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Vamos ficar em pé apenas por um momento e inclinar nossas
cabeças em oração, apenas por um momento. (Você está arrumando
isso aqui em cima. Ah, tudo bem, senhor. Obrigado.)
2
Graciosíssimo Pai, estamos realmente agradecidos a Ti esta
noite pela presença do Senhor Jesus aqui na terra e entre nós, neste
grande dia de tragédia, onde bombas atômicas e mísseis poderiam,
em um instante, causar uma aniquilação total. Mas nós somos tão
gratos que temos um refúgio: o Nome do Senhor é uma torre forte;
os justos correm para ela e estão seguros. Te Agradecemos, Pai, por
isso, e pela graça do Senhor Jesus, que nos deu este maravilhoso
companheirismo. E nós oramos, hoje à noite, que Ele esteja presente,
e abençoe os nossos esforços, enquanto tentamos falar para os não
salvos e para aqueles que estão necessitados. E quando o culto
terminar, que possamos ser capazes de dizer como aqueles que
vinham de Emaús: “Não ardia em nós os nossos corações, enquanto Ele
nos falava pelo caminho?” Pois pedimos em Nome de Jesus. Amém.
3
Eu sempre considero um grande privilégio estar reunido
com o povo de Deus. E, hoje, com alguns dos pastores, tivemos
um companheirismo maravilhoso. E hoje à noite, eu sinto muito
por estar um pouco rouco de tanto pregar nas semanas passadas.
E eu estou feliz hoje à noite, por ter na plataforma alguns dos meus
amigos da Califórnia e de diferentes partes: o irmão Rowe e o
irmão... Certamente estou feliz em ver vocês aqui esta noite. E agora,
esta noite eu tenho escolhido, com a ajuda do Senhor, um texto que
eu gostaria de falar, e que é encontrado em São Mateus, capítulo
24, versículo 35. E apenas para aproveitar meu tempo, por ser difícil
para vocês me entenderem, eu leio a Escritura.
Os céus e a terra passarão, mas as Minhas Palavras não
hão de passar.
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4
Essas palavras foram solenemente ditas pelo Senhor Jesus
Cristo, nosso Salvador. Meu assunto, continuando hoje à noite, é
“Deus mantém Sua Palavra.” E é minha convicção de que a Bíblia é
a Palavra de Deus, e que na Palavra, a salvação é baseada no ensino
desta Bíblia, que a salvação não pode ser baseada em qualquer outra
coisa além da Palavra do Senhor. Muitas coisas são bons remédios,
mas esta é a cura. Deus tem isso tão planejado, que a Sua Palavra é
Ele mesmo. “No princípio era o Verbo; o Verbo estava com Deus e o Verbo
era Deus”, e “O Verbo se fez carne e habitou entre nós.” Deus, encarnado
em Cristo. Todas as outras coisas falharão.
5
Agora, não podemos basear a salvação em cima da oração.
Por mais bom que isto possa ser, não podemos basear a salvação
em cima da oração. Porque, se for assim, os Maometanos são salvos;
os Budistas são salvos; os pagãos são salvos. Por isso, não pode
ser baseada em oração, e nem pode ser baseada em experiência. A
salvação não é baseada na experiência, porque as pessoas podem
ter qualquer tipo de experiência. Os Maometanos têm experiências.
Os Budistas têm uma experiência, e cada religião diferente tem
experiências. E nem a salvação pode ser baseada em jejum, oração,
experiências, sensações, ou sinceridade.
6
Muitas pessoas dizem: “Bem, isso não faz nenhuma diferença
no que eu acredito, contanto que eu seja sincero no que eu acredito.”
Bem, se for assim, o Maometano é salvo; o Budista é salvo, e todo
o restante deles; os pagãos são salvos. Pois eu vos digo que eles
podem nos superar qualquer dia, quando se trata de oração, jejum,
sensações, ou assim por diante; eles podem nos superar. E a salvação
não pertence... Ou, não é baseada em qualquer outra coisa, além
da Palavra de Deus; Deus tem dito isso. A salvação não pode ser
baseada em alguma igreja ou algum credo, em nada mais, exceto na
Palavra de Deus, pois é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tão
perfeita que nem um pingo disto nunca vai falhar. Todos os céus
falharão; a terra irá falhar. João disse na ilha de Patmos: “Eu vi um
novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram.”
Mas a Palavra de Deus prosseguiu simplesmente a mesma.
7
Eu quero que vocês percebam, na prática agora, de quão
infalível a Palavra de Deus é. Quando os dois ladrões e Jesus estavam
morrendo nas cruzes, eles pegaram martelos e quebraram as pernas
dos ladrões. E, quem sabe, talvez, o homem que tinha o martelo,
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pode vir a Mim, se Meu Pai não o trouxer. E todo o que vem, vou lhes
dar a Vida Eterna. Ninguém pode arrancá-las da Minha mão. De maneira
nenhuma os lançarei fora. Aquele que ouve as Minhas Palavras, e crê
Naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida.”
121
Deus, eu sei que Tu já fizeste isso para essas pessoas, porque elas
têm vindo por convicção. E agora, Senhor Deus, enquanto os homens
e mulheres que estão de pé ao redor deles, que foram escolhidos por
este bom grupo ministerial para serem obreiros, e alguns dos próprios
ministros, os quais são experientes pelo recebimento do Espírito Santo,
estão de pé aqui para impor as mãos sobre eles, de modo que recebam
o Espírito Santo. E eu oro, Deus, que na Divina Presença, Tu preenchas
a todos que não têm o Espírito Santo; que eles recebam o batismo do
Espírito Santo, agora mesmo, bem nesta hora, enquanto eu os entrego
a Ti, em Nome de Jesus Cristo.
122
Agora, levantem as mãos e louvem a Ele. Vocês, imponham
suas mãos sobre eles. E, como estou cansado, estou pedindo ao
irmão, aqui, se ele pode continuar a oração por eles, pois eu estou
tão cansado e fraco que devo sair neste momento. E Deus os
abençoe. Coloque as mãos sobre estas crianças, sobre estas pessoas.
Os ministros do evangelho venham aqui. Oh, se o Espírito Santo os
atraísse aqui; subam até ali, vocês, e façam alguma coisa.
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Deus ser bom o suficiente para bater à sua porta!
116
Muitos sentados aqui, esta noite... Não me diga, eu sei do que
estou falando. Há homens e mulheres, sentados aqui esta noite que
sabem que o Santo Espírito lhes disse para virem até aqui. Eu estou
tão certo disto, como eu sei dessas outras coisas. Isto é certo. Mas Ele
chamará. Mas, lembre-se, um dia você vai chamar, e Ele agirá com
você como você age com Ele agora. Você sempre vai colher o que
plantou. Agora, cabe a você. Deixo isso com você. Agora, para os
doentes e aflitos, antes de orarmos por estes que estão aqui, eu quero
oferecer oração por vocês.
117
Pai Celestial, em Nome do Senhor Jesus, eu oro a oração da
fé, da melhor maneira que sei. Com todo o meu coração, com tudo
o que está dentro de mim, Cristo, eu disse a eles que Teu trabalho
de cura é uma obra acabada. Tem sido concluída há dois mil anos.
É pela fé deles que creem. E Tu desceste, e assim nos amou, e esta
noite tens vindicado a verdade e provou a eles, que eles poderiam se
sentar nesta audiência e começar a orar; que Tu virias aqui ao redor,
e lhes diria quem eles eram, e de onde vieram, e tudo sobre eles,
e pelo quê eles estavam orando, e os curaria. Deus, o que poderia
restar a não ser o julgamento, quando a misericórdia é rejeitada!
118
Deus, eu não quero ser um pregador rude. Eu não quero
fazer isso, Deus Tu sabes disso, mas como eu posso dizer qualquer
coisa a não ser que Tu a coloques na minha boca? Não é premeditado.
Eu não sei o que dizer. Tu disseste: “Abra a boca, eu vou enchê-la.”
E eu faço isto, Senhor, e eu creio em Ti. E eu vou orar por estes
doentes e aflitos, exatamente agora, com toda a minha fé, que Tu
vais curar todo aquele que está na Presença Divina agora. Que eles
possam saber que és Tu, e chegar e tomar posse de Ti e de Tua
promessa, e ser curado.
119
Então, em torno deste altar, para a cura em uma medida maior,
em uma medida superior, no plano mais elevado que há, cura eterna,
Espírito eterno, fazendo criaturas eternas de criaturas temporárias.
Como é maravilhoso! Estes homens e mulheres levantaram as mãos.
Eles ficaram gratos por Tu ofereceres-lhes Vida Eterna, e eles vieram
aqui para fazer uma confissão pública de que eles creem em Ti, e
estão se arrependendo de seus pecados, e oferecendo agradecimento
a Ti pelas coisas que Tu fizeste por eles.
120
E agora, Senhor Deus, meu Salvador, Tu, que vens em Tua
Palavra, Tu, que fazes bem todas as coisas, e Tu disseste: “Ninguém
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já tinha posicionado de volta o martelo para quebrar as pernas do
Senhor Jesus, para que eles não pudessem fugir durante o sábado.
Mas, antes que o martelo pudesse tocar as pernas do Senhor Jesus,
a Sua Palavra devia ser cumprida. Não havia um osso quebrado em
Seu corpo. E antes que o martelo pudesse tocar Suas pernas, uma
lança romana atingiu Seu lado, sangue e água saíram, mas “Furaram
as minhas mãos e meu lado.”
8
Toda a Palavra de Deus tem que ser cumprida, cada palavra.
Então, essa é a razão que eu gosto de fazer com que as pessoas, pelas
quais eu sei que vou ter que responder no dia do juízo, se baseiem,
não em cima de alguns dos meus próprios pensamentos, ou com
base na minha própria doutrina. Eu quero que as suas experiências
de alma e tudo sejam baseadas na Palavra de Deus, assim isto
permanecerá. Porque eu sei que naquele grande dia teremos que
responder por tudo.
9
E, muitas vezes nas reuniões, à medida que vou pregando,
e especialmente nestes dias, descobrimos que cada um tem uma
pequena experiência sobre a qual temos como referir ou reivindicar
baseados nessa experiência que somos salvos. Mas nós não somos
salvos pelas experiências, nem pelo jejum, nem pela oração. Há uma
maneira de sermos salvos, que é a fé através da Palavra. “A fé vem pelo
ouvir; ouvir da Palavra de Deus” é a única maneira que nós podemos
ser salvos. E então nisso, no dia em que estamos vivendo agora, na
grande era emocional que estamos vivendo, eu sinto que, em alguns
aspectos, certamente há pessoas no mundo que iriam acreditar que
eu disse a verdade. Depois que o Senhor tem vindicado tanto, do
qual não sou digno, mas em Sua graça, Ele nos deu a vindicação de
que eu disse a verdade, porque eu fiquei com a Palavra, sem prejuízo
para ninguém, com amor para com todos.
10
Agora, a Bíblia diz que o vigia que fica na torre, se ele vê que
vem o inimigo e falha em avisar as pessoas, Deus requererá o sangue
de suas mãos. Mas, se ele os avisa, e eles falham em prestar atenção,
então o sangue deles estará em suas próprias mãos. E eu gostaria de
dizer no fim do meu caminho, quando um dia você pegar um jornal
e ler que eu já faleci, ou do jeito que você saberá, eu gostaria de dizer
ao deixar esta vida, “Eu não tenho me esquivado, mas vos anunciei
todo o conselho de Deus.” Portanto, ficando com a Palavra, então eu
sei que estou certo. Mas se eu sair da Palavra, então eu estou errado.
