sejam reverentes agora. Agora lembrem-se, sejam realmente
reverentes. Você diz: “Você está protelando, irmão Branham?” Sim,
certamente. Eu não conheço a mulher. É preciso ter algo mais: o Anjo do
Senhor, o próprio Espírito Santo. Aquela Coluna de Fogo que conduziu
Israel através do deserto. Vejam, quando Ele estava lá, Ele era Jesus.
“Moisés considerou riqueza a vergonha de Cristo, maior que a do
Egito.” Ele abandonou o Egito.
132
Quando Jesus estava aqui na terra, Ele disse: “Eu venho de Deus e
vou para Deus.” Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu. E
Saulo, em seu caminho para Damasco, foi atingido pela mesma Luz. E
aquele judeu nunca teria chamado alguma luz esquisita de “Senhor”. E
ele disse: “Senhor, quem és Tu?” Ele sabia que era o Senhor que guiou seu
povo pelo deserto. Ele disse: “Eu sou Jesus.” “O mesmo ontem, hoje e
eternamente.”
133
Agora, se essa mesma Luz está entre nós, vejam, ela Se vindicará
produzindo o que fez lá. Agora, se Ele ﬁzer isso, isso nos fará crer e ser
felizes, não é? Que Ele conceda.
134
Estou apenas fazendo você dizer algo. Veja, quando você...
Quando você se afasta, isso se eleva; e qualquer palavra que você diga,
qualquer coisa. Veja, você é um ser humano, tem um espírito. E o que
quer que seja esse Espírito, assim que Ele unge, eu vejo, eu posso ver
exatamente o que é e para que lado você está indo lá, pelo... Isso é um
dom de Deus. Foi assim que Ele fez, falou à mulher. A mesma coisa,
exatamente a mesma coisa.
135
Agora você está aqui por outra pessoa. Você está querendo
oração por outra pessoa, e esse alguém está no hospital. Sim. E é
tuberculose. E esse é seu marido. Está certo. E outra coisa que eu vi, ele
está sombreado pela morte. Há um espírito sombrio sobre ele, porque
ele não é cristão. Está certo. Não é isso verdade? Vê? Ele não é cristão. Ele
está sombreado pela morte. E você está interessada que ele receba a
Cristo. E vejo que você também teve alguns problemas. Ou eles estão
supondo que você tem tuberculose, ou algo assim. É isso, você fez um
raio-x ou algo assim. Eles acabaram de fazer um raio-x em você quanto à
tuberculose. Isso é correto, não é?
136
Agora você irá crer com todo o seu coração? Agora, exatamente

perdoem. Mas, “Quando não há mais ﬁchas”, é quando você deve
seguir crendo. Quando puseram um pano ao redor de Sua face, aqueles
soldados embriagados, e puseram um pano em volta do Seu rosto,
pegaram uma vara e Lhe bateram na cabeça, disseram: “Agora, nós
entendemos que Tu és um profeta. Se Tu és um profeta”, e eles
passavam a vara um para o outro e diziam: “diga-nos quem Te bateu. Nós
vamos crer.”
23
Vejam, parecia que Ele tinha sido pego em uma armadilha. E
eles pensaram: “Bem, se eles disserem qualquer coisa para Ele, Ele
apenas os feriria com cegueira. Ele os mataria, se dissessem alguma
coisa.” Vejam, isso nem sempre é o propósito de Deus ao fazer as coisas.
Veem?
24
Quando Ele estava na cruz, e Caifás e o sacerdote, todos
disseram: “Se Tu és o Cristo, nos fale claramente. Desça da cruz, nós
creremos em Ti.” Vejam, eles simplesmente não conseguiam entender
como Deus poderia ir para a cruz e morrer. Mas essa é a razão pela qual
Deus foi feito carne, assim Ele poderia morrer. Os fariseus Lhe deram o
maior elogio que Ele já tinha recebido, quando disseram a outros que
Ele não podia… “Salvou a outros, mas Ele mesmo não podia Se salvar”.
Certamente, isso foi um elogio. Se Ele Se salvasse, Ele não poderia salvar
os outros. Ele tinha que Se entregar.
25
Essa é a razão pela qual Deus foi feito carne, a ﬁm de morrer para
que Ele pudesse sofrer e tomar a penalidade sobre Si mesmo. Ele não
poderia fazer isso enquanto Ele fosse Jeová, no espírito. Deus o Pai, em
espírito, não poderia fazê-lo. Mas quando Deus foi feito carne e habitou
entre nós, um Ser humano, então Ele pôde provar a morte, e tomar a
penalidade que Ele colocou sobre todos os seres humanos. Ele a tomou
sobre Si e pagou o preço.
26
No entanto, a Sua Palavra prometida havia dito desta
ressurreição, mas eles não entenderam que seria assim. Eles
simplesmente não conseguiram chegar a esse ponto. A Palavra, Ele era a
vindicação de Sua promessa. Jesus, falando a este Cleopas e seu amigo
no caminho para Emaús, era a vindicação da Sua Palavra prometida, e
ainda assim eles não entenderam. E posso dizer isso hoje. Após dois mil
anos de ensino, crendo, Ele ainda está vivo e as pessoas não podem
perceber. Eles não podem entender isso. O principal é que eles têm sido
tão doutrinados com outras coisas, muitos cuidados e muitas outras
coisas. Essa é a razão pela qual eles não conseguem entender. Eles
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estavam quebrantados e tristes demais para entender.
27
Agora, observem, eles estavam conversando sobre Ele. Agora
eles estavam no caminho para Emaús, eles iam de volta para o seu velho
trabalho. E Pedro foi pescar, e alguns deles foram com ele. E Cleopas e
seu amigo disseram: “Bem, vamos até Emaús.” Esse talvez fosse o lugar
onde eles viviam, e era mais ou menos uma jornada de um sábado, a
algumas milhas do outro lado da colina.
28
E esta linda manhã de Páscoa, Jesus ressuscitado dos mortos!
Levantado! Sua Palavra, a Palavra de Deus havia sido cumprida. “Eu
não deixarei O Meu Santo ver corrupção, nem deixarei Sua alma no inferno,
nem permitirei que Meu Santo veja corrupção”, era a Palavra. Observem,
Davi falou isso. Jesus disse: “Destruam este templo e eu o levantarei em três
dias.” Veem? “O Filho do homem sobe a Jerusalém, será entregue nas mãos dos
gentios e homens cruéis, será escarnecido, açoitado e cruciﬁcado; mas ao
terceiro dia Ele ressuscitará.” Ele disse assim, isso deveria bastar. E aqui
estes homens para quem Ele disse estas coisas, que conheciam a
Palavra, caminhando pela estrada, tristes com isso. Vocês conseguem
imaginar uma situação dessas? Mas certamente tem se repetido. Se
repete novamente.
29
Descobrimos que enquanto iam pelo caminho, uma grande
coisa a respeito deles: eles estavam conversando sobre Ele quando Ele
apareceu. Agora, esse é o problema hoje em dia, a razão que eu acho que
Ele não aparece para tantos de nós: é porque não falamos sobre Ele o
suﬁciente. Nós temos outras coisas sobre as quais conversar. Nossa
diferença denominacional, temos que nos preocupar com isso. Temos
que conversar sobre o comunismo. Nós temos todos os tipos de
programas, e tudo mais, todos nos deixam amarrados. Não temos
tempo para falar sobre Ele. O programa da igreja, quem será o pastor
eleito, quem fará isso e quem fará aquilo; estamos falando de tudo o
mais, exceto Dele. Quando deveríamos estar falando sobre Ele! Sempre.
Esse deveria ser nosso… Esse deveria ser o nosso objetivo, isso deveria
ser toda a nossa vida: estar Nele.
30
Eu disse a um homem o outro dia. Ele disse: “Ora, você crê
nessas coisas?”
Eu disse: “Senhor, eu passei minha vida inteira. Isso mesmo. Eu
daria minha vida por Isto. Eu gostaria de ter dez mil vidas para dá-las
por Isto. Eu ainda creio Nisto.
