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ENTRANDO NO ESPÍRITO
Getting In The Spirit

William Marrion Branham
Sexta-feira, 28 de abril de 1961
Chicago, Illinois - E.U.A.

1
É estranho, eu estava aqui falando sobre o irmão Davi, creio
que foi ontem à noite, e aqui ele aparece na plataforma nesta noite.
Bem, isso é muito bom. (irmão Davi, estamos felizes por ter você
aqui em Chicago, e é bom ter vocês, irmãos que estão atrás de mim
aqui nesta noite. E saber o apoio em oração agora... a mensagem do
Senhor. Estejam em oração por mim neste momento.) É bom estar
novamente nesta noite aqui no auditório, com assentos tão bonitos
ocupados pelas pessoas, e sob a expectativa de ver a operação do
Espírito Santo entre nós outra vez nesta noite. Certamente, temos
desfrutado cada hora deste culto, estando aqui. Desde o último
domingo à noite, ou melhor, no último domingo à tarde... Tivemos
um tempo tão glorioso, maravilhoso, e o Espírito Santo fez grandes
coisas em nosso meio. Nós O vimos curar os enfermos, fazer
milagres, salvar as pessoas e enchê-las com o Espírito Santo, e
grandes coisas. O que mais poderíamos Lhe pedir além disso? E é o
que O temos visto fazer.
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Estou tão feliz em saber que estamos vivendo no último dia, e
como ministros do Evangelho, temos o privilégio de falar, eu creio,
aos eleitos de Deus dos últimos dias. E que privilégio é para nós,
ministros, estarmos assentados na terra aqui hoje, falando à última
era da igreja, à última Igreja. Verdadeiramente eu creio nisso, de
todo o meu coração, que estamos falando agora à última era da
igreja. Isso ﬁnalmente vai chegar à conclusão na Igreja de Laodiceia
e então nós... Jesus virá e tudo estará terminado. E ﬁcarei feliz
quando isso acontecer. Sinto-me como João lá no passado. "Ora,
vem, Senhor Jesus."¹ disse: "assim seja." Já vi o suﬁciente disso. Estava
dando uma volta, e me parece que, em vez de ﬁcar melhor, o mundo
ﬁca mais perverso o tempo todo. Assim sendo, penso como João
disse: “Ora, vem, Senhor Jesus”. Então, tudo terminará.
3
E eu estou... Veja, eles ainda têm esse livrinho impresso aqui
da visão. E cada vez que penso nisso, meu coração arde por ir mais
1 Apocalipse 22:20
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adiante na reunião. Fazer algo imediatamente, porque talvez não
demore muito até que não tenhamos tempo para fazer mais nada.
Assim que, queremos fazê-lo agora, enquanto podemos. E que o
Senhor possa acrescentar Suas bênçãos nesta noite novamente.
Agora, amanhã de manhã será o café da manhã dos Homens de
Negócios, creio que será bem aqui neste mesmo lugar. Já foi
anunciado que amanhã haverá um café da manhã dos Homens de
Negócios. E creio que o público está convidado. Enquanto vocês
vierem, ﬁcaremos muito felizes. E cabe a mim falar, de manhã, se for
do agrado de Deus, serei pelo menos um dos palestrantes, no café da
manhã. E espero que o Senhor se encontre com todos nós, e se você
nunca foi a um desses cafés da manhã... Alguns de vocês, homens de
negócios aqui da cidade, certamente seria bom vocês virem e
ouvirem o que Deus tem feito por outros homens de negócios.
4
Bem, você pode ser um homem próspero no que diz respeito
ao seu negócio. Mas não estamos tentando apresentar algo a você
para torná-lo um melhor... ou para tornar seu negócio melhor.
Estamos tentando apresentar algo que tornará você melhor. Isso é
Cristo (veem?), o Cristo. Como eu disse outra noite, a muito tempo a
Igreja perdeu seu programa quando tentou se tornar semelhante ao
mundo, à educação e à diversão, e ao entretenimento e assim por
diante. Nunca nos assemelhamos a eles. Os ﬁlhos da noite são mais
espertos do que os ﬁlhos do dia. São mais sábios. Jesus disse isso. E
nunca poderíamos lhes dar entretenimento, pois, aﬁnal de contas, o
Evangelho não é um clarão, é uma incandescência. Veem? É uma
incandescência: suave e doce. E nós, há uma só coisa que temos que
o mundo não tem e não pode ter, a menos que se tornem um de nós:
temos Jesus. É isso. Temos