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11
Então, agora, apenas em um pequeno contexto, ou um lugar
para pegar um contexto, vamos voltar para o Velho Testamento, no
livro de I Reis, no capítulo 22. E talvez vocês não tenham tempo
para lê-lo agora, mas talvez quando chegarem em casa. Foi durante
o tempo do reinado de Acabe, rei de Israel, e Jeosafá, rei de Judá.
E todos nós sabemos qual foi a forma do reinado de Acabe, como
materialmente ele prosperou; mas espiritualmente falando, ele
estava em baixa. Porém, Jeosafá era um crente. Seu pai, antes dele,
era um crente. E então, um dia, Jeosafá fez esse movimento errado,
o q
que é muito p
provável q
que cada um de nós venha a fazer esse
movimento errado. É tão fácil. Jeosafá desceu para visitar Acabe.
Aí é onde ele cometeu um erro. A Bíblia nos diz para sairmos
dentre os incrédulos, para não estarmos ligados e associados com
os incrédulos. E Jeosafá desceu para visitar Acabe, e Acabe queria
mostrar-lhe um grande momento.
12
O mundo, como de costume, se ele puder simplesmente leválo a sair para um pequeno clube noturno, em algum lugar, ou a uma
festa, alguns de seus vizinhos mundanos, eles vão querer realmente
apresentar-lhe um espetáculo. E o diabo vai tentar fazer você crer
que você está tendo um bom tempo. Essa é a forma como ele faz
isso para atraí-lo de volta. E quando você vê o mundo fazendo isso,
ou o diabo lhe dá uma falsa prosperidade, lembre-se: ele está te
preparando para uma grande decepção. Isto é certo.
Então Acabe tinha um interesse pessoal. E, geralmente, essa
13
é a forma como o mundo faz. Eles têm um interesse pessoal. Assim,
quando Jeosafá era um homem poderoso e Deus estava com ele,
e quando ele desceu, Acabe mostrou-lhe tão grande hospitalidade.
Mas Acabe disse: “Você sabe, há um pequeno pedaço de terra lá em
cima em Ramote-Gileade, que realmente nos pertence. Eu quero que
você vá comigo e me ajude a tomar isso.” Simplesmente não podia
estar satisfeito. E eu acho que há muita gente hoje como Acabe, e eu
digo que Acabe era um crente, o assim chamado crente morno, meiaboca, fronteiriço.
14
Observem, é sempre um interesse pessoal, mas ele não
estava satisfeito com o que ele tinha; ele tinha que tentar conseguir
mais. E essa é a maneira que a igreja fica, às vezes; você não pode
estar satisfeito com Jesus e a boa experiência à moda antiga de uma
boa e velha religião rústica que aniquila o pecado. Vocês têm que
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dedo para mim, porque eu estou livre. Ouviram isto? Eu estou livre.
Não apontem seu dedo para Deus. Ele enviou a Sua Palavra e A
confirmou. Ele está absolutamente livre. E agora? Se eu tivesse sido
um membro de igreja por quarenta anos, e o Espírito Santo estivesse
me dizendo que eu não era um verdadeiro santo de Deus nascido de
novo, eu faria o meu caminho para este altar, agora mesmo. Não fará
você isso, enquanto cantamos mais uma vez?
114
Deixem os ministros virem agora, por aqui, então eles
poderão estar com essas pessoas. Essas pessoas que estão aqui vão
querer uma igreja, e estes pastores, que estão cooperando aqui, nesta
reunião, eles são homens que acreditam nesta mensagem. Eles creem
na Palavra. Eles vão te fazer bem. Façam sua igreja em algum lugar.
Sejam batizados, e vão para a igreja. Encham-se do Espírito Santo.
Agora, enquanto cantamos, deixe-os vir agora, os que virão. E os
obreiros, os auxiliares da igreja, e os ministros, venham enquanto
cantamos mais uma vez. Então vamos orar pelos enfermos, e então
nós vamos fazer oração por estes. Muito bem.
Sinceramente, ternamente, Jesus...
(Você não vem?)
Chamando por você, e por mim.
Veja, nos portais, Ele está esperando e velando.
Velando por ti, e por mim.
Venha para casa, venha para casa,
Você que está cansado, venha para casa.
(Você não virá? Esses são todos os que levantaram suas mãos?
Você vai vir e oferecer gratidão a Deus? E os leprosos? Jesus disse:
“Não havia dez? Onde estão os outros nove?”)
Chamando, oh, pecador, venha para casa.
Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu quero fazer esta
115
pergunta solene: Igreja do Deus vivo, vocês podem ver a falta de
sinceridade? Vocês podem ver que a rede de arrasto foi puxada
quase toda para fora, na velha lagoa dos Estados Unidos? E a última
alma está prestes a entrar. Vocês podem ver o porquê corremos
para o exterior? Uma mensagem desse tipo, solidificada no bom
ensinamento do evangelho, e um sinal e milagres acontecendo em
uma reunião como essa, de dez a cem mil ou duzentos mil viriam
de uma só vez a Cristo. Então você se pergunta, às vezes, o que
eu estou fazendo? O que estou fazendo? Eu amo vocês. Eu tenho
lançado a rede. E há alguns que levantam as mãos, e depois não têm
sinceridade suficiente para vir e oferecer gratidão a Deus, depois de
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muitos dias, mas agora é isso. Deus te abençoe, rapaz. Espero que
Deus te chame para o ministério, e faça de você um pregador. Deus
te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão; Eu te vi sentado lá atrás,
mal conseguia levantar. Espero que Deus te chame no ministério e
faça de você um verdadeiro pregador. Venham aqui na plataforma.
Venham nesta direção; não virão, amigos?
110
Deus te abençoe, minha irmã; ficaremos bem aqui neste
lado, se você quiser, só um momento. Venham aqui, virão? Deus te
abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe,
meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Venha cá, irmão.
111
Manso e suave, Jesus está chamando. Isso mesmo
senhorita, desça direto aqui. Um grupo inteiro vindo de uma só
vez. Meninas hispânicas. Vocês vão sair das galerias, em todos os
lugares. Desçam direto.
...Oh, pecador, volte para casa.
Manso e suave Jesus está chamando.
...Na porta
(Deus te abençoe meu irmão, irmã. Venham, até aqui.
Descerão? Toda a congregação cantando agora.)
Chamando, oh, pecador, venha para casa.
Venha para casa (Vocês não virão?); venha para casa.
Você que está cansado, venha para casa.
Recebam...
(Vocês não virão? Ofereço-lhe Cristo, pela Palavra, pelo
Espírito. Venham agora, virão? Se vocês estão cansados...)
...Oh, pecador, venha para casa.
Deus te abençoe senhora, andando sozinha, mas está tudo
bem; Alguém está andando com você, querida irmã. Nunca se
esqueça disso.
112
Agora amigos, se vocês vão partir deste lugar, hoje à noite,
sem Cristo em seus corações, enquanto a Palavra do Evangelho
está sendo plantada, e o Espírito Santo vindo direto e trazendo
essa Palavra à vida, e provando pela Bíblia, não alguma coisa fora
da Bíblia, não uma fantasia, o verdadeiro Espírito Santo da Bíblia,
que estava em nosso Senhor Jesus, descendo direto e energizando
a videira; e trazendo a mesma coisa sobre os galhos, que Ele fez
quando Ele estava aqui na terra, para cumprir a Palavra: “Eu estarei
convosco até o fim do mundo, Phoenix, Arizona.”
113
Agora, no dia do juízo, no dia do julgamento não apontem o
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ir perambulando pelo mundo, atrás de outra coisa. E o diabo está
sempre presente para lhe dar o que você está procurando. Eva não
estava satisfeita, no princípio, com a maravilhosa comunhão que ela
e Adão tinham com Deus, mas ela teve que procurar uma nova luz.
E o diabo viu o que ela buscava.
15
E quando você tenta encontrar algo que é um pouco fantástico,
um pouco diferente da Palavra escrita, o diabo está bem ali presente
para dar a você. Isso é verdade. Se Eva tivesse ficado com a Palavra,
este grande problema do pecado nunca teria acontecido, porque
Deus havia p
prometido a eles q
que p
poderiam viver eternamente. Mas
ela queria algo diferente. É lamentável que tenhamos tantas Evas
perambulando, tentando encontrar algo diferente.
16
E o que o diabo disse a ela tinha um monte de verdade
naquilo. E a maior mentira que já foi dita, tem muito de verdade
nela. Apenas algo misturado no meio do caminho; “Pode ser. Talvez
seja.” Se Deus não disse assim, deixe isto em paz. Mas, observem,
Acabe, ele não estava satisfeito. Ele tinha que ir buscar algo mais.
E o Senhor tinha mostrado misericórdia a ele, e ia tomar sua vida
imediatamente, mas teve com ele um pouco de misericórdia. E
então, ele não estava satisfeito com isso. Ele tinha que ir atrás de
um pouco mais de terra. Então, Acabe estava preparado para ir à
guerra e fazer isso. Mas, acho que até Jeosafá, bem no meio de toda
sua confusão, ele teve a audácia... ou, eu diria, ele teve a experiência
e sabia o suficiente sobre Deus para tentar buscar a Palavra de Deus
antes que ele desse um passo.
17
Se a igreja hoje apenas fizesse isso, apenas buscasse a Palavra
de Deus primeiro, através da Bíblia, para obter o Seu plano, o Seu
programa... Mas Acabe não estava prestando atenção ao que a
Palavra de Deus dizia. Ele só queria algo diferente. Mas Jeosafá,
embora um crente fora de suas terras, de onde ele deveria estar,
contudo, ele tinha o suficiente de Deus nele para buscar a vontade
de Deus. Então, ele disse: “Não poderíamos consultar a Deus sobre
essas coisas antes de fazê-las? Não deveríamos procurar a Palavra de
Deus e descobrir sobre essas coisas antes de fazê-las?” Eu acredito
que cada crente nascido de novo fará isto. Tem que vir da Palavra,
especialmente no dia em que estamos vivendo, quando a Palavra de
Deus profetizou muitas dessas coisas.
18
Agora, quando ele viu que Jeosafá ia requerer da mão
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do Senhor, embora eles fossem apenas homens de negócios, eles
acreditavam em Deus. Então, ele disse: “Acabe, você sabe, o diabo
sempre tem algo que ele pode apresentar para tomar o lugar da
verdade”. Então, ele disse: “Claro, bem, eu devia ter pensado nisso.
Nós vamos chamar o meu grupo de pregadores. Você sabe de uma
coisa? Eu tenho o melhor grupo de pregadores que existe no país.
Eu tenho um seminário aqui embaixo; Eu apenas os preparo por
meio do sistema organizado. E nós temos conseguido um monte
de verdadeiros profetas. Então, vamos chamá-los. Agora, eu vou te
dizer, eu vou chamar a escola toda.” E ele chamou quatrocentos
profetas. E ele disse: “Eu quero lhes perguntar algo, companheiros.
Profetizem para mim: Subirei a Ramote-Gileade, ou devo evitar?”
Eles entraram em oração, em jejum, tudo o que eles fizeram, os
profetas fazem. Como vocês sabem, eles tinham que fazer para
descobrir se era verdade ou não.
Eu quero que vocês percebam a imprudência desses chamados
19
profetas. Eles podem ter tido uma pequena banda tocando. Eles
podem ter jejuado alguns dias. Está tudo bem. Nada contra isso. Eles
podem ter tido uma reunião de oração, e Deus sabe que precisamos
disto. Mas quando chegaram à reunião da oração e tudo mais, eles
tiveram uma revelação. E quatrocentos deles, todos em um mesmo
consenso, saíram e disseram: “Vá, suba, Deus está contigo, e você a
tomará.” A revelação deles não combinava com a Palavra de Deus.