31
Claro, devemos estar falando sobre Ele, se queremos vê-Lo.
Assim é, sempre. Eles deveriam tê-Lo reconhecido, mas não. Quando

caminho e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Veja, é saber como
relaxar-se para que Deus possa usá-lo da maneira que Ele deseja.
Apenas saia do caminho. Vê?
127
Agora não conheço nenhuma destas pessoas, não conheço esta
pessoa aqui. Aqui está uma senhora parada, ela se parece com a minha
preciosa que acabou de passar para a glória recentemente. Não seria eu
uma coisa horrível, se minha mãe pudesse olhar da glória hoje à noite,
achar que eu vim aqui para enganar uma pobre pessoa assim? Que
objetivo eu teria? Eu ﬁcaria louco. Estou aqui para tentar ajudá-la,
senhora. E a única coisa que posso fazer é apenas fazer o que me foi
comissionado. Eu não posso fazer as pessoas crerem. Não consigo fazer
ninguém crer. Apenas, eu tenho...
128
Eu não sou um teólogo. Eu nem sou... eu não sou um... eu não
me considero um pregador, veja, porque eu não tenho educação. Hoje
em dia, um pregador é alguém que possui o Bacharelado em Arte e
Doutorado. Ora, eu não sei o que são essas coisas.
129
Alguém me perguntou o outro dia e disse: “Você não usa seus
nomes e pronomes corretamente.” Eu disse: “Não sei o que eles são. Eu
não sei.” Eu não sabia o que era um nome ou um pronome. Eu não
poderia lhe dizer, mesmo se fosse para salvar minha vida, a diferença
entre um nome e um pronome. Eu não posso te dizer. Mas uma coisa eu
sei: eu O conheço, o Poder de Sua ressurreição. Isso é tudo o que me
interessa, veja. “Ele” é quem eu quero conhecer. “Conhecê-Lo é Vida.” E
é isso que eu busco, Vida, viver. É para isso que você está aqui, Vida,
viver.
130
Agora, senhora, se o Senhor Jesus me revelar algo que você fez,
algo que você não deveria ter feito, algo pelo qual você está aqui. Como
Ele fez com a mulher, disse a ela o que havia de errado com ela. Talvez
diga o que há de errado com você; se houver, então você saberá se é
verdade ou não. Você será testemunha disso. Isso faria você... Você
saberia que há algo, algo tinha que vir de algum lugar. Não poderia ser
natural. Teria que ser sobrenatural. Muito bem. Isso faria você acreditar
que esta Palavra que eu disse, seria Deus interpretando Sua Própria
Palavra, então isso seria Deus vindicando?
131
A audiência crerá no mesmo? [A congregação diz: “Amém.” -
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121
Então, como Ele faz? Como Deus disse. Nos dias de Sodoma,
qual foi esse sinal? Deus, Elohim, no homem, que come, bebe. Vocês
entendem isso? Jesus era Deus no homem. Essa é a razão que Ele
discerniu seus pensamentos, Deus no homem! Repetido novamente,
disse que seria repetido novamente nos últimos dias. “Quando Ele fosse
revelado, seria como nos dias de Sodoma.” Dezenas e dezenas de
Escrituras que tem sido examinadas. Mas você não precisa ter a
interpretação; Deus interpretará se estiver certo. Ele provará que está
certo. Agora tenha fé e creia. Uma palavra Dele deveria resolver isso.
122
Agora, Pai Celestial, esta é a Tua Palavra, a melhor que eu
conheço. Agora está tudo em Tuas mãos, Pai. Eu me encomendo a Ti,
com este público. Que esta noite, quando sairmos daqui, possamos
dizer: “Não ardiam nossos corações dentro de nós, enquanto nosso
Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, nos falou enquanto
estávamos ali?” Conceda, Pai. Eu oro no Nome de Jesus, por Sua glória.
Amém. Agora tenham fé, creiam. Creio que o irmão Pearry vai mudar
isso por aqui, em apenas um minuto.
123
E agora, lembrem-se, estas pessoas eu não conheço. Eles são... eu
conheço estes ministros aqui, conheço cada um deles, mas não vejo mais
ninguém que eu conheço. Eu sei que há algumas pessoas por aí que eu
conheceria. Se não me engano, acho que este é o irmão Pat Tyler sentado
bem aqui; não tenho certeza, sentado bem...
124
Na ﬁla de oração, se eu não, vocês sabem que não sei nada sobre
vocês, levantem suas mãos. Vocês que estão nesta ﬁla de oração aqui,
que tem o cartão para vir, levantem suas mãos. Sim, senhor. Agora, lá
fora, vocês sabem o mesmo.
125
Agora, aqui está a Verdade. Se Ele ressuscitou dentre os mortos,
então Ele prometeu que Deus seria feito conhecido em carne humana.
Agora, não importa o quanto Ele me unja, você precisa estar ungido
com fé para crer. Vê? Se requer de nós dois. Você... A mulher que tocou
em Sua vestimenta, ela teve que crer. Ele teria seguido adiante. Vê? Ela
teve que acreditar. Vê?
126
É Deus! Agora, se alguém pensar: “Um dom é uma grande faca.
Deus te deu um dom, você pode pegá-lo, cortá-lo e fazer o que...” Você
tem a concepção errada de um dom. Um dom é saber como sair do

Ele caminhava ao lado deles, eles deveriam ter sabido. Lembrem-se:
eles tinham andado com Ele por três anos. Vocês poderiam imaginar?
Seus discípulos que tinham andado com Ele por três anos, aqui Ele está
caminhando bem ao lado deles, e tão cegos quanto um morcego. Por
quê? Porque eles não conheciam as Escrituras. E, todavia, Ele lhes havia
dito a Escritura.
32
E aqui estava Ele, Emanuel, “feito carne, habitando entre nós”, e
os fariseus não O reconheceram. Eles não conseguiam entender como
este Homem…. Bem, eles O cruciﬁcaram, porque disseram: “Ele violou
o Sábado e Se fez Deus.” Essa é a razão pela qual eles O cruciﬁcaram.
Agora, descobrimos que a razão que eles falharam em saber isso, é
porque eles não conheciam as Escrituras.
33
Agora esses discípulos deveriam tê-Lo reconhecido, mas eles
não conheciam as Escrituras. Aqui então Ele revelou para eles,
observem, enquanto Ele seguia com eles; Ele lhes revelou as promessas
das Escrituras referentes a Si mesmo para aquela era; não as promessas
das Escrituras para a era de Noé, nem as promessas das Escrituras para
outras eras. A promessa das Escrituras referente a Si mesmo para
aquela era, que mostrava exatamente quem Ele era. Veem? Ele começou
a perguntar-lhes, disse: “Por que estais tão tristes?”
34
“Ora”, eles disseram: “És Tu um estrangeiro aqui?” Olhando-O
bem no rosto. “És Tu um estrangeiro aqui e não sabes o que aconteceu? Ora,
Jesus de Nazaré, um profeta aprovado por Deus, e esperávamos que Ele fosse
Aquele que libertaria Israel; e este é o terceiro dia, e eles O cruciﬁcaram, e todas
estas coisas.”
Ele disse: “Que coisas aconteceram?” Assim como se Ele não
soubesse nada sobre aquilo. Vejam, Ele simplesmente Se comportou
como se não soubesse nada sobre aquilo.
35
Mas lembrem-se agora: quando Ele começa a falar então, Ele
começa a revelar-lhes as promessas referentes a Si mesmo. Disse: “Vocês
não sabem como Cristo deve sofrer primeiro e entrar na Sua glória?” E então
Ele começou com as Escrituras de Moisés e todos os profetas, e reveloulhes as Escrituras referentes a Si mesmo, o Messias. O que o Messias
deveria ser, quais obras Ele devia fazer, tudo o que Ele devia ser, Ele
revelou isso para eles, e ainda assim, eles não entenderam. Se isso não se
repete hoje! Ele está fazendo o mesmo, e ainda assim a igreja se deprime
na escuridão. Revelando para eles Quem Ele é e o que Ele é, e ainda
dizem: “Bem, agora, creio que minha igreja ensina…” Aí está você. Veja,
essa é a razão que você…
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36
Voltem para as Escrituras, pesquisem nas Escrituras, Elas têm a
Verdade. Nós As torcemos tanto! “Como sabemos que Isto é a
Escritura?” Quando é uma Escritura prometida para essa era.
37
Agora, Ele não voltou e disse: “Vocês lembram de Moisés, o que
ele fez?” Veem? Ele revelou-lhes a Escritura referente a Si mesmo para
aquela era. Ele era a Luz daquela era. Moisés foi a luz da sua era.
Jeremias foi a luz da sua era. Era a luz de Deus brilhando para a Palavra
que fora prometida para aquela era. Toda era tem sua Palavra
prometida. Deus envia Seus profetas e revela essa Palavra; vindica Seu
profeta, primeiro, então revela essa Palavra e A torna viva.
38
E Jesus era o Cristo. E tudo o que pertencia a Cristo, Ele o
vindicou. Um nascimento virginal, curou os doentes, discerniu os
pensamentos em seus corações, tudo o que Ele deveria fazer para ser o
Messias e, mesmo ressuscitado dos mortos, ainda assim não O
reconheceram. Eles ainda não sabiam disso. Depois que as Escrituras
foram reveladas, ainda assim eles não O reconheceram, embora Ele
fosse a Palavra prometida. Agora recordem como isso é belo, a Palavra
que Ele estava revelando para eles, mostrou-A para eles. Eles andaram
com Ele por três anos, e reconheceram isso, sabiam que Ele cumpriria
essa Palavra. Lá foram eles, andando em direção a Emaús, “É assim
mesmo?” Uhum! Simplesmente não entenderam isso! Eles não
compreenderam.
39
Observem então quando chegam ao lugar, após Ele revelar a
Palavra novamente para eles, e mostrar-lhes como Cristo devia fazer
estas coisas, e ainda assim eles não entenderam. Observem a repreensão
que receberam estes pregadores por não conhecerem e reconhecerem a
Escritura cumprida que fora realizada diante de seus olhos. Observem
Suas palavras para eles: “Néscios, tardos de entendimento.” Aqui estava o
próprio Deus, o Messias ressurreto, andando com eles, mostrando-lhes.
Disse: “Ora, vocês não entendem que Cristo devia fazer estas coisas?
Vocês não sabem que devia ser desta maneira, e desta maneira, e assim e
assim?” E durante todo o dia expondo-lhes as Escrituras, e ainda assim
eles não sabiam que era Ele parado bem ali.
40
Então Ele olhou em volta. Depois que Ele pregou a Palavra e
explicou para eles e mostrou-lhes as coisas que deveriam ser e, mesmo
assim eles não entenderam. Ele disse: “Néscios e tardos de coração para
entender, vejam, entendam a Escritura vindicada da hora”, a Escritura
que dizia respeito a Ele naquele dia. No entanto, Ele estava com os

116
Agora, estão todos aqui os que eu chamei? Não. K, oitenta e
cinco, foi esse que eu chamei, ou noventa? [Alguém diz: “Oitenta e
cinco.” - Ed.] Oitenta e cinco, oitenta e cinco a cem, ﬁquem aqui. Se você
não pode vir, alguns...
117
Há uma pessoa em uma cama aqui, alguém conﬁra seu cartão.
Talvez o homem não possa andar. Vejam se esse é o número dele. Vejo
que ele tem um cartão de oração na mão. Se é ele, você pode empurrá-lo
para a ﬁla de oração. K, oitenta e cinco a cem. Se alguém não consegue se
levantar, talvez alguém surdo; olhem para os cartões um do outro. E
enquanto vocês fazem isso, olhem aqui para mim, o restante de vocês.
118
Agora, vocês creem que “Ele, no princípio, era a Palavra, e a Palavra
estava com Deus, e a Palavra era Deus; e a Palavra se fez carne e habitou entre
nós?” “O mesmo ontem, hoje e eternamente.” Vocês creem assim?
Então, o que a Palavra sempre fez, foi discernir os pensamentos do
coração. Essa é a razão que as pessoas sabiam que Jesus era o Messias.
Isso está certo? Quantos sabem disso?
119
Agora, havia uma pequena mulher, uma vez, que ela acreditava
que se pudesse tocar Sua vestimenta, seria curada. Vocês se lembram da
história? Agora, lembrem-se, ela apenas creu. Ele estava na forma física
ali. E, lembrem-se, Ele fez isso apenas uma vez. Ele somente disse à
mulher o que ela havia feito; ela tinha muitos maridos. E toda a cidade
de Sicar creu Nele por causa do testemunho da mulher, e ela era uma
prostituta. E agora eles não crerão se um ministro piedoso, ordenado
por Deus, com o Evangelho, lhes disser. Eles ainda não crerão nisso. Vê?
Vê? Tão tolo, triste! Honestamente, o mundo inteiro parece ter uma
pressão sobre si. Só não sei como explicar, mas está aqui. Amigos,
acordem! É mais tarde do que pensamos.
120
Agora você se senta lá e olha para Ele. Agora, a Bíblia diz, em
Hebreus 4, que: “Ele é um Sumo Sacerdote que pode ser tocado com o
sentimento de nossas enfermidades.” Está isso certo? Agora, se Ele é aquele
Sumo Sacerdote, e você O tocou, você O toca como aquela mulher
tocou. Agora, Ele não sentiu o toque físico; Ele disse: “Percebo que ﬁquei
fraco.” A virtude se foi Dele. Agora, se Ele ainda é o Sumo Sacerdote,
você ainda pode tirar virtude Dele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.
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Jesus? Você não... Você diz: “Bem, eu O conheço pelo Seu retrato.” Não.
Alguma psicologia pintou isso. Nós não sabemos como Ele era. Veem?
Eu não sei como Ele era. É isso, vejam, tem que ser assim.
111
Rebeca não sabia como Isaque se parecia, mas era amor, de
qualquer maneira. Veem? Ela não sabia como ele era; ela apenas tinha
que ir. Os tipos! Ela o viu e o amou. Ela estava disposta a ir, de qualquer
maneira, não importava como ele fosse. Mas como eu O conheceria?
Jesus disse: “Pelos frutos eles são conhecidos.” Agora, se Jesus estivesse
aqui, Ele não estaria em uma forma física como eu, porque aquele corpo
está assentado à direita da Majestade, mas Sua Vida está aqui.
112
E, lembrem-se, esta é a última promessa, o último sinal que a
igreja recebe, antes do sinal prometido - o Filho prometido retorna. Essa
Escritura não pode ser quebrada, você sabe. Imediatamente após
Sodoma, o ﬁlho prometido chegou, e Sodoma foi queimada. Assim será
novamente!
113
Vamos chamar os cartões de oração, mais ou menos... nós fomos
do um ao quinze, ontem à noite? Vamos pegar os outros quinze, do
oitenta e cinco ao cem. Cartão de oração K. Foi isso, K? K, oitenta e cinco,
quem tem? Levante sua mão. Sim, está em algum lugar? Oitenta e cinco,
venha aqui. Oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove,
noventa, em K. Noventa, noventa e cinco, cem, alinhem-se aqui
embaixo, enquanto falo com o restante da audiência, apenas por um
momento.
114
Quantos aqui não têm um cartão de oração? E vocês são
realmente sinceros e desejam que Deus os ajude, levantem suas mãos.
“Eu não tenho cartão de oração, irmão Branham.” Agora observem.
Agora não se mexam. Shh! Apenas deixem que os que estão saindo,
subam aqui, só um minuto. Sejam realmente reverentes agora, apenas
alguns minutos.
115
Pensem, estamos na Presença do Juiz do Céu e da Terra. Quão
reverente você seria se pudesse vê-Lo parado aqui? Você estaria de
joelhos, gritando, chorando, tudo. Mas Ele está aqui. Ele prometeu,
“Onde dois ou três estão reunidos em Meu Nome…” Isso não signiﬁca
porque você acabou de dizer: “Aqui está um Nome". Isso signiﬁca: “...
em Seu Nome, eu estou no meio deles.” Observe.