Mas eles acreditavam de qualquer maneira. Assim, o jejum, a oração,
a fantasia, seja o que for, se isto não está em harmonia com a Palavra
de Deus, esqueça. Eles fizeram jejum, oração, sem dúvida, mas eles
eram cavalheiros, todos eles, homens finos, verdadeiros religiosos,
cultos, mas havia algo que deixaram de fora. E eles nunca fizeram
isso intencionalmente.
20
Agora, quando todos começaram a gritar: “Suba. O Senhor
é contigo; Assim diz o Senhor.” E você sabe, isso simplesmente
agradou tanto a Acabe! Eu posso imaginá-lo colocando as mãos na
cintura e dizendo: “Você viu isso? Essa é a nata da cultura dizendo
isso.” Mas vocês sabem que isso nem sempre se enquadra com um
homem de Deus. Este Jeosafá disse: “Agora, só um momento. Você
não tem apenas mais um?” “Mais um?”
21
Quatrocentos pregadores... Eu me pergunto como
eles conseguiram suas credenciais! Quatrocentos pregadores,
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o coração. Você crerá? Você é da Califórnia, não é? É isso mesmo,
levante a sua mão. Isso é verdade. Agora, sente-se. O que você pensa,
a mulher branca sentada lá, ao lado dele? Você crê com todo o seu
coração? Senhora, você tem problemas de coração, também. Você
tem problemas na vesícula biliar, pedras na vesícula biliar. Você não
é deste estado. Você é do leste, do extremo leste. Você é de Baltimore,
Maryland. Levante sua mão se isso é verdade. Tudo bem. Você crê?
105
Lá está o Anjo do Senhor pairando sobre uma mulher que
parece ser de meia-idade, sentada do lado de fora da fila. Ela está
p
sofrendo com gangrena de uma operação. É isso mesmo, mocinha.
Você é de Mesa. Você está usando óculos; você tem uma bolsa
marrom. Se tu podes crer de todo o coração, você pode ter o que
pediu. Você crê?
106
Quantos do restante de vocês creem nisto? Com todo o seu
coração? O Espírito do Senhor Jesus está aqui. Deus confirmou que
a Palavra é a verdade. Eu me pergunto, se cada homem e mulher,
rapazes ou moças, que creem, e veem que há Algo aqui, há Algo que
me tem sob Seu controle, neste momento. E se isso não é o sinal da
Bíblia que Jesus Cristo disse que seria, então eu sou um falso profeta.
Se Jesus não fez exatamente a mesma coisa, e disse que seus discípulos
fariam a mesma coisa, prove isto para mim pela Bíblia. Isto é certo.
107
Agora, quantos de vocês creem, e vocês que levantaram as
mãos, vocês descerão até aqui só por um minuto, aqui, antes de
terminarmos a oração pelos enfermos? Desçam aqui, vocês que
levantaram as suas mãos, e querem vir a Cristo. Vocês virão até
aqui? Eu quero me posicionar aqui, e apertar as mãos de vocês ou
fazer algo, orar com vocês.
108
Enquanto
q
a irmã nos dá um p
pequeno
q
acorde em... Não saiam.
Fiquem parados, todos. Venham direto. É isso, senhor. Venha,
senhora. Desçam da galeria, agora, vamos. Eu só vou esperar um
minuto. Isto é certo. Venham. Eu não vou insistir ou implorar. Se
o Espírito Santo não puder pará-lo assim, ou tocá-lo, então não há
necessidade de eu tentar mais. Se a Palavra não o fizer, e o Espírito
com a Palavra, então eu acredito que está além da esperança. Você
foi sincero quando levantou sua mão algum tempo atrás? Eu acredito
que você foi. Tomei sua palavra; Deus o fez também. Você virá aqui
na plataforma?
109
Eu quero orar por vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Deus abençoe você, papai. Talvez você desperdiçou
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de Deus? Se isso for verdade, levante suas mãos e acene. Agora, o
público será o juiz. Você tem um cartão de oração? Não tem nenhum
cartão de oração. Tudo bem. Você pode ser curada agora e ficar bem,
se tu podes crer.
101
O que você acha disto, sentada ao lado dela lá, senhora?
Você está orando também. Você crê de todo o coração? Haverá três,
se Deus revelar isto. Três é uma confirmação. Somos estranhos um
para o outro, senhora? Quero dizer, a pequena dama, com a mão
para cima, aqui atrás, com um lenço. Outra senhora... Eu estou
observando a senhora. Eu tenho um contato com ela, pelo Espírito
Santo, porque há uma Luz bem sobre ela. Você está ciente de que
algo
g está acontecendo, não está? Você está orando p
por outra p
pessoa.
É isso mesmo, não é? Se eu te disser por quem você está pedindo,
você crerá que eu sou Seu profeta? Sua mãe. Agora, você acreditaria
em mim agora, sendo que o Espírito Santo atingiu você? Sua mãe não
está aqui.
q Sua mãe está sofrendo com artrite. Ela tem p
problema de
coração, e ela tem algo errado em seu seio. É um câncer no seu seio.
E ela vive em Arkansas. Exatamente, eu vejo os campos e pântanos.
Isto é exatamente correto. Agora, se isso é certo, levante seu lenço, e
acene para o público. Aí está você. Você crê?
102
A armadura de Deus é Sobrenatural. Se tu podes crer. A
Bíblia diz: “Na boca de três testemunhas...” Há três testemunhas.
Pergunte-lhes se alguma vez eu sabia deles qualquer coisa. Não
sou eu; é Cristo. “Se tu podes crer,” Ele disse, “todas as coisas são
possíveis”.
103
A pequena senhora sentada aqui com a cabeça inclinada,
sofrendo com a doença de Bright [Insuficiência renal crônica - Trad.].
Sim. Você crê de todo o coração? Isso tocou você. Você estava orando,
não estava? Você acredita em mim, como sendo Seu servo? Você tem
a doença de Bright. Isto é certo. Está certo. Eu não te conheço, conheço
senhora? Eu sou um estranho para você, mas Deus te conhece. Isto
é certo. Há alguma conexão com um ministro. Seu marido é um
pregador. Isto é certo. Seu nome é Flossy. Está certo. Seu sobrenome
é Woodward. Está certo. Eu vejo você em pé em uma rua chamada
Willetta. Está certo. E o seu número é 3322 W. Rua Willetta. Se isto é
certo, levante a sua mão. Você crê que eu sou profeta de Deus? Então
receba o que você pediu, em Nome de Cristo. E você, lá atrás?
104
O que você acha, jovem, com o meu livro em seu colo, jovem
mexicano? Você crê? Você vai superar essa epilepsia, se creres de todo
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unanimemente, disseram: “Suba. O Senhor está contigo.” Mas,
Jeosafá disse: “Você sabe, isso simplesmente não parece certo.”
Irmão, a Bíblia diz: “As Minhas ovelhas conhecem a Minha voz. Um
estranho elas não seguirão.” Jeosafá disse: “Você não tem mais algum?”
“Mais um? Aqui estão quatrocentos dos melhores profetas que há na
terra.” Lá não havia verdade suficiente para aquele homem de Deus.
Ele sabia que a Voz de Deus não soava assim. Então, ele disse: “Oh,
sim, eu tenho mais um, mas ele não pertence à nossa denominação.
Ele simplesmente não se associa conosco, de forma alguma.” Vocês
sabem, havia o suficiente de Deus sobre Jeosafá para dizer: “Eu
apenas gostaria de ouvi-lo.”
22
Acabe disse: “Oh, nós poderíamos perguntar a ele, mas vou te
dizer, eu odeio aquele pequeno santo rolador.” Claro. Ele disse: “Ele
nunca disse nenhuma coisa boa sobre mim ou minha denominação.”
Disse: “Micaías é o seu nome; ele é o filho de Inlá.” Deus, nos dê mais
alguns Micaías! Disse: “Eu odeio aquele pequeno camarada.” Disse:
“Ele está sempre protestando contra mim e minha grande escola.”
Eles não tinham a Palavra, esse foi o motivo. Ele disse: “Você sabe,
eu não quero nem ver aquele camarada.” Mas Jeosafá disse: “Não
fale o rei assim. Vamos ouvi-lo, de qualquer maneira.” “Tudo bem.
Mas estou te avisando: Ele vai condenar todos os pregadores que
estão aqui.” Ele mesmo sabia melhor, não sabia? “Ele vai rasgar essa
coisa completamente.
p
E todas as nossas g
grandes esperanças
p
vão ser
quebradas. É melhor não deixarmos esse pequeno santo rolador vir.
Ele não terá nenhuma cooperação com estes homens.”
23
Jeosafá disse: “Eu só gostaria de ouvi-lo, de qualquer
maneira; eu gostaria de ver o seu lado.” Essa é uma boa e sensata
ideia. Disse: “Tudo bem. Agora, nós iremos por aqui e teremos um
grande encontro espiritual.” E puseram as suas vestes e saíram para
um pequeno lugar, não no palácio, mas eles tiveram uma grande
reunião lá fora. E eles mandaram um servo... ou, um soldado, para
buscar Micaías. E enquanto eles foram atrás de Micaías, o profeta,
todos esses profetas realmente tiveram um tempo. Eles conseguiram
a vitória. Eu imagino que eles tiveram algum alvoroço por lá. E a
primeira coisa, você sabe, eles tiveram alguns sinais aparecendo.
24
Um homem chamado Zedequias, o chefe de todos eles, foi
e fez um par de chifres como sinal, chifres de ferro. E ele estava
correndo por aí batendo em todos, dizendo: “Assim diz o Senhor.
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Temos o sinal. Agora, não podemos estar errados. Mas nós temos o
sinal agora, e vamos bater essa coisa até o final.” Oh, que culto eles
tiveram! Vejo Acabe dizendo: “Observe, olhe como eles fazem isso.
Você sabe, irmão, essa é a vitória.” E a coisa disto era, estes homens
eram sinceros e ungidos. Agora observem. Então, o soldado que foi
buscar o pequeno Micaías, provavelmente o encontrou na floresta,
em algum lugar, orando ou lendo a Bíblia. O soldado chegou, e ele
disse: “Micaías, filho de Inlá, você sabe, o rei quer que você desça
e profetize diante dele.” “Oh, ele quer isso, ele quer? Agora, o que
aconteceu?”
25
“Oh, eles estão tendo uma reunião; você deve ver isto.
Aqueles pregadores estão apenas tendo um tempo maravilhoso lá
embaixo. E eles estão tendo um jubileu. Eles conseguiram a bênção.
A unção está sobre eles. Ora, quando eu saí, o principal orador tinha
um par de chifres, e ele estava correndo ao redor, e tinha o ‘Assim diz
o Senhor’”. Você sabe, Micaías pensou: “Isso não soa correto. Bem,
eu vou descer e pregar um sermão para eles, então.”
26
Agora, no caminho abaixo, ele disse: “Agora, Micaías, eu fui
enviado pelo chefe da organização. Se você quer ter companheirismo
entre aquele grupo de pregadores, você diga a mesma coisa que eles
disseram. Sim. Não diga nada contrário à sua doutrina. Se fizer isso,
você vai ser mais do que excomungado. Eles nunca vão convidá-lo
novamente.” Mas, aconteceu que ele estava falando com o homem
errado. Deus tem algumas pessoas que tem espinhaço.
27
Cristo não aceitou a tolice deles. Claro, Ele era um homem
dócil. Mas quando a coisa errada estava acontecendo na casa de
Deus, Ele tomou algumas cordas e trançou-as, e chutou suas velhas
mesas, e levou-os para fora da casa, e disse: “Está escrito...” Aleluia!