discípulos, mas eles não conheceram a Palavra escrita quando A viram
manifestada.
41
Eu quero deixar isso de molho, só um momento. Veem? Vejam,
não sabiam quando o... Leem isso na Escritura, que é uma promessa
para este dia, e então observam Deus Se manifestar, e ainda dizem:
“Será?” A mesma coisa, vejam, exatamente. Nós ainda estamos lidando
com seres humanos. Eles eram discípulos, e descobrimos que Ele os
repreendeu severamente, porque eles não conheceram a Palavra,
quando Ela foi manifestada diante deles, eles não entenderam.
42
O quê? A mesma coisa está acontecendo hoje em dia, na mente
das pessoas. Isso faz você sentir pena delas, porque alguém tem um
grupo desse jeito, outro tem um grupo daquele jeito, e tudo o que elas
pensam é fazer aquele grupo crescer. Essa é a razão pela qual Cristo não
pode Se revelar para as pessoas. Ora, a Igreja deveria ser a mais… Ora,
deveria estar em seu estágio glorioso agora, e o poder de Sua
ressurreição, grandes sinais e maravilhas.
43
Em vez disso, elas bobearam muito com isso, até que estão
caminhando cegamente para o Concílio Ecumênico para receberem a
marca da besta, e não o sabem; é exatamente isso, sabendo que Sua
Palavra está dizendo que faria isso. E elas acham que é muito bom, que é
agradável, fazem uma boa oferta, então elas farão isso. Como pode dois
andarem juntos? O que vocês, pentecostais, vão fazer? Vocês terão que
sacriﬁcar sua doutrina fundamental do Batismo do Espírito Santo para
fazê-lo. Certamente, vocês terão. E aí está você. O que vocês farão
quando chegar a hora? Simplesmente andando estupidamente direto
para isso! Alguns dos líderes do povo pentecostal, pessoas do
Evangelho completo estão nestes conselhos, e sentam-se diante do
Vaticano, e nas hierarquias, e assim por diante, e dizem: "É o sentimento
mais espiritual!"
44
Um homem que está tão entorpecido para o Espírito de Deus,
que causaria uma coisa assim, não é de admirar que Ele dissesse:
“Néscios e tardos de coração para entender o que a Escritura disse.” Ele falaria
esta noite, se estivesse falando através de um vaso, Ele diria a mesma
coisa. “Néscios e tardos de coração para entender como quando a
Palavra Se manifesta bem ali, e então caminham diretamente para isso.”
O mesmo acontece agora!
45
Estamos muito ocupados com nossos programas. Também…
Eles estavam ocupados demais, ouvindo-O e fazendo outras coisas. E
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então descobrimos que agora temos tantos credos diferentes, temos
tantos programas de televisão!
46
E agora temos um movimento anticomunista. Eu estava
ouvindo a rádio Life Line, na outra manhã, dando as declarações
documentadas disso, sobre o comunismo, ora, você nunca o varreria.
Eles estão aqui há anos e anos e anos. Todos esses programas e sistemas
diferentes, como dizia a Life Line, mesmo nessas campanhas, como
acontece com a paralisia cerebral, e coisas assim, no movimento
anticomunista. Os comunistas estão ali inspirando-o apenas para
descobrir quem é quem. Oh, que coisa! Eu não estou interessado nisso.
47
Eu estou interessado na Vinda de Jesus Cristo para uma Igreja.
Os ministros deveriam estar ocupados com isso, e ver o que as
Escrituras prometeram para o dia de hoje. Não estou à procura de um
domínio, de comunistas. Estou procurando um Reino vindouro, Jesus
Cristo, e o começo do Milênio. Nem mesmo interessado
(absolutamente) em comunismo ou em nenhum de seus ismos, ou em
seus ismos religiosos, nada disso! Estou interessado em Jesus Cristo, e
somente Ele, fazer com que as pessoas O vejam. Ele está aqui, provando
a Si mesmo, mostrando aqui exatamente o que Ele disse que faria nos
últimos dias. Agora, eles não entenderam. Eles estavam muito
ocupados.
48
No entanto, eles aﬁrmam hoje crer que Ele ressuscitou dentre os
mortos. Todos, vocês creem que Ele ressuscitou dos mortos? Aqueles
que realmente aﬁrmam ser cristãos, creem nisso. E então Ele pode vir e
fazer exatamente o que Ele disse que faria depois de Sua ressurreição, e
eles ainda não enxergam. Sim, senhor. Oh! É a verdade. Eles, ainda não
enxergam. Credos, programas educacionais, eles tomaram seus
ministros e os têm educados tanto! Os têm cegado, cegado com suas
teologias criadas pelo homem que estão fora da Palavra de Deus.
Como eu disse ontem à noite, Deus não precisa de nenhum
49
intérprete. Eu não posso interpretar Sua Palavra, nem ninguém pode
interpretar Sua Palavra. Ele é Seu próprio intérprete. Quando Ele disse
que faria qualquer coisa, Ele o faz, e ponto ﬁnal! É tudo o que há para
isso. Ele disse que faria, e o fez. Isso está resolvido. Ele não precisa de
ninguém para dizer que isso é Aquilo ou aquilo é Isso. Ele o faz, Ele
mesmo. Nossas interpretações não são nada para as Escrituras. Ele fala,
Ele mesmo, e essa é a maneira que é.
50
Quando no princípio, quando Ele disse: “Haja luz”, e houve luz.

105
Pai, eu oro nesta noite que Tu concedas isso novamente. Há
alguém aqui que necessita que seus olhos sejam abertos? Dê-lhes o
colírio que Tu prometeste em Apocalipse 3, na Era de Laodiceia;
comprem bálsamo para que seus olhos sejam abertos, hoje à noite, para
que reconheçam a hora em que estamos vivendo e a vindicação da
promessa de Deus nesta hora. Pedimos isso no Nome de Jesus. Amém.
106
Os cartões de oração? K. Onde nós... Começamos do um, ontem
à noite, não é? [Alguém diz, “Sim, senhor.” - Ed.] Mas não temos muito
tempo, quinze ou vinte minutos ainda. Vamos começar... E ele
distribuiu o cartão de oração K. Agora peguem seus cartões; vamos
chamar cada um deles.
107
Isso, algo agora, depois de falar... Era de costume que, quem
pregasse, falaria. Vocês lembram que eu simplesmente entrava e
começava a ﬁla de oração. Era muito mais fácil. Mas hoje eu tenho que
fazer outra coisa. Vê? E eu tenho que trazer Isto, isso é tudo. Se for
recebido... eu posso apenas semear. Eu não posso fazê-La viver. Ela tem
que cair no tipo certo de terreno. Vocês sabem, Sua própria semente,
eles disseram que Ele semeou. Algumas caíram na beira do caminho,
não fez nenhum bem. Algumas caíram entre espinhos, em terreno
pedregoso. Mas algumas caíram em boa terra. Aquele era o Filho de
Deus. Eu apenas posso plantar sementes, da mesma maneira. Veem?
108
Que Ele tome minha ignorância e a coloque de lado; e tome meu
coração, que eu creio Nele, e olhe para baixo e veja se eu O amo ou não; e
então me perdoe de todos os meus pecados e me use de qualquer
maneira que Ele possa obter glória de mim. Vida ou morte, não
importa, apenas que O gloriﬁque.
109
Agora peço a todos, em Nome do Senhor Jesus, que ﬁquem
sentados apenas por alguns minutos. Não andem por aí. Isso sempre
será assim. Vocês podem imaginar a expectativa do aparecimento de
Jesus Cristo?
110
Agora, se eu saísse daqui, como homem, dizendo: “Eu sou o
Senhor Jesus”, tivesse cabelos compridos; não sabemos se Ele tinha ou
não. “Eu tenho cicatrizes de pregos nas mãos”, qualquer hipócrita pode
fazer isso. “Eu tenho óleo e sangue, e todo…” Isso, ainda assim, isso não
tem... As Escrituras não prometeram isso. Como você conheceria a
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estiver sendo revelado.” O que isto fez aos seus olhos? Ele pode entrar hoje
à noite? Espero que Ele possa. Apenas lembrem-se, que sejamos
reverentes e creiamos com todo o coração.
101
Ele prometeu, lembrem-se, Malaquias 4, que surgiria uma
Mensagem que “restauraria a Fé dos pais novamente, traria os ﬁlhos de volta
aos pais.” Oh, professores pentecostais, que Deus abra seus olhos cegos
neste dia, longe de suas indiferenças de denominações e de seus credos
e coisas pelas quais vocês são tão egoístas e ﬁcam brigando, e olhem
para o Filho de Deus quando Ele está aqui. Dois mil anos, Ele ainda está
vivo e entre nós esta noite, vindicando Sua promessa.
102
Que Deus, nesta noite, enquanto Ele nos une como em Emaús,
feche as portas e revele algo para nós. Lembrem-se: a razão pela qual
eles sabiam que era Ele, é que Ele fez exatamente como fez antes de ser
cruciﬁcado; e então Ele desapareceu da vista deles, para se afastar deles.
Ele fez assim. Que Ele venha hoje à noite, entre nós, e abra nossos olhos,
revelando-Se a nós, pelas mesmas coisas que fez quando esteve aqui na
Terra, porque Ele prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Que o Senhor nos ajude a vê-Lo enquanto Ele nos aparece. Vamos
inclinar nossas cabeças. [Espaço em branco na ﬁta - Ed.]
103
Qual é o meu objetivo? Qual é minha motivação para atingir o
meu objetivo? Senhor Deus, não posso dizer sim ou não. Tu és Aquele
que está impelindo para Isto. Tu prometeste, e eu oro para que Tu deixes
as pessoas verem e entenderem esta noite. Permita, uma vez, Senhor,
que abram seus corações, bem abertos, e digam: “Entre, Senhor, agora,
revele-Se para mim.” E que seus olhos se abram então para perceber
isso.
104
Que não haja mais um pecador no edifício esta noite, um
incrédulo. Oh, pode haver pessoas aqui que ﬁcariam… que
simplesmente se ressentiriam por eu chamá-las de pecadoras. Mas, Pai,
Deus, Tu chamaste os fariseus, que eram religiosos e religiosos
convictos, de “demônios”; Tu disseste: “Vós sois de vosso pai, o diabo, e as
obras dele, vós as fazeis”, porque eles não reconheceram a Palavra
vindicada, o Messias. Eles podiam crer Nele, em espírito; mas quando
em carne, não. E, no entanto, suas Escrituras diziam que Ele seria “Deus
conosco.”

Isso não precisa de nenhuma interpretação. “Uma virgem conceberá”,
aconteceu! “Derramarei Meu Espírito sobre toda a carne”, Ele o fez. Não
precisa de nenhuma interpretação. O que Ele disse que faria hoje, Ele
tem feito. Não precisa ser interpretado; Ele mesmo Se interpreta. Ele é o
Seu próprio intérprete.
51
Agora, mas estamos muito ocupados com outras coisas e temos
tirado nossa gente. E muitas das nossas missões do Evangelho
completo, e assim por diante, e escolas, dão ao homem um teste
psiquiátrico antes… um teste mental, perante um psicólogo antes que
ele possa se tornar um missionário, para ver se o seu QI é alto o
suﬁciente. Isso não é algo incrível? Eu poderia imaginar isso em algo
formal e distante que morreu muitos anos atrás. Mas, por mais recente
que seja o Pentecostes, como eles poderiam fazer algo assim?
52
Você imaginou o QI que eles requereram no dia de Pentecostes?
Fé em Deus, é isso que eles requereram. Correto! Esse é o requisito. “Se
crerdes, esses sinais seguirão aos que crerem”, disse Jesus. Ele nunca disse
que os testaria pelo seu QI. Ele disse: “Ide por todo o mundo”,
missionários, “façais discípulos de todas as nações. Esses sinais seguirão
aqueles que crerem!” Esse é o QI, o QI de Deus, se você tem fé suﬁciente
para tornar essas coisas vivas e reais, Cristo manifestado às pessoas.
Mas, hoje, nós queremos testá-los com algum tipo de programa
educacional. Que coisa!
53
Testando Jack Ruby, outro dia, por insanidade. Eles ainda estão
fazendo isso. O mundo inteiro está louco. Claro, o homem está louco.
Nenhum homem poderia atirar em outro sem estar louco. O mundo
inteiro está louco. Certamente, está. O fazendeiro, ele é um louco para o
empresário. O empresário é um louco para o fazendeiro. Quem está
doido? O grupo inteiro está. Existe apenas uma coisa sã, e esta é Jesus
Cristo, o Filho de Deus, e Seu Evangelho tem a resposta para tudo.
Nossos livros de psicologia, e todas essas coisas, são bobagens. Se forem
contrários a esta Palavra, jogue-os fora. A Palavra de Deus está certa, e
todas as outras estão erradas.
54
Nós vemos estas coisas. Não é de se admirar que o mundo tenha
ﬁcado encharcado de sangue! Não é de se admirar que as coisas estejam
do jeito que estão agora! Será que Oswald, que matou o nosso
Presidente, me pergunto se ele teria feito um teste de insanidade? Eu
duvido. Mas, veja você, como um homem pode correr e atirar em outro
homem, depois tirar a sua vida e continuar? Agora, eu estou no Texas,
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vou apenas parar nisso. Mas deixe-me dizer uma coisa. O Senhor
cuidará de tudo, algum dia, na Sua Vinda. Observe: você não tem
nenhum direito de tirar a vida de qualquer homem. Não, senhor. Deus é
o único que tem o direito de tirar a vida. É verdade.
55
Agora observem, a Palavra verdadeiramente escrita, a
promessa para aquela era, perfeitamente vindicada, e eles ainda assim
não A reconheceram. Observem, tinham acabado de reconhecê-Lo
como um profeta, Jesus de Nazaré. “És Tu apenas um estranho aqui? Jesus
de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras diante de Deus e do povo.” O
reconheceram como profeta! Então, se eles O reconheceram como um
profeta, um profeta é enviado para aquela era em que ele vive. Ele deve
manifestar a promessa de Deus. A Palavra vem ao profeta. E se Ele era o
profeta, então a Palavra prometida para aquela era deveria ser
manifestada por Ele, e ainda assim eles não O viram. Eles simplesmente
não conseguiam ver.
56
Eles disseram: “Ele foi um profeta, poderoso em obras”, e o que
foram Suas obras, “poderoso na Palavra diante de Deus, e assim por diante.
Ele era grande, e esperávamos... Israel tinha suas esperanças
construídas sobre Ele; Israel espiritual, não a igreja de Israel, a nação,
mas o povo, o verdadeiro Israel espiritual tinham suas esperanças
construídas sobre Ele.
57
E, observem, então quando O reconheceram como profeta, a
que Ele foi? Ele fez exatamente o que um profeta deveria fazer: Ele
voltou diretamente à Palavra. Veem? De volta, para mostrar. Se Ele era
um profeta como eles disseram que Ele era, Ele volta imediatamente
para mostrar a Palavra prometida de Si Mesmo, naquele dia. Ainda
assim, eles não O reconheceram. Andavam bem ao lado, tão cegos
quanto poderiam estar, não O reconheceram. A Palavra prometida para
a era deles, Ele foi o profeta para manifestar esta mesma coisa.