Não como isto se parecia, como eles estavam prosperando, quantos
fariseus e saduceus foram ordenados, Ele disse: “Está escrito.” Todo
verdadeiro servo de Deus voltará para essa Palavra. “Está escrito, a
casa de meu Pai deve ser uma casa de oração. E vocês estão tornando-a um
covil de qualquer coisa.” E como isso é verdade hoje.
28
Então, o que ele fez? Micaías disse: “Eu não me importo com
o que eles estão dizendo. Como vive o Senhor, vou dizer o que Deus
disser.” Isso é o que precisamos hoje: é de pregadores e homens que
vão dizer o que Deus diz ser a verdade. Não importa se é uma grande
organização que você está construindo; se não for construída sobre
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97
As fitas, se vocês quiserem quaisquer fitas, o irmão Mercer e
o irmão Goad, aqui, têm todas as fitas. Eles estão gravando discos,
também, para seus toca-discos. Para qualquer uma das mensagens,
de cada noite, o que vocês quiserem, os irmãos Leo e Gene as tem
no estande dos livros a cada noite. Eles estão ali no estande que
lhes foi concedido. Eles foram informados por mim que podem
vendê-las livremente, não por oito ou dez dólares, mas apenas um
pouco acima do que pagaram por elas. Eles são bons rapazes. Eles
são meus colaboradores, e eles vão dizer a verdade. E eles vão fazer
o que é certo. Você é mais que bem-vindo para eles.
98
Agora, só um momento. Todos reverentes. Não se mexam.
Fiquem parados. Orem com todo seu coração. Agora, não sejam
emocionais. Tenham fé. Suas emoções nunca vão construir... Vão
construir uma fé material, intelectual, mas nunca vão construir uma
fé em seu coração. Deixem a Palavra penetrar. Basta crer em Deus.
Se tu podes crer, tudo é possível. O que eu estou esperando? Uma
visão. Pode ser que seja eu. Não. Aqui está. Aleluia. Eu sabia que
Ele não ia me deixar só. Permaneci fiel àquela Palavra. Louvado seja
Deus. Você não sabe como eu sinto no meu coração, agora. Eu pensei
que eu ia ter que sair do púlpito, mas Ele conhece o meu coração.
99
Aqui está uma pequena mulher calma, sentada bem aqui na
ponta do banco, aqui no final da fila. Ela está orando. Ela tem uma
Bíblia sobre seu colo. Ela está orando p
por outra p
pessoa. Está certo.
Teve problemas de coração. Não é verdade, senhora? É seu irmão.
Se isto é certo, levante a sua mão. Você não tem o cartão de oração
nem nada. Você crê que eu sou servo de Deus? Então Cristo vive
esta noite, e eu disse a verdade, e Cristo está aqui para vindicar que
isto é verdade. Se tu podes crer, tudo é possível. Estou muito feliz
pelo Senhor Deus.
100
A pequena senhora sentada atrás dela, com um dedo no nariz,
bem neste momento, colocando-o em sua garganta; teve problema
de coração também. Está certo. E você tem problemas com os seus
olhos, não é mesmo? Seus olhos estão enfraquecendo. Está certo. Eu
não estou lendo sua mente. Mas há um feixe de Luz sobre você, a
mesma Luz que guiou os filhos de Israel, a mesma Luz que Se fez
carne, e habitou entre nós; o Mesmo que voltou à luz quando Seu
corpo físico foi elevado para o Céu, e Paulo O viu no caminho de
Damasco, ali está Ele de novo. Você tem problema com seus olhos;
você tem problemas com o seu coração. Você crê que eu sou servo
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Temos um Cristo, hoje à noite, e Sua Palavra e Seu servo. Se você
olhar desta maneira e crer... Quantos aqui estão doentes, e querem
que Deus os cure, e você crê que tem fé suficiente para receber a
Cristo como seu curador, e você crê que eu lhe disse a verdade, que
você poderia olhar para o Céu, agora, e orar, e Deus vai responder
através de mim, as coisas pelas quais você está orando? Você crerá?
Levantem suas mãos, vocês aqui que estão doentes. Vocês não têm
nenhum cartão. Claro, não tenho que perguntar por isso, porque
há... Eu acho que não há nenhum distribuído. Quantos não têm
algum tipo de cartão de oração? Levantem as mãos, não tem um
cartão de oração, levantem suas mãos. Tudo bem, é isso.
Agora, eu quero... eu quero que vocês orem. Agora, ou eu
94
disse a verdade de Deus, ou eu não disse a verdade de Deus. Esta
Bíblia é... ou está certa ou errada. Isto é verdade. Se estiver errada,
eu não quero ter nada a ver com isso. Se ela está certa, eu estou
pronto a morrer por ela. Porque é a única esperança que eu tenho.
Este é o único livro que lhe diz quem você é, de onde você vem, e
para onde está indo. Não há nenhuma outra literatura no mundo
que possa fazê-lo. Este é o livro, o livro dos livros.
95
Agora, vocês orem, e olhem para cá. Eu não sei o que Deus
vai fazer. Quantos aqui, especialmente aqui na minha frente, então
eu posso fazer essas primeiras chamadas, aqui deste lado, porque
vocês estão mais perto de mim. Há pessoas no edifício; cada um
de vocês é um espírito. Mas quantos por aqui acreditam de todo o
coração, e dizem: “Eu estou doente e eu tenho uma necessidade”?
Deus te abençoe. Orem. Olhem para cá. Creiam. Ele pode não fazêlo. Estou cansado, e eu tenho estado com o coração partido. Eu
tenho estado batendo, e ouvi dizer que o que eu disse na noite
passada, muitas pessoas não creram, e disseram que eu era cruel
de coração. Eu não sou cruel de coração. Meu querido irmão, como
o amor pode, alguma vez, ser cruel de coração? O amor...
96
Se o meu bebezinho, José, que tem dezoito meses de idade,
tivesse uma navalha, balançando-a ao redor, você acha que eu iria
deixá-lo ficar com ela? Se eu tivesse que bater nele, eu ia tirá-la
para longe dele. Eu sou o pai dele, e eu o amo. Você tem fé, e você
crê. Que Deus p
possa lhe conceder seu p
pedido. Diga:
g “Pelo q
que
estás esperando, irmão Branham?” Eu estou esperando por Ele. É
exatamente isso.
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a Palavra de Deus, ela cairá. Não importa o que mais você tenha, ela
vai cair se não estiver na Palavra de Deus.
29
Observem, quando Micaías chegou lá na congregação,
bem, eu posso ouvir Acabe dizer: “Bem, aí vem aquele pequeno
santo rolador. Tudo bem, vamos ver o que ele vai dizer.” Ele disse:
“Micaías, o que você diz sobre isso? Devo subir a Ramote-Gileade,
ou devo evitar?” Micaías disse: “Oh, suba.” Ele queria ver a reação
de todos os ministros. Eu posso imaginar que todos eles sorriram e
disseram: “Ah! Esse é o caminho, Micaías. Nós vamos fazer de você
o presbítero de estado. Vamos fazer algo por você, rapaz.” Micaías
disse: “Só um momento. Eu não terminei tudo. Eu vi Israel disperso
como ovelhas que não têm pastor.”
30
E Acabe virou-se para Jeosafá e disse: “O que foi que eu te
disse? O que foi que eu disse?” O que mais poderia Micaías dizer,
depois que Deus já havia condenado Acabe? Agora, e ele disse: “Eu
vi o céu aberto, e eu vi anjos e espíritos à direita e à esquerda de Deus.
E eles estavam realizando um conselho no céu, ao mesmo tempo
em que vocês estavam tendo este encontro aqui embaixo. E alguém
disse: ‘Como podemos fazer Acabe ir lá em cima, a Ramote-Gileade,
porque a Palavra de Deus tem que ser cumprida?’” A Palavra de
Deus havia dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe. E se Deus
amaldiçoou a coisa, como é que podemos profetizar bênçãos sobre
aquilo? E qualquer outro fundamento que for posto, além daquele
de Jesus Cristo e Seu sangue, e fé... salvo pela fé, é falsa profecia.
31
E ele disse: “Agora...” Muitos de nós entramos na igreja por
um aperto de mãos, muitos de nós pelo batismo, muitos de nós por
sensações. Ora, eles até estabeleceram lá embaixo nas terras do sul,
que você não tem o Espírito Santo até que haja óleo derramando
do seu rosto ou saindo de suas mãos. Oh, a fraqueza da Igreja
Pentecostal! Quanto tempo vocês vão suportar tais coisas? Não é
de se admirar que Deus não possa restaurar os dons e colocá-los
na igreja: Ele não tem nenhum fundamento para colocá-los, pois
Ele nunca vai colocá-los em qualquer coisa além do fundamento
da Palavra de Deus. Não é de se admirar que essas coisas estejam
acontecendo dessa maneira... Ele conhece os corações dos homens;
Ele sabe o que está dentro de você. Não importa o que você diga
aqui, Ele sabe o que está dentro de você. E Ele não pode colocar essa
base em qualquer outra coisa, além desta Bíblia.
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32
E quando nos tornamos tão esgotados e tão fracos, ao ponto
que caímos por qualquer ventinho de doutrina... Nós somos como
uma folha sobre um lago no outono, que a cada pequeno vento
varre-nos para este e aquele lado. Fiquem estabelecidos na Palavra
de Deus, pois com essa Palavra vocês nunca passarão.
Observem, então este pequeno profeta se levantou, e ele
33
disse: “Eu vi os espíritos em ambos os lados de Deus, e eles estavam
em um pequeno discurso lá em cima (não um discurso, eles estavam
em um pequeno conselho), e eles disseram: ‘Quem de nós pode
descer e trazer Acabe lá em cima, porque a Palavra de Deus diz que
ele deve ser morto e os cães devem lamber o seu sangue.’” E eles
disseram... Um disse: “Desta maneira.” Outro disse: “Eu digo o que
vamos fazer: Vamos fazê-lo desta maneira.” E o outro disse: “Vamos
fazer isso daquela maneira.”
34
E hoje, amigos, Deus está trabalhando no céu da mesma forma
que Ele trabalhou lá. E um espírito subiu, o qual era um espírito de
mentira, e ele disse: “Eu sei como eu vou fazer isso. Deixe-me descer,
e eu vou chegar nesse seminário ali, naquela escola, e eu vou ungir
cada um daqueles pregadores, porque eles não conhecem a Palavra,
de maneira nenhuma. E eles pensam que, desde que eles tenham
um pequeno calafrio correndo por suas costas, e possam gritar um
pouco, isso é tudo; isso é tudo que precisamos. E eu vou levá-los a
profetizar uma mentira, porque eles não conhecem a Palavra.”
35
Irmão, se há algo que um cristão nascido de novo deveria
saber e estudar, é a Palavra de Deus. O problema disso é que nós
tentamos construir... Cada homem... O homem não viverá só de pão,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E escutem, vocês
antigos santos, que vergonha, os quais foram salvos por vinte ou
trinta anos, e ainda não sabem mais sobre a Palavra de Deus do que
se inclinar por alguma pequena sensação. Vocês têm vivido baseados
em emoções e em suas igrejas; “Oh, temos esta igreja; é a maior na
cidade. Um dia desses nós vamos construir uma igreja maior do que
a deles por ali.” Vocês têm a cabeça na televisão, à noite. Vocês estão
lendo velhas revistas True Story [Histórias Reais – Trad.], e todo tipo
de bobagens como essas, quando vocês deveriam ter sua cabeça na
Palavra de Deus diariamente.
E agora, para vocês pregadores... Eu estava conversando com
36
os leigos... Agora, para vocês pregadores: Se vocês não estiveram
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reproduzir a vida de Jesus Cristo novamente. Isso é o que a igreja deve
fazer, não algo sem vida, mas Sua vida, o que Ele fez. “Estas coisas que
eu faço, vós também as fareis.” Observem isso.
89
Agora, se Ele aparecer aqui hoje à noite e fizer a esse público
a mesma coisa que Ele fez quando Ele estava aqui... Não há nenhum
cartão de oração distribuído; eu não poderia chamar uma fila de
oração. Talvez façamos amanhã à noite. Mas se você crer, e sendo
que você aceitou a minha palavra como a mensagem, eu estou
pedindo a Deus nosso Pai, para vindicar a vocês que o que lhes tenho
dito é a verdade, fazendo Sua aparição aqui hoje à noite, na infalível
forma do Espírito Santo, e provando que o que eu lhes tenho dito é
a verdade. Confio que Ele o fará. Você crerá Nele, se Ele fizer? Você
crerá que é uma vindicação da verdade?
90
Senhor Jesus, agora eu entrego as palavras, a mensagem,
estes pecadores que estão arrependidos e se tornaram Teus filhos.
Deixe-os saber que isto não é alguma fantasia; é a Bíblia, a Palavra.
A Palavra diz que Tu virias, e estarias conosco, e em nós, e farias as
mesmas coisas que Tu fizeste quando Tu estavas aqui na terra. E,
oh, Deus, como aquela pequena mulher pressionada pela multidão,
tocou o Teu manto, foi até lá e parou. E todos negavam que Te
tocaram, mas Tu olhaste para baixo, através do coração daquela
mulher, e Tu soubeste, e a encontraste na platéia, e a chamaste e lhe
disseste qual era o seu problema e tudo sobre ele.
91
A Bíblia diz que Tu és o Sumo Sacerdote, portanto, pode ser
tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Como fazemos isto,
Senhor? Te tocamos e damos glória por Tua Palavra. Tua Palavra
opera o verdadeiro sinal e maravilha da Bíblia, e eu oro para que Tu
concedas isto, esta noite, que eles possam saber que Tu és o Cristo, e
eu sou Teu servo. Não para a minha glória, Senhor, mas por amor da
Palavra, eu peço isto em Nome de Jesus. Amém.
92
E o Senhor Deus do Céu abençoe estes lenços, conforme eles
têm estado aqui, onde a Palavra tem sido pregada. Que eles possam
curar cada um. Restaura os lares desfeitos, fortaleça-os, e na casa em
que há confusão, e na terra, que possa vir uma grande paz. Haverá
paz no vale aqui, algum dia, Senhor. Eu oro para que seja em breve.
Conceda a essas pessoas as bênçãos que eles pedem, em Nome de
Jesus. Amém.
93
Agora, nós temos que ter algum objeto. Eles tinham uma
serpente de bronze, e eles tinham de tudo; um tanque no belo portão.
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Por quê? Eles, os samaritanos foram ensinados na Palavra. Eles sabiam
o que o Messias seria. Vocês podem me ouvir? Digam “Amém”. Os
Judeus, verdadeiros e bem treinados Judeus, sabiam qual era o sinal do
Messias. Os verdadeiros Samaritanos, corretamente treinados, sabiam
qual era o sinal do Messias. Eu me pergunto acerca dos Gentios, quando
Ele fez Sua visita nos últimos dias aos Gentios. “Jesus Cristo, o mesmo
ontem, hoje e eternamente.”” A Bíblia diz isso?
86
“Um pouco e o mundo não me verá mais”, Ele disse. “Haverá apenas
cultos e clãs, e denominações. Eles não Me verão mais. No entanto,
vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. As
coisas que eu faço, vós também as fareis.” Se Jesus Cristo ressuscitou dos
mortos, Ele está obrigado a Se apresentar na mesma genuína maneira
Bíblica que Ele fez quando Ele estava aqui na terra. Como é que Ele
vai fazer isso? Seu corpo está sentado no Céu. Ele nunca vai aparecer
aqui até que cada joelho se dobre e toda língua confesse. Não importa
quantas cicatrizes você tenha em sua mão, e quantas coisas como
essas. Quando Cristo vier, a Bíblia diz que apareceriam anticristos nos
últimos dias. Eles dizem: “Oh, Ele está aqui no esconderijo. Ele está
aqui nesta reunião.” Porém, não creiam nisso. Certo!
87
Ele disse: “Porque, assim como a luz vem do oriente e brilha até
o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.” Algo acaba
de chegar
g ao meu coração.
ç
Eu quero
q
lhes p
perguntar
g
uma coisa. A
luz vem do leste ao oeste. É isso mesmo? A civilização começou
no Oriente. O Espírito Santo caiu lá atrás, o mestre, e eles tinham
sinais e maravilhas nos dias da Bíblia. E a luz brilhou no leste. Tem
sido um dia sombrio, nem luz nem trevas, apenas credos de igrejas
e denominações. No último dia, no hemisfério ocidental a luz está
brilhando. O sol está se pondo, e o mesmo poder, e o mesmo Espírito
Santo, o mesmo Jesus, que foi crucificado lá atrás e ressuscitou, está
aqui hoje, fazendo a mesma coisa que Ele fez como Ele prometeu
fazer. Você crê?
88
Então, eu tenho falado com vocês. Eu tenho lhes falado
pela Palavra. E a Palavra diz que Ele colocou cinco ofícios na igreja:
apóstolos (ou missionários), profetas, mestres, evangelistas e pastores,
quero dizer, verdadeiros mestres, evangelistas, profetas e pastores
chamados por Deus. Isto é certo. E se somos a vinha... ou somos os
ramos, e Ele é a videira, Ele energiza a videira com Sua Vida. E se é a
vida de uma verdadeira macieira, isto trará maçãs; é isso correto? E se
nós somos os ramos, e estamos energizados com Jesus Cristo, isto vai
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pensando em ser uma pessoa importante ou não, se vocês irão para a
próxima conferência e eles vão colocar uma pena em seu chapéu, ou
se a sua pequena denominação vai fazer isso, ou aquilo, ou outro...
Vocês tem a cabeça em outras coisas além da Palavra de Deus.
Quando o inimigo vem para a cidade, vocês estariam posicionados
sobre o muro, avisando as pessoas sobre isso. Isto é certo.
37
Observem. Bem, esses homens não apareceram simplesmente
de um dia para o outro. Eles eram um grupo escolhido a dedo,
selecionados. Porém, foram as mãos de um homem que os escolheu.
Deus tinha escolhido um pequeno e velho santo rolador. Observem
ele. E então vocês sabem o que aconteceu? Quando aquele pequeno
Micaías estava lá e disse: “Deus enviou um espírito de mentira no
meio de vós. E cada um de vocês também tem uma bênção. E vocês
são profetas, e vocês estão profetizando. Eu não quero dizer que
vocês não são bons homens, mas há um espírito de mentira enviado
entre vocês.” E, se a Bíblia diz que nos últimos dias os dois espíritos
seriam tão parecidos que até enganaria os próprios eleitos, é melhor
você colocar a cabeça e o coração na Bíblia. Mantenha a sua mente na
Bíblia, em Cristo.
38
E vocês sabem, esse tipo suscitou a justa indignação deste
pregador e sua denominação, sua pequena organização. E o chefe,
Zedequias, aproximou-se e, com a mão aberta, bateu no rosto do
pequeno pregador. Ele disse: “Por que caminho saiu de mim o Espírito
de Deus, se você o pegou?” Disse: “Espere um pouco, você vai
descobrir.” Isso é certo. Agora, aquele pregador que bateu nele,
Zedequias, ele era profundamente sincero. E ele era tão sincero como
Micaías. E eu acredito que ele era um bom homem. Eu acredito que o
restante deles também era. “Bem, então”, você diz: “Irmão Branham,
onde você tem nos trazido esta noite? Então, você tem Micaías ali,
sincero, profetizando sob o Espírito, e aqui estão quatrocentos contra
ele, profetizando, sinceros, profetas ungidos. Agora, como é que você
vai dizer a verdade vinda do erro? Um deles... Quatrocentos dizem:
‘Isso é certo’, e um diz: ‘Isso que é certo’”. E você diz que ambos os
grupos estão sob a unção.”
39
Aqui está a maneira de dizer quem está certo. A profecia de
Micaías concordava com a Palavra de Deus. Micaías tinha a Palavra.
Ele pode não ter sido capaz de se vestir como o restante deles. Ele
pode não ter sido capaz de gritar: “Amém”, assim como o restante
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deles. Ele pode não ter sido capaz de ter a educação que o restante
deles tinha, mas uma coisa ele tinha... Ele podia não ter sido um
pregador tão enérgico como eles eram, mas ele tinha a Palavra do
Senhor. E os céus e a terra passarão, mas essa Palavra nunca passará.
A Palavra do Senhor, isto durará para sempre.
40
Amigos, o que aconteceu? Apenas deixe isso seguir o seu
curso. Observem, com tudo isso, e a congregação, o rei, o exército,
milhões ouvindo isto, eles tiveram que tomar uma decisão. Então,
eles decidiram por aquele que tinha a maioria. Deus nem sempre
está na maioria. Ele está, por vezes, na minoria, mas Ele está sempre
certo. Deus é certo.
41
Ontem à noite no culto, ontem à noite, eu preguei sobre Coré,
que levantou-se, e ele tinha quase todo o Israel pronto para apedrejar
Moisés, Calebe e Josué. E eles certamente estavam em minoria, mas
Deus estava com eles. E a Bíblia diz que, nos últimos dias, essa coisa
se repetirá novamente. Ai deles; eles têm seguido no erro de Caim, e
pereceram na contradição de Coré, manchas em suas festas de amor,
agitados por todo vento de doutrina. De quem ele está falando? Da
igreja nos últimos dias, que é esta igreja, agitada com cada pequena
coisa que vem.
42
Ouçam isto: “Ele não é o único profeta no país”, disse Coré.
“Somos tão profetas como ele é. Nós temos o mesmo direito.” Mas
Deus o disse diferente. Moisés estava permanecendo na Palavra
de Deus. Deus disse: “Vou levá-lo para a terra prometida.” Esses
companheiros ficaram com medo. Moisés, porém, permaneceu
na Palavra, e assim fizeram Calebe e Josué. Agora, observe, não
é estranho que aquele rei, depois daquela profecia, e colocando-a
sobre a Palavra de Deus, mesmo assim, ele não entendeu isso? E
seguiu em frente, de qualquer maneira, porque a Palavra de Deus
tinha que ser cumprida.
43
Agora, coloquem e ajustem seus coletes à prova de bala.
Não é uma coisa estranha que Deus enviará uma verdade a um
povo, e apesar de toda a pregação, que você até poderia ficar rouco
e desfalecer, as pessoas vão mergulhar direto estrada abaixo, atrás
de algum tipo de fanatismo fantástico, em vez de permanecer com
a Palavra de Deus? Por quê? A Bíblia diz: “Eles foram ordenados desde
antes para esta condenação. Saíram de nós, porque não eram de nós.”

DEUS MANTÉM SUA PALAVRA – Parte II

25

corações. É isso correto? E quando um Judeu veio a Ele uma vez (um
Judeu) e ficou lá fora, no meio da congregação (seu nome era Filipe),
ele foi salvo. Ele deu a volta por trás da montanha (disseram-me que
se trata de um dia de viagem), e encontrou seu amigo, um bom sinal
de que ele foi salvo. Ele creu no Senhor. Ele disse: “Se tu crês que eu
sou, se crês que eu sou.” Filipe disse ao eunuco: “Se tu crês de todo o
teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento.” Ele nunca
disse: “Se você pode mostrar alguma coisa.” Ele disse: “Se tu creres.”
Observem, e quando ele voltou e encontrou Natanael, ele
82
voltou do outro lado da montanha, e ele andou na presença de Jesus.