58
Agora vejam, ele disse: “Néscios, tardos de coração para entender o
que todos os profetas disseram a respeito de Cristo, como que Ele devia sofrer
essas coisas que Ele disse, e então entrar em Sua glória, e levantar ao terceiro
dia. Todas essas coisas que Ele deveria fazer, e ainda assim vocês não
entendem?” Eles deveriam saber que havia um Homem que estava
fazendo vindicação do que eles estavam dizendo do que criam. Mas eles
ainda assim não conseguiam ver. Ele era um sinal seguro de um
verdadeiro profeta, sempre; não voltar para alguma outra palavra,
voltar para outra, mas provar uma Palavra que hoje Ele está vivendo em

mascando chiclete, fumando cigarros e tudo mais para fazer uma
conﬁssão, ou o que eles chamam de “decisão”. Tudo bem, deixem que o
evangelista o leve da maneira que Deus diz. Para mim, não é uma
decisão. É um nascimento! Você precisa nascer. Você tem algo que tem
que acontecer. Aqui estamos, ali, h-a-m.
96
Notem, aqui em cima, na colina, havia Um com Abraão, mas
observem que tipo de sinal Ele mostrou. E aquele era o Ab-... Deus havia
mostrado a Abraão sinal após sinal, mas aquele foi o último antes que o
ﬁlho prometido viesse; o último. O Homem, Ele parecia um homem. Ele
era apenas um Homem comum, vestido; poeira em suas roupas, disse
que Ele havia estado em uma jornada; Abraão lavou os Seus pés.
97
E então quando Ele se sentou lá, de costas para a tenda, agora
observem: Ele disse: “Abraão.” Um ou dois dias antes, ele havia sido
Abrão e ela Sara, S-a-r-a-i. Agora ela é S-a-r-a, “princesa.” Ele não é
Abrão. Abraão, “o pai de nações.” Ele teve que mudar seu nome.
Observem, ele disse: “Abraão, onde está tua esposa, Sara?”
98
Agora lembrem-se, ele tinha cem anos e ela noventa. Disse: “Ela
está na tenda, atrás de Ti”. Ele disse: “Eu vou visitá-lo de acordo com a
promessa.” Veem? E esses são os 28 dias, com Sara. E Sara riu, por assim
dizer, na manga da roupa, e disse: “Eu, uma velha, tendo prazer com meu
senhor; ele também sendo velho? Ele disse: “Por que Sara duvidou disso,
dizendo em seu coração: 'Como podem ser essas coisas?'” E ela negou. Mas
Ele disse: “Sim, você disse.” Jesus disse: “Assim como foi…”
99
Agora observem. Como Abraão reconheceu isso? Agora,
Abraão O chamou de “Elohim”. Quantos sabem que isso é verdade,
leitores da Bíblia? Sim, senhor. Elohim é o Todo-suﬁciente, o Próprio
grande Criador. Por que ele O chamou de Elohim? Porque ele podia
discernir os pensamentos que estavam no coração. Essa é a palavra.
Hebreus 4, diz: “A Palavra de Deus é mais aﬁada que uma espada de dois
gumes, cortando em pedaços o osso e a medula, e discernindo os pensamentos e
intenções do coração.”
100
Foi assim que aos profetas Jesus chamou de “deuses”. Foi assim
que Jesus Se provou, e essa mulher sabia que Ele era a Palavra, que Ele
podia discernir os pensamentos. E Jesus disse: “Como foi nos dias de
Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem, quando o Filho do homem
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nada mais além do julgamento Divino de Deus, as bombas atômicas,
mísseis e coisas para o mundo inteiro.
91
Os comediantes na televisão, e contam, e a rádio e coisas, estão
assobiando e cantando, fazendo piadas sujas e dizendo palavrões e
coisas terríveis que nem deveriam ser permitidas, e todas as revistas e
coisas estão cheias de mulheres nuas e imorais, tudo, tentando
apaziguar a mente, tentando acalmá-lo. Isso me lembra um garotinho
assobiando no escuro, atravessando o cemitério, tentando fazer-se
pensar que não tem medo. Você está morrendo de medo e sabe disso.
Você sabe que está em julgamento, e isso está chegando porque você
blasfemou contra o Espírito Santo e tem recusado a Jesus Cristo
ressuscitado. Exatamente. Os olhos deles estão fechados. Eles não
sabem disso.
92
Sodoma e Gomorra. Jesus disse: “Como foi em Sodoma e Gomorra."
Como eu repeti para vocês ontem à noite, nunca houve um tempo na
história que foi deﬁnido assim. Vejam, Ló... Sempre há três classes de
pessoas. Ló representou a igreja nominal. Ele está lá em Sodoma, onde
as mulheres tinham seus cabelos cortados, e eles estavam tendo ótimas
coisas, e ele era um dos chefes da cidade, e grandes coisas assim, e,
“Deixem-me passar.” Mas, na verdade, no fundo do coração, isso
irritava sua alma. Ele sabia melhor; ele havia estado com Abraão.
93
Abraão nunca entrou nela, no princípio. Ele era o eleito a quem
Deus deu uma promessa, que estava procurando um ﬁlho vindouro,
um ﬁlho prometido. Sodoma ainda estava em sua condição. E,
recordem, os dois anjos desceram lá para pregar. Um ﬁcou com Abraão
e aquele grupo.
94
Agora observem, eles desceram lá para pregar. E, lembrem-se,
desde que estivemos nesta era da igreja, nunca houve um homem
enviado à igreja com seu nome terminando com h-a-m, até agora. G-r-ah-a-m, o mensageiro da hora para a igreja na Babilônia, lá em Sodoma.
O grande evangelista está fazendo um grande trabalho, também. Ele
está golpeando-os por todos os lados. Eles não lhe prestam nenhuma
atenção. Ele disse: “Tenho trinta mil convertidos em seis semanas; volto
depois de seis semanas e não tenho trinta.”
95
Qual é o problema? Eles não vão a lugar nenhum. Sobem

Sua promessa.
59
Agora lembrem-se, antes de Ele vir, João entrou em cena. Ele era
um profeta. E o que ele era? Um precursor do Messias. E ele disse: “Eu
não sou o Messias.” Eles pensavam que ele era, porque ele era um profeta.
Ele disse: “Eu não sou o Messias. Eu nem sou digno de desatar suas alparcas,
mas Ele está entre vós.” Oh, João estava certo de que Ele estava lá, porque
ele sabia que tinha que apresentá-Lo.
60
O pai dele era um sacerdote. Ele não foi ao seminário deles para
aprender a ser um sacerdote. O trabalho dele era muito importante. Ele
foi ao deserto para ﬁcar a sós com Deus. Ele não quis levar um cartão de
companheirismo de ninguém, ou eles diriam isso, aquilo ou aquilo
outro, porque eles se misturavam e eram inﬂuenciados pela ordem do
homem daquele dia. O seu trabalho era importante. Ele tinha que
depender somente de Deus, pois ele deveria anunciar o Messias.
61
Jesus disse: “Ele era uma candeia que ardia e alumiava, e por um
pouco de tempo vocês desejaram andar com ele, gostavam de andar com ele. Mas
Eu tenho maior testemunho do que João.” Veem? Ele é… Ainda assim, eles
não creram. Um sinal certo de um verdadeiro profeta, subindo,
levando-os de volta à Palavra. Eles não conseguiam entender o Seu jeito
de falar.
62
E, vejam, as Escrituras haviam dito que isso aconteceria,
exatamente, palavra por palavra do jeito que foi. Até Davi, centenas de
anos antes disso, cerca de oitocentos anos, clamou a mesma coisa que
Ele disse na cruz. E, sem dúvida que no templo naquela manhã, eles
podem ter cantado aquela mesma canção, Salmos 22: “Deus meu, Deus
meu, por que me desemparaste?” No templo cantando sobre isso, e o Deus
que eles aﬁrmavam que serviam, estavam cruciﬁcando-O.
63
Assim é hoje! O Deus em Quem eles aﬁrmam crer, que Se
manifesta, eles irão, fechar todas as portas, e nenhuma cooperação,
nada mais. Ele é contrário aos seus credos. Oh néscios, tardos de
coração para saber o dia em que vivemos! Não tem Deus prometido isso
nos últimos dias? Como esta igreja de Laodiceia seria morna, e Jesus do
lado de fora, tentando entrar para ter um pouco de cooperação? O que é
Jesus? A Palavra, a verdadeira Palavra que tem sido manifestada. Do
lado de fora, tentando entrar, e não consegue entrar.
64
A hora em que estamos vivendo, estão cegos, da mesma
maneira. Jesus disse que eles seriam assim. Os profetas disseram que
eles seriam assim. “Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
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amigos de Deus. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para
com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eﬁcácia dela”, o Poder
de Sua ressurreição, Sua manifestação de que Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. E Ele vive hoje, sempre, para vindicar as coisas que
Ele havia dito. Não estou gritando com vocês, mas quero que vocês
ouçam.
65
É verdade, seus olhos ainda estavam fechados. Observem,
embora eles não pudessem crer, havia algo neles, eles O convidaram
para entrar. Ele agiu como se estivesse passando. Ele pode agir assim
com você, nesta noite. Agora encerrando, vou encerrar mais cedo para
ter uma ﬁla de oração. Ele pode agir como se fosse passar por você.
Talvez seu cartão de oração não seja chamado, mas, lembrem-se: talvez
Ele esteja apenas lhe dando um teste, também. Veja, Ele é tão Deus lá
fora quanto Ele é aqui em cima, ou em qualquer outro lugar. Ele prova
isso, dia após dia, noite após noite. Ele é Deus em todo lugar. Veem? Ele
é onipresente.
66
Agora lembrem-se, Ele fez como se fosse passar. E eles O
constrangeram. Agora, eles não entendiam do que Ele estava falando,
mas ainda assim suas mentes… Eles não sabiam em que acreditar.
Agora existem muitas pessoas assim, hoje. Há muitas pessoas assim em
Beaumont, nesta noite. Eles não sabem em que acreditar. Mas você sabe
o que eles ﬁzeram? Eles ﬁzeram a coisa mais sábia que qualquer homem
poderia fazer: eles O convidaram para entrar. É isso. É isso aí. E então, e
somente então, Ele pode revelar-Se quando Ele é convidado a entrar. Dê
as boas-vindas a Ele, diga: “Senhor Jesus, eu sei que as Escrituras dizem
isso. Eu posso não entender, mas entre no meu coração. Eu quero Te
aceitar. Eu quero crer em Ti. Então, manifeste-Se para mim.
67
Notem, eles O convidaram para entrar. Agora eles não podiam
explicar, eles – eles, é um… Ele, Ele apenas… Eles não entendiam do
que Ele estava falando. Estava tudo confuso para eles. Eles não podiam
entender, mas ainda assim, disseram, convidaram, O constrangeram:
“Tu deves entrar!” Ele disse: “Não, eu – eu devo seguir.” “Oh, mas,
Senhor, Tu – Tu deves entrar! Tu deves entrar!” E O constrangeram até
que, insistiram até que Ele teve que entrar. É assim que você faz. E então,
quando Ele entra, aí é quando Ele pode Se revelar. Ele pode dar-Se a
conhecer quando estiver do lado de dentro.
68
Observem como Ele fez isso depois de Sua ressurreição. A
verdadeira Palavra prometida, vejam, eles não perceberam Quem Ele

coisa! Agora, Hebreus 13:8, agora ouçam, identiﬁca que Ele é “o mesmo
ontem, hoje e eternamente.” João 14:8... diz que “Aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço.” João 14, aqui vemos que Ele disse: “Um
pouco, e a ordem mundial, o cosmos, não Me conhecerá mais. Eles estarão
totalmente cegos. Eles não Me verão mais. Então um pouco e eles não Me
verão, mas vossos olhos estarão abertos, pois vós me vereis; pois estarei
convosco, até mesmo em vós, até o ﬁm do mundo.” “O mesmo ontem, hoje e
eternamente.”
88
Lucas 17:28 diz. Jesus disse que, “Nos últimos dias, o cenário do
mundo seria como quando os gentios foram destruídos em Sodoma e
Gomorra.” Não no tempo de Noé, como o dilúvio (que deu as
imoralidades daquele dia), mas Ele disse: “Como foi nos dias de Sodoma.”
Agora aquele era um mundo gentio que foi destruído pelo fogo. Deus
colocou um arco-íris no céu, não mais “água”, mas desta vez é fogo.
Agora o mundo gentio está pronto para a destruição.
89
Ele aﬁrmou que haveria uma grande perversão na terra. Se você
já viu algumas das fotos, a maneira como as mulheres se vestiam ali, o
azul sob os olhos, parece que elas tinham gangrena. Veja o que eles estão
fazendo hoje! Imoralidade, perversão, oh, algumas das coisas mais
hediondas, e esta nação está submergida nela. Ela lidera o resto do
mundo em divórcios. Nossas mulheres perderam seu padrão moral.
Eles quebraram a espinha dorsal da nação. E de todos eles, a metade das
coisas que formam a fundação na América estão baseadas em sexo;
tudo, seu uísque, seus tabacos e tudo mais. E os médicos dizendo: “É
veneno. Isso vai te matar.” Eles inalam da mesma forma. Eles farão isso
de qualquer maneira. Eles não têm senso de advertência.
90
E as Escrituras dizem para elas não cortarem seus cabelos e
outras coisas. E eu não estou falando sobre as mulheres do mundo; isso
é forragem de canhão, de qualquer maneira. Mas estou falando de
vocês, mulheres pentecostais. Vocês sabem melhor que isso. A Bíblia
diz que os cabelos de Sansão o separavam; um nascimento nazireu
separou-o para a Palavra de Deus. Mulheres, isso fará o mesmo para
vocês, uma pessoa separada. E um nazireu está separado pela Palavra,
longe das coisas do mundo. E você prega, chora e grita, e volta no
próximo ano e está pior do que era quando você estava lá. Não resta
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82
Oh, irmão, quando fomos ordenados por Deus, antes da
fundação da Terra, para sermos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus! Quando essa
Luz te atinge, não há denominação, nem limites de igreja, não há
críticas, não há nada que possa detê-lo. Vai viver, porque Deus disse que
iria.
83
Eles reconheceram isto. Seus olhos se abriram e ela soube disso.
Ela soube disso, uma vez que entrou. Ela conhecia as Escrituras, essa é a
razão pela qual O reconheceu. Esses discípulos, depois de Sua
ressurreição, não conheciam as Escrituras, e essa é a razão que eles não
O reconheceram. E é desta maneira que os fariseus não sabiam disso.
Ele disse: “Examinem as Escrituras. Vocês pensam que têm Vida Eterna, eu...
São Elas que te dizem quem Eu sou.” Oh, a vindicação do Seu Ser! Então
quando a promessa foi vindicada, seus olhos foram abertos e eles O
reconheceram.
84
Além disso, a mesma coisa que abriu os olhos, fechou-os,
também. Aqueles que zombaram Dele, colocou-os eternamente de
volta onde estavam no princípio; vejam, fechou seus olhos. Os olhos de
Pedro foram abertos pela mesma coisa. Ele estava procurando por isso.
Os olhos de Natanael. Jesus disse que os conhecia antes da fundação do
mundo, que eles seriam estes mensageiros.
85
Agora, diante de tudo isso, nesta era em que estamos vivendo, o
que isso fez aos teus olhos? Agora, essa é a pergunta, não o que isso fez
aos olhos deles. De que lado você está hoje à noite? Agora, você precisa
estar associado aos fariseus, ou aos apóstolos, ou aos crentes. Agora isso
fez algo para você. Você está bem diante disso. Tem feito algo. Se você
tivesse vivido naquele dia, o que você teria feito? Como o teu estado
atual te identiﬁca? Em que lugar isso te coloca? Pensem nisso. “Bem,
minha igreja…” Foi o que os fariseus disseram. Vê?
86
Você está pronto para reconhecer Jesus Cristo através do poder
de Sua ressurreição? Você está disposto a abandonar tudo e andar com
Ele? Você está pronto para crer Nele, levando Sua Luz e Vida para os
outros? O que isso fez? Como Ele é revelado nestes últimos dias como
Ele prometeu. Agora você diz: “Irmão Branham, o Messias foi revelado
então. Eu sei que as Escrituras dizem isso.”