Jesus olhou para ele, disse: “Eis um israelita em quem não há dolo.”
Ora, ele disse: “Quando foi que Tu me conheceste, Rabi?”
Disse: “Antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da
árvore, Eu te vi.”
Ele disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.”
83
Ele sentou-se junto a um poço um dia, em Samaria. Essa é
outra classe de pessoas, os Samaritanos. Ele sentou-Se junto a um
poço. Uma mulher se aproximou. Ele estava apresentando seu
ministério aos Samaritanos. E esta pequena mulher se aproximou, e
Ele disse: “Dá-me de beber.”
Ela disse: “Nós temos uma segregação. Não é costume de vocês,
Judeus, pedir aos Samaritanos tal coisa. Nós não temos relações.”
Ele disse: “Mas se você soubesse com quem você está falando, você
Me pediria de beber.”
84
E a conversa continuou por um pouco. Ele estava de pé,
pode ser que a uma distância de nove, doze metros da mulher. Ele
estava sentado junto ao poço, e ela estava de pé onde o poço descia.
Ele estava sentado diante dos arbustos... do muro do poço. E Ele
conversou com ela durante um tempo, até que encontrou onde
estava o problema dela. Ele disse: “Vá, chame o teu marido.”
Ela disse: “Eu não tenho marido.”
“Está certo; você teve cinco, e agora você está vivendo com o sexto,
e ele não é teu marido.”
Ela disse... Agora, observem, o que aquela mulher disse?
“Senhor, vejo que és um profeta. Agora, sabemos que quando o Messias vier,
Ele irá fazer isso.” Esse é o tipo de sinal que eles estavam buscando.
“O Messias fará isso.”
Ele disse: “Eu Sou Ele, o que fala contigo.”
85
E ela correu para a cidade, e disse: “Não é este o próprio Messias?”
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eles são de Deus... Ou, os presentes de amor de Deus para Cristo.
Deus os apresenta. “Todo o que o Pai tem Me dado virá. E eu vou darlhe a Vida Eterna, e o ressuscitarei no último dia.” Tu disseste, Senhor.
Aí é onde minha fé se ancora. Eu me posiciono ali naquela rocha,
a Tua Palavra. E eu creio. E agora, eu oro para que Tu dês a eles a
recompensa agora; se eles têm crido, e nasceram de novo, eu oro
para que Tu batizes cada um deles no corpo de Cristo pelo batismo
do Espírito Santo, e os estabeleça no trabalho do Reino. Conceda-o,
Senhor. Peço isso em Nome de Jesus. Amém.
79
Eu não sei... Você deu os cartões de oração? Ele não distribuiu
os cartões de oração. Eu quero que isto fique claro. Quantos creem
que eu lhes disse a verdade? Levante sua mão. Deus te abençoe.
Quantos creem que não é um motivo egoísta? Que no meu coração,
eu realmente quero dizer, porque eu vos amo, e eu sou um vigia de
Deus, e eu... Você acredita que é do meu coração? Deus te abençoe.
Certamente não. Diria eu qualquer coisa para ferir alguém? Se eu
fizesse isso com um motivo egoísta, meu lugar seria aqui embaixo,
com a minha mão levantada para arrependimento. Eu digo isso
porque amo vocês.
80
Eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém. Qualquer
um desses mestres da Califórnia, e tudo ao redor, que estão passando
pela terra com todas essas fantasias, Deus sabe que quase todos
eles que eu conheço, eu tenho sentado com eles, implorando com
lágrimas e dizendo: “Irmão, olha aqui, não é isso...” “Oh, nós estamos
ungidos com o óleo do regozijo.” Eu disse: “Nenhum óleo que sai do
seu corpo; nada que sai de seu corpo pode lhe fazer algum bem.”
E toda a armadura de Deus é Sobrenatural. O que é a armadura
de Deus? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão,
ternura, paciência,
p
fé. Nada... Toda obra natural está consumada; é
o sacrifício de Cristo. Nós apenas cremos. É pela fé. Nada que você
tenha que ver, nada que você tenha que sentir; você tem que crer.
Jesus nunca disse: “Você viu isso? Você sentiu?” Ele disse: “Você
creu?” Você creu?
81
Agora, há sinais verdadeiros da Bíblia para seguir os crentes.
Jesus disse algo assim: “Aquele que ouve as minhas palavras e crê em Mim,
e as obras que eu faço, também as fará.” São João, capítulo 14, versículo
7, eu creio que é isto. “Aquele que crê em Mim, as obras que eu faço,
também as fará.” Que tipo de obras Ele fez? Ele estaria na audiência;
as pessoas viriam a Ele. Ele saberia os próprios segredos de seus
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Paulo disse: “Depois de minha partida, lobos cruéis,homens de seus
próprios grupos levantarão e dirão coisas perversas.” Ele disse: “Se um
anjo do céu vos anunciar qualquer outra coisa além do que tenho ensinado,
seja anátema.”
44
Vocês notaram, na Bíblia (agora,
g
há poucos
p
minutos),
Paulo não teve nenhum problema com a igreja de Éfeso. Eles eram
estudiosos. Eram homens que entendiam. Mas seu problema não era
com a igreja Romana, e ele os exaltou diante de Deus, e falava da fé
deles. Mas o problema que ele tinha era com Corinto. Corinto era o
lugar que ele tinha o problema, pois eles não podiam tomar a Palavra.
Cada um queria uma sensação. Disse: “Por que é que quando eu
venho entre vocês, aqui, um tem língua, e um tem um salmo, e um
tem isto, e tem aquilo, uma espécie de pequena sensação tola?” Ele
disse: “Vocês são crentes, porém vocês não estão fundamentados.”
45
Agora,
g
vocês sabem q
que Paulo não teria p
pregado
g
certas
coisas à igreja de Corinto, e voltado e pregado à igreja de Éfeso outra
coisa, e à igreja
g j dos Tessalonicenses outra coisa. Ele p
pregou
g o mesmo
evangelho em todos os lugares. Porém, para a igreja de Éfeso ele
podia falar para eles de alguns dos grandes mistérios que Deus tinha
revelado a ele, lá na Arábia. Ele podia pregar a predestinação para
eles. Ele não podia pregar isto para a igreja de Corinto, pois eles ainda
tinham... Se eles não tivessem óleo correndo de suas mãos, ou algum
tipo de sensação, ou uma coisa ou outra, eles não acreditariam no
que a Palavra dizia. Eles tinham que ter uma língua, ou um salmo,
ou algum tipo de pequeno sinal, ou algo assim. Mas Paulo não podia
pregar doutrina sólida para eles.
46
E eu tenho dito isso, irmãos, irmãs, que este pode ser o
último sermão que prego, mas vou estar livre do sangue de todos
os homens. Ouçam, irmãos, Paulo não podia pregar para eles.
Eu disse: “Eu encontrei duas coisas em minha vida. Encontrei
os Fundamentalistas: Batistas, Presbiterianos. Eu encontrei os
Pentecostais. Sendo um Batista, eu mesmo, fui ordenado na igreja
Batista, eu os deixei para vir e estar com vocês. Eu vos amo. E eu
vi o erro de alguns de seus atos, mas eu vim ter com vocês para
que eu pudesse trazê-los de volta. Eu vim com vocês, não porque eu
fui expulso da igreja Batista. Não, senhor. Descubra se isso é certo
ou não. Não fui expulso da igreja Batista; eu escolhi vir ter com os
Pentecostais, porque eu vos amei. E eu vim ter com vocês, para que
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eu pudesse tentar, pela Bíblia, sacudi-los de seu erro, e trazê-los de
volta para uma fé sólida na Palavra inabalável de Deus.
47
E chegou a hora quando o Pentecostes americano também
está baseado em algum tipo de fantasia ou ismo, ou tão frio e formal
que você simplesmente não pode tocá-los. Essas são as duas classes.
Dificilmente, não mais no centro do caminho. E agora observem, acho
que o povo Batista, os Luteranos, Presbiterianos, posicionalmente,
são estudiosos da Bíblia. Eles, posicionalmente, sabem onde estão.
Mas eles têm a Palavra sem o Espírito. Eles não têm nenhuma fé
na Palavra que eles conseguiram. E vocês, Pentecostais, têm a fé,
mas vocês não sabem onde vocês estão posicionados. Se vocês
conhecessem a Bíblia, vocês não seriam tão insossos para cair por
qualquer coisa. Isto é certo. Vocês sabem que é verdade.
48
Agora, se nós somente pudéssemos obter a fé Pentecostal e
a teologia
g Batista, ou teologia
g Batista e fé Pentecostal, nós teríamos
isso. É exatamente como um homem que tem dinheiro no banco, e ele
não sabe como preencher um cheque. E o outro que não tem nenhum
dinheiro no banco, e sabe como preencher um cheque. Isso soa como
tolice. Se pudéssemos obter o homem que tem o dinheiro no banco,
fazê-lo conhecer onde está pisando pela Palavra, estaria resolvido.
Poderíamos extrair dividendos da glória de Deus pela morte de
Cristo, onde os sinais e maravilhas da Bíblia acompanhariam, e nós
não precisaríamos de nenhum desses tipos de coisas tolas. Vocês
sabem que é a verdade.
49
Qual é o proveito de aceitar uma falsificação que o diabo lhe
oferece, quando os céus e o firmamento estão cheios de bênçãos,
tentando dar a você? Por que eu iria comer ali fora de uma lata de
lixo, quando eu posso comer em uma boa mesa? Certamente. E eu
responsabilizo um tanto disso aos pregadores. Isto é certo. Eles vão
revolver a velha lata de lixo em algum lugar, e todos se reunirão
como um bando de baratas no verão. Isto é certo. Eu não digo isso
como piada. Este não é um lugar para brincadeiras; este é o lugar
onde a Palavra de Deus está saindo. Ouça, irmão, se você quiser
fazer baratas se dispersarem, apenas acenda a luz uma vez. Por que
isso? Elas são insetos das trevas. Isto requer a Luz do evangelho para
manifestar as coisas. Isto é exatamente correto. A Luz do evangelho.
“Você crê em sinais e maravilhas, irmão Branham?” Absolutamente.
Mas tem que ser sinais e maravilhas da Bíblia. Porque o diabo tem
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não levantou a mão, diria: “Lembra-te de mim.” Deus te abençoe,
meu irmão. Oh, como você vai se lembrar disso! E se esta noite for
sua última noite? Como você vai se lembrar disso, na presença de
Deus... Você diz, “Irmão Branham, que diferença isso faz?” Bem, isso
apenas significa a diferença entre a vida e a morte. Agora, não se
empolgue com alguma fantasia. Jesus Cristo disse: “Aquele que ouve
as Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna, e não
entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.” Sem emoções, sem
sensações. Isto é fé.
76
Somos salvos pela fé através da graça. Como a graça vem?
“Ninguém pode vir a Mim a menos que Meu Pai o traga primeiro.” Graça:
toca em seu coração e você crê. Então você levanta a mão; o que isso
faz? Quebra todas as regras científicas do mundo. Sua mão deveria
abaixar, mas quando há algo em você tomando uma decisão para
Deus levantando a mão, isto quebra todas as regras; é um espírito
em você que está dizendo: “Levante a mão, agora.” Você vai fazer
isso? O que este pouco significa! Desejaria que eu tivesse tempo de
dizer algo a vocês sobre o que este pouco significa em levantar a mão
ou não. Mas como não tenho, eu só estou pedindo que você, se Deus
falou ao seu coração, que você faça esse tanto de levantar a mão e
dizer: “Deus, sê misericordioso comigo, eu agora, aqui, creio de todo
meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Salvador.”
Deus te abençoe.
77
Muito bem. Estamos preparando para encerrar para a oração.
Vi você, meu irmão, lá. Forte, saudável, de boa aparência, sentado
bem aqui, prestes a chorar, não importando qual seja o preço. O
preço
p
ç está p
pago,
g irmão. Você o tem aceitado. Você não p
pode levantar
a mão sem Deus reconhecê-lo. É um espírito dentro de você que faz
você levantar a mão. Agora, se você é um frio, membro morno de
igreja, que nunca nasceu de novo, você levantará a mão? Oh, você se
uniu à igreja, porém quando você crê, você nasce de novo. “Aquele
que crê em mim tem a vida eterna.” Se isso não é um nascimento, eu não
sei o q
que é. O que
q é a vida eterna? A vida de Deus em você. Pois Ele
é o Único que tem imortalidade. Muito bem, oremos:
78
Deus, Pai. Nós percebemos que estamos em Sua presença,
e Tu tens vindo, e a presença do Senhor está aqui, e nós Te
agradecemos. Nós Te agradecemos por cada pecador que levantou
suas mãos, muitos deles, e eu Te agradeço por eles. Tenho pregado
a Tua Palavra; Deus tocou seus corações, e eles Te aceitaram, e agora
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você levantaria a sua mão, lá em cima? Deus te abençoe, meu jovem.
Deus te abençoe. Deus te abençoe, jovem companheiro. Estou tão
feliz de ver... embora todos tenham a sua mão levantada. Mas têm
sido pessoas jovens, sentados aqui ouvindo esta Palavra, hoje à noite,
eles são os homens do amanhã, se houver um amanhã. Levantem as
mãos, vocês levantarão? Digam: “Cristo, lembra-Te de mim. Irmão
Branham, ore por mim. Agora eu quero dizer a Cristo, ‘Eu creio em
Ti, Senhor. Eu creio em Ti, e eu Te aceito.’”
72
A galeria atrás de mim, levantaria sua mão, alguém lá em
cima? Deus te abençoe. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe.
Isso é bom. Deus te abençoe aqui, mocinha, no canto. Isto é muito
bom. Alguém mais diria: “Lembra-te de mim, irmão Branham, eu
estou agora... Cristo está falando no meu coração, através de Sua
Palavra.” As galerias, à minha esquerda, levantariam vocês as mãos,
alguém? Deus te abençoe, senhora. Essa é uma verdadeira... Deus
te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhor. O Senhor esteja com
vocês. Alguém mais? As galerias aqui na parte de trás, em qualquer
lugar lá atrás? Levantem as mãos e digam: “Cristo, lembra-Te de
mim enquanto o irmão Branham ora por mim. Agora eu quero que
você creia no Senhor Jesus Cristo.” Deus te abençoe, senhor.
73
Agora, embaixo das galerias à esquerda, do meu lado
esquerdo. Deus te abençoe, senhor. Deus te abençoe, senhora. Isto
é muito bom. Ao longo de toda a fila de lá, há alguém? Levante a
sua mão. Lá embaixo, à minha esquerda. Deus te abençoe, senhor,
o homem hispânico. O outro homem que está sentado lá na frente,
Deus te abençoe, meu irmão. Agora, alguém mais diria: “Lembra-Te
de mim, Deus, eu agora, aqui, levanto a mão para Cristo. Eu creio
Nele como Filho de Deus. Agora quero aceitá-Lo, e eu quero uma
experiência Bíblica.” Deus te abençoe. Deus te abençoe, senhora.
Deus te abençoe, garotinho. Alguém mais em todo o edifício? Deus
te abençoe lá, mocinha, a garota hispânica. Eu vejo você, e Deus vê
você, com certeza. Ele vê até o pardal.
74
Eu posso não ver sua mão, mas há uma coisa certa, não
poderá nunca ser esse pequeno toque... “Algo está dizendo: ‘Sou Eu’.
Levante sua mão.” Quando você levanta a mão, Ele sabe disso. Você
responde a Ele. Deus te abençoe, senhora, sentada bem aqui. Deus te
abençoe, senhor. Deus te abençoe, irmão, atrás dele ali, com ambas
as mãos levantadas. Está bem.
75
Só mais uma vez, em frente, à minha direita. Alguém que
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uma falsificação nos últimos dias para enganar as pessoas, e eu estou
na vigilância disto. Certamente. E estou vos avisando: Mantenhamse afastados.
50
Os Coríntios, eles simplesmente podiam crer em qualquer
coisa. Mas não criam na coisa certa. Mas agora,
g
vejam,
j
vocês
acreditam que a igreja de Éfeso falou em línguas? Certamente. Vocês
acreditam que eles tinham sinais e maravilhas? Sim, senhor. Mas eles
sabiam onde colocá-las. Seus pastores sabiam como estabelecê-las, e
colocar a igreja em ordem, mas os Coríntios não sabiam. Cada um
tinha que fazer isso, e fazer aquilo, e fazer isso, e fazer aquilo. Eles
tinham os dons. Paulo disse: “Vocês têm grandes dons; eu sou grato
por eles.” Mas eles não sabiam como usá-los. Essa é a maneira que
está hoje na igreja, e isso foi longe o suficiente, ao ponto que o diabo
começou a entrar e dar-lhes alguns falsos sinais e maravilhas. Vocês
podem imaginar? Irmão, precisamos da Bíblia, de um antiquado
avivamento de São Paulo, da Bíblia e do Espírito Santo, o verdadeiro
e real Espírito de Deus.
51
Observem aqui: Oral Roberts, um amigo meu do peito,
usou esta Escritura depois... Eu acredito que ele tirou de Jeremias.
Jeremias disse: “Deus é um Deus bom.” E o meu amigo, Oral Roberts,
tem usado muitas vezes essa expressão, e isso é verdade. Deus
é um Deus bom. Certamente, Ele é. Eu quero te perguntar uma
coisa. Deus sendo um Deus bom... Você notou que na ressurreição
do Senhor Jesus, Pedro estava no túmulo e algumas mulheres, e
Pedro reconheceu que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Ele
voltou direto para os discípulos, e disse: “O Senhor ressuscitou.” E o
restante deles começou a louvar ao Senhor, porque eles sabiam que
era para Ele ressuscitar dos mortos. Então, “Vocês não se lembram do
que Ele nos disse?” Eles começaram a regozijar-se porque o Senhor
tinha ressuscitado.
52
Neste grupo havia dois ausentes, e um deles era chamado
Cléofas, e seu amigo. E eles estavam na estrada para Emaús, indo de
volta para casa muito tristes. Eles não tinham ouvido a notícia ainda.
Então, enquanto viajavam, Jesus apareceu para eles. E, observem,
Ele não foi para dizer-lhes algum tipo de fantasia; a p
primeira coisa
pela qual Ele foi, foi para trazê-los à Palavra. Disse: “Ó insensatos e
tardos de coração, vocês não sabem o que os profetas disseram, a Palavra
disse, que Cristo deveria padecer para entrar em Sua glória?” Ele começou
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com a Palavra. E Cristo sempre começa com a Palavra, e permanece
com a Palavra. E quando Ele Se deu a conhecer a eles por um sinal,
não uma fantasia, um sinal que Ele fez diante deles aqui na terra,
do qual fez um sinal Bíblico, eles correram de volta; e no meio deste
povo, eles encontraram um camarada chamado Tomé.
53
“Não, não acredito nisso. Não, não acredito nisso. Eu tenho
que ter mãos sangrentas antes que eu acredite nisso.” Ele foi o
primeiro Pentecostal. “Eu tenho que ter um sinal. Eu tenho que ter
algum tipo de emoção, uma sensação.” Deus é um Deus bom. Ele
apareceu e disse: “Tomé, venha aqui.” Disse: “Coloque suas mãos aqui
no Meu lado. Você Me sente? Se você quiser sentir alguma coisa,
aqui está, Tomé. Sinta-me. Toque Minhas mãos.” E Tomé disse:
“Oh, agora eu creio.” Ele teve que ter uma sensação. Os outros não
tiveram que ter uma sensação. Eles tiveram fé. Eles não precisaram
de uma sensação. Tomé teve que ter alguma evidência. Eles não
precisaram de nenhuma evidência. A Palavra escrita estava escrita, e
eles tiveram fé na Palavra escrita.
54
Eles tinham um coração especial, irmão. Isso é o que Phoenix
necessita: a fé na Palavra escrita. E Ele disse: “Tomé, agora você teve
toda a emoção e sensação, e você diz que crê.” Ele tem conseguido
muitos filhos, Tomé tem. Ele disse: “Agora você crê. Quanto maior
é a recompensa dos que nunca viram ou tiveram alguma sensação,
e ainda assim creram?” Eu quero estar desse lado: da maior
recompensa.
55
Hoje eu estava conversando com o meu administrador,
o Sr. Moore, enquanto nós estávamos tendo um pequeno
companheirismo, e eu disse: “Irmão Moore, do que precisamos?” E
enquanto estávamos indo pela rua de carro, eu disse: “Irmão Moore.”
Eu estava tentando levá-lo a responder alguma coisa. Eu queria
colocá-lo nas Escrituras, não que ele precise, porque ele está. Mas
eu o queria neste determinado assunto que eu ia perguntar a ele. Eu
disse: “Sr. Moore, você sabe do que precisamos?” Eu disse: “Nos dias
do ajuntamento do povo que estava no Egito, Deus enviou-lhes um
profeta. E quando Deus enviou-lhes um profeta, o diabo enviou-lhes
alguns falsos profetas.” Correto? Claro que sim. “E então, quando o
povo se ajuntou de novo, no momento da libertação, quando Jesus
estava chegando, Deus enviou-lhes um profeta, e a única diferença
que eles poderiam dizer... E havia um falso profeta que se levantou.”
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povo, para terem cuidado nestes últimos dias. E eu oro, Deus, que
isto penetre profundamente no coração de cada pessoa, e o Espírito
Santo regue isto e traga grandes avivamentos e uma unidade
fraternal entre os ministros, e o amor de Cristo seja derramado em
nossos corações. E que possamos ver, antes do tempo do fim, um
grande derramamento e um avivamento. Conceda isto, Senhor. Tem
piedade de nós. Sê misericordioso conosco e perdoa-nos de nossos
pecados e transgressões. E que a Tua misericórdia descanse conosco.
Oramos em Nome de Jesus.
69
Enquanto temos nossas cabeças inclinadas. Eu não pude
colocar a Palavra de Deus da forma que eu tinha... Agora, é cedo. Eu
não poderia fazer isso sem convidar os pecadores a aceitar o Senhor
Jesus. Que bem faz lançar a rede, se você não a puxar para fora?
Há um pecador aqui esta noite? Eu sei que há muitos de vocês que
aceitariam a Cristo e diriam: “Irmão Branham, estou convencido
de que estamos vivendo no fim dos tempos. Todas essas coisas que
você tem ensinado estão acontecendo, isto foi alertado na Bíblia
como sinais de advertência, e nós estamos no fim do caminho. Eu
levanto minha mão para Cristo esta noite, e peço a Ele que tenha
misericórdia de mim, um pecador, e Se lembre de mim na hora da
minha morte, porque eu O aceito agora.”
Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, vamos começar
70
com o piso principal. Você levantaria sua mão? Apenas levante a
sua mão; isso não vai te machucar. Se você é um pecador, levante
sua mão. Deus te abençoe, senhor. Alguém mais? Deus te abençoe,
ç
senhora. Deus te abençoe,
ç
jovem
j
rapaz.
p
senhor. Deus te abençoe,
Bem no corredor do meio agora, alguma outra pessoa. À minha
direita, há mais alguém neste outro corredor aqui, levante sua
mão e diga: “Deus, tenha misericórdia de mim. Irmão Branham,
lembra-te de mim em oração.” Deus te abençoe, senhora. Deus te
abençoe, senhora.