87
Bem, esse mesmo Messias promete revelar-Se hoje. A mesma

era. Mas uma vez dentro deles, então Ele abriu seus olhos. Dessa forma,
quando Ele entrou no edifício com eles ali, Ele abriu os olhos deles
depois que Ele entrou. Ele abriu seus olhos. Como? Não por levantar
Sua mão e dizer: “Abram, que seus olhos se abram.” Seus olhos estavam
abertos, de qualquer maneira, ﬁsicamente.
69
Como em Dotã, foi lá quando eles tinham... Eliseu estava lá. E os
sírios estavam sobre eles, e Geazi gritou: “Meu pai, os sírios estão por toda
parte!” E Eliseu foi até lá e disse: “Há mais conosco do que há com eles.”
Disse: “Senhor, abra os olhos do moço.” E ao redor daquele profeta ancião,
e acima da colina, havia carros de Fogo e Anjos de fogo. E a Bíblia diz:
“Ele feriu os sírios com cegueira.” Ele foi até ali e disse: “Vocês estão
procurando por Eliseu?” Eles disseram: “Sim, estamos procurando por ele.”
“Vamos, vou lhes mostrar onde ele está.” E eles podiam ver,
ﬁsicamente, andando por ali. Mas eles estavam cegos para quem ele era.
70
E é assim, hoje à noite, você pode ter uma visão muito boa em
seus olhos. Mas, em seu espírito, você pode entender que é uma Palavra
prometida para este dia? É a promessa de Deus. Deus entra, então abre
seus olhos. “Oh, é Ele, não é?” Ele prometeu. Observem que foi por
dentro que Ele abriu os olhos de Quem Ele era. Agora, se Ele pode entrar
dentro de você, hoje à noite, à sua linha de fé, Ele pode abrir seus olhos
para mostrar que Hebreus 13:8 é certo, que “Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.” Se Ele puder entrar e abrir seus olhos, Ele fará o mesmo
agora.
71
Assim como Ele fez com aquela mulher no poço, falamos sobre
isto a noite passada. Agora observem, ela sabia pelas Escrituras, o que
Ele devia ser. Agora, essa era a parte boa daquela mulher. Muitos de
nós, hoje em dia, não sabemos, pelas Escrituras, o que Ele é hoje. Nós O
colocamos em uma manjedoura todo Natal. Sim, pegamos um coelho
de Páscoa e fazemos Sua ressurreição. Não é à toa que estamos todos
escrupulosos. Vê? Isto é correto. Não é à toa que não sabemos onde
estamos. Mas essa mulher sabia, ela tinha em sua mente, no fundo do
seu coração estava aquela Semente. Como eu descrevi para o meu bom
amigo Jack Moore, hoje.
72
Como aqueles fariseus no lado negro, aqui, seu coração estava
negro lá atrás. Eles não tinham vida, para começar. E eles ﬁcaram um
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pouco mais iluminados, ao longo do tempo, porque eles eram religiosos
e ajudavam a manter as leis. E quando a Palavra, lá no começo, brilhava
através da Palavra, a Bíblia, para eles; eles estavam andando, mas lá
atrás eles não tinham Luz.
73
Aqui estava essa pequena prostituta de má fama, sua primeira
vida aqui era a mais negra possível da sua vida. Ela era uma prostituta.
Em segundo lugar, no fundo, havia apenas um pouco de Luz, porque
ela tinha uma concepção do que seria o Messias. Aqui estava Jesus,
entre eles. Quando Ele fez o sinal messiânico, mostrou-lhes quem Ele
era e tudo mais, escureceu tudo para aqueles fariseus. Eles voltaram
para a escuridão. Eles não tinham nada aqui para se ancorar. Eles O
chamaram de “Belzebu”, um diabo. E aquela luz que eles tinham se
apagou e pereceram nela.
74
Aqui estava esta mulher, no escuro de tantos pecados, mas em
seu coração sabia o que seria o Messias. Ela sabia que sinal Ele
mostraria. E assim que Ele disse a ela... Ele disse: “Dá-me de beber.” Ele
estava entrando em contato com seu espírito para ver onde ela estava. E
ela disse: “Não é o costume.” Ele disse: “Se você soubesse com Quem está
falando, você me pediria de beber.” E a conversa continuou.
Imediatamente, Ele encontrou exatamente onde estavam seus
pensamentos e o que estava em seu coração.
75
Ela sabia naquele momento que, quando o Messias chegasse, o
Messias tinha que ser Deus. Deus é a Palavra. A Palavra discerne os
pensamentos no coração. Isso é o que havia nos profetas. Aquela
mulher sabia mais que a metade dos pregadores da América sabem hoje
à noite, isso é certo, isso é exatamente certo, e ela naquela condição. Mas
vejam, ela foi ordenada para a Luz tão logo aquela Luz rompeu!
76
E ela pensava que Ele era apenas um homem comum, talvez
com uma proposta. Ela disse: “Ora, nossos pais adoravam nesta montanha.
E Tu dizes em Jerusalém, sendo judeu”, e assim por diante, a conversa… Ele
disse: “Vá buscar seu marido e venha aqui.” Ela disse: “Eu não tenho
marido.” Disse: “Você disse certo. Você já teve cinco.” Observem! Aquele
pontinho de Luz, de saber Quem Ele era, parecia que poderia ser assim.
“Senhor, percebo que Tu és um profeta. Eu sei que quando o Messias chegar, é
isso que Ele fará.” Ele disse: “Eu O sou.” Ela disse: “Isso é tudo.” Estão

vendo?
77
Toda a sua escuridão ﬁcou branca. Todo o branco dos fariseus
ﬁcou preto, ao rejeitá-Lo. Essa é a diferença, brilhando a Luz através da
Palavra. Vê? Porque o nome dela havia sido colocado no Livro da Vida
do Cordeiro antes da fundação do mundo, ela O reconheceu
imediatamente. Pegou aquela pequena Semente que estava deitada
atrás de toda aquela sujeira vulgar e tudo mais, e limpou-a.
78
Foi para isso que Ele veio, foi para puriﬁcá-los com amor que o
Pai Lhe dera antes da fundação do mundo. Amém. Sinto-me religioso
quando sei que essa é a Verdade. “Não é aquele que quer, nem o que corre,
mas é Deus.” Amém. Não quanto você fez, ou quanto você não fez.
Ninguém procurou a Deus; Deus te procurou.
79
E quando a Luz brilhou, os fariseus disseram: “Oh, isso, eu já
ouvi essas coisas antes. Ele é Belzebu. É um vidente.” Então tudo ﬁcou
preto. E esta pequena mulher, no escuro aqui em cima, mas iluminada
aqui embaixo. Ela disse: “Eu sei quando o Messias vem. Eu estou
procurando por Ele. Quando Ele vier, Ele fará isso. Tu deves ser o
profeta Dele.” Ele disse: “Não, eu sou Ele.”
80
Ela disse: “Venham ver um Homem que me contou as coisas que eu ﬁz.
Não é esta a Palavra que discerne os pensamentos que estão no coração?
Não é o próprio Messias?” Ela deveria estar nos Estados Unidos,
pregando hoje à noite, mesmo eu sendo contra isso. Ela, ela deveria
estar aqui fazendo algo assim, mostrando a alguns desses
companheiros o que é o Messias.
81
Observem que, uma vez Ele lá dentro, abriu seus olhos. Então,
pela Escritura, Ele Se mostrou. Agora Ele abriu seus olhos. Então
quando ela disse isso, Ele entrou. Ela, a... O que havia entrado? A
revelação; esta Semente que estava aqui embaixo, quando a Luz do
Filho se acendeu nela! Você pode pegar uma semente e enterrá-la
debaixo de uma pedra. Eu vi, não muito tempo atrás, onde eles tinham
sementes de girassol que mantiveram em um pacote por quase quatro
mil anos, no Egito. Eles pegaram aquela semente e um pouco do trigo
que estava no silo que José guardara lá, por todos esses anos. E quando
foi colocada no chão, e o sol a atingiu, ela viveu. Aquele germe de vida
ﬁcou lá.
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