71
Lá atrás sob as galerias, lá atrás. No lado direito, alguém
levante a sua mão, e diga: “Lembra-te de mim, irmão Branham,
eu oro que Deus tenha misericórdia de mim. Eu sei que não estou
vivendo o tipo certo de vida; eu não estou vivendo como um cristão
deveria. Eu sou apenas um membro de uma igreja nominal. Oh, eu
fiz duas ou três tentativas, mas nunca cheguei a lugar nenhum. Eu
realmente quero ser salvo. Levanto a minha mão. Eu oro para que
Deus faça isto.” Tu farás isto? Em cima, nas galerias, à minha direita,
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66
E quando Ele olhou para a terra e viu que o maior medo que
o homem tinha era da morte, Ele correu para um lugar chamado
Calvário, e ali cravou isso no seu peito, e quando Ele subiu, Ele disse:
“Esperem lá, até que sejais revestidos do poder do alto”. Ele enviou
o Espírito Santo, e disse: “Sigam-me, e lutem com tudo o que vocês
têm dentro de si.” E, irmão, esta é a Palavra de Deus, q
que é mais
penetrante do que uma espada de dois gumes. É o maior poder que
já foi colocado nas mãos dos homens, e Deus está esperando que a
raça de Adão lance o pecado, a doença e todos os tipos de demônios
pelas muralhas de luta. Isto é certo. Nós temos a arma mais poderosa
que existe. Arnold Von Winkelried deixou-os com paus e pedras,
mas Cristo nos deixou com a Sua Palavra e Espírito. Vamos lutar!
Vamos ficar com Cristo! Vamos ficar com a Palavra! Vamos puxar a
espada da bainha e lutar.
67
Meu irmão, eu não sou mais nenhum menino; sou um
homem de meia-idade, e num desses dias eu tenho que chegar ao
fim da estrada. E se eu for como a maioria dos Branhams e Harveys,
quando ficam velhos, eles ficam um pouco trêmulos. Oh, eu espero
que Ele me deixe ir até o fim. E quando eu chegar ao fim da estrada,
eu espero ser um velho homem de cabelos e bigodes grisalhos,
apoiando-me em um bastão; quando eu ouvir as ondas do velho
Jordão movendo-se por toda a parte, eu saberei que a hora chegou,
e eu quero estar segurando a espada em minha mão. Isto é certo.
Eu quero virar e olhar através do tempo de vida do ministério, e
ver cada espinheiro que eu passei, e cada colina que conquistei.
Quando isto acontecer, eu quero tirar a velha espada e colocá-la de
volta no feixe da eternidade, tirar o capacete da salvação, e ajoelharme na margem e dizer: “Deus, empurra o bote salva-vidas; estou
voltando para casa.”
Se eu sou fiel ao meu Salvador,
À Sua mão guiadora vou agarrar-me.
Ele vai me guiar sobre o rio da morte;
Céus novos, doce canção cantarei.
68
Deus te abençoe, e vamos inclinar nossas cabeças. Deus
Eterno, bendito Salvador, peço-Te que tenha misericórdia de nós, e
com tudo o que Tu me deste para dizer, eu o disse. E Tu disseste
em Tua Palavra, “Minha Palavra não voltará vazia, mas vai cumprir
ao que foi destinada”. E Tu sabes os motivos do meu coração. Como
um vigia, sentado no muro, eu tenho lançado uma advertência ao
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Agora, lembrem-se que Gamaliel disse assim; ele tomou quatrocentas
pessoas e levou-as para o deserto, e todos pereceram, supostamente
sendo ele mesmo um grande sujeito. Ele não estava com a Palavra.
56
Mas João estava com a Palavra. E João disse: “Eu sou a voz do
que clama no deserto. Arrependei-vos, pois o Reino dos céus está próximo.”
Irmãos, aquele velho pregador Batista com um casaco de pele de
carneiro envolto nele, um par de pequenas calças peludas, ele
pregou o arrependimento, e pregou a Palavra de Deus duramente
como os homens nunca tinham feito anteriormente. Ele era um
verdadeiro profeta. Ele ficou com a Palavra, e havia um falso profeta
na terra, ao mesmo tempo, que liderou um grupo... Levantou um
monte de fantasias em fanatismo, para sair e se preparar para um
arrebatamento, em algum lugar, e pereceram no deserto.
57
Toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada,
em um cruzamento, Deus envia um profeta verdadeiro, e o diabo
envia um falso profeta. E eu disse: “Irmão Moore, precisamos de um
profeta.” Eu queria ver o que ele dizia. Ele olhou para mim um pouco.
Eu disse: “E nós temos um verdadeiro profeta. E esse verdadeiro
profeta é o Espírito Santo. Ele é um ser espiritual. Deus enviou o
Espírito Santo para liderar a igreja.” E Jesus disse: “Quando o Espírito
Santo vier, Ele vai lhes mostrar as coisas que estão por vir, e vai trazer essas
coisas à sua memória, que eu vos tenho ensinado.” E o verdadeiro Espírito
Santo vai ensinar a Palavra de Deus, e ficará com a Palavra, e alertará
sobre as coisas que virão. Isto é certo. E nós temos um profeta, mas
o que vamos fazer com Ele? Ele tenta nos direcionar para a Palavra.
Nós saímos para atrair uma multidão.
58
Irmão, eu preferiria pregar para duas pessoas e ser fiel aos
olhos de Deus, do que estar diante de dez milhões e comprometido,
ou fazer algo contrário, e ofender meu Senhor Jesus, a fazer algo
contra o Seu reino. Eu prefiro ficar e pregar a verdadeira Palavra
do que ter minha própria organização. Foi o que eu fiz, pela graça
de Deus, quando no princípio, quando toda a atenção estava sobre
minhas reuniões, quando eu estive aqui em Phoenix. Ora, certamente
o diabo o apresentou a mim, o diabo o fez. “Ora, você poderia
começar uma organização isso destruiria esta e aquela.” Eu disse:
“Olhe aqui, Sr. Diabo, eu nunca fui enviado à Terra para destruir; eu
fui enviado a este mundo para pregar a cura. E eu estou pregando a
cura do corpo de Cristo.” De volta para a Bíblia.
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59
Nunca podemos curar o corpo de Cristo com uma pequena
sensação: um começa isso, e alguém começa aquilo e se obtém isso,
e se obtém aquilo. Voltem para a Palavra, e coloquem as pessoas na
Palavra eterna de Deus. Oh, se unicamente vocês pudessem ver isto!
Temos um Herói, q
que é o Espírito
p
Santo, q
que veio p
para nos ensinar
e nos guiar em toda a verdade. É isso o que Ele disse que Ele faria?
Bem, o que é a verdade? Não é óleo, não é sangue, não é isso, não é
aquilo. Não, senhor. A Palavra é a verdade. A Bíblia diz assim. Jesus
disse: “Pai, santifica-os na verdade. Tua Palavra é a verdade.” O Espírito
Santo dará testemunho da verdade, a Palavra de Deus.
60
Para encerrar, eu poderia dizer o seguinte: muito rapidamente
essas coisas são esquecidas. Muito rapidamente a mensagem é
esquecida.
q
As p
pessoas vêm à igreja,
g j às vezes; eles veem um p
pouco
de entusiasmo. Às vezes, eles vêm para ouvir algum bom pregador
famoso pregar... Um bom teólogo prega um bom sermão, como eles
dizem. Mas você falha em perceber o porquê você vem à igreja. Você
vem à igreja para adorar.
61
Eu vim da Suíça recentemente, e muitos de vocês, homens e
mulheres aqui que são mais ou menos da minha idade... Eu acho que
está nos livros de leitura hoje em dia. Mas é familiar a vocês, talvez,
como de alguns dos homens na plataforma atrás de mim, com a
grande história de Arnold Von Winkelried. Ele foi um grande herói
na Suíça, muitas centenas de anos atrás. O povo suíço se reuniu nas
montanhas, e teve seu pequeno sistema econômico lá em cima e suas
pequenas casas e suas esposas e filhos. Eles eram pessoas amantes da
paz e ainda são. E um dia a Suíça foi invadida. Agora, me dêem toda
sua atenção. E, na invasão, os invasores vieram com grandes lanças e
exército, todos os homens bem treinados, com capacetes, armaduras,
escudos, joelheiras, bem treinados. E a Suíça ouviu que suas terras
foram invadidas por este inimigo, e eles se reuniram para proteger
suas pequenas casas.
62
Eles desceram das montanhas para enfrentar o inimigo na
planície. E o que eles tinham para lutar? Pedaços de pau, lâminas de
foice, pedras e tudo o que puderam pegar. Oh, o inimigo era muito
forte para eles. E, como aquele pequeno bando de rapazes suíços
estava lá em cima, logo atrás deles estavam suas casas, esposas e
filhos, e tudo o que eles amavam e chamavam... [Espaço em branco
na fita-Ed.] Aqui veio aquele grande exército como uma parede de
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tijolos maciços. Todos, homens treinados, marchavam no compasso,
seguiam para aniquilar totalmente aquele pobre pequeno grupo de
suíços. E, enquanto eles vinham, eles viram que seriam massacrados.
Eles seriam derrotados por este grande exército. Mas foi nesse
momento crucial, que um homem, inspirado, com o nome de Arnold
Von Winkelried, ele disse: “Irmãos, hoje eu vou dar a minha vida
pela Suíça.” E eles disseram-lhe: “Arnold Von Winkelried, o que
você vai fazer hoje?”
Ele disse: “Vocês apenas sigam-me.” Ouçam. “Vocês me sigam
63
e lutem com o que vocês têm, e façam o melhor que puderem.” Agora,
ele se virou e disse: “Bem lá sobre a montanha está uma pequena casa
branca. Naquela pequena casa, minha esposa e três filhos pequenos
esperam pelo meu retorno.” E disse: “Eu nunca vou ver seus rostos
novamente, mas cuidem de minha esposa e filhos, porque hoje eu vou
dar a minha vida pela Suíça.” Eles se perguntaram o que ele faria.
64
Ele viu aquele grande exército que se aproximava; ele
levantou suas mãos, e ele gritou com toda a sua força: “Abram
caminho para a liberdade.” E ele começou a correr com as mãos para
cima, e ele gritou de novo: “Abram caminho para a liberdade.” E
quando havia uma centena dos melhores lanceiros treinados, pois
ele foi direto para a parte mais aglomerada deles, e cem lanceiros
treinados moveram-se para pegá-lo. E quando ele se encontrou com
as lanças, ele gritou de novo: “Abram caminho para a liberdade.” E
ele pegou um punhado daquelas lanças, e as lançou em seu peito, e
caiu para sua morte; tal foi a demonstração de verdadeiro heroísmo,
que derrotou o exército. E esses homens suíços, com pedras, paus
e varas vieram e expulsaram o inimigo de sua nação, e eles nunca
tiveram uma guerra desde aquele dia.
65
Esse heroísmo raramente foi igualado, e nunca ultrapassado,
a não ser em uma ocasião. Aquilo foi uma coisa pequena. Quando os
filhos de Adão estavam sem saída, os filhos da raça de Adão, e eles
estavam derrotados... Deus enviou-lhes a lei, e eles não guardaram
isto. Eles foram atrás de outra coisa. Ele lhes enviou os profetas, e eles
não obedeceram. E havia ignorância, falta de conhecimento, pecado,
doenças, aflições maltratando toda a raça humana, e toda esperança
de que a raça humana pudesse ser salva tinha se ido. Então no céu,
houve Um que deu um passo adiante: “Neste dia eu vou dar a minha
vida pela raça de Adão.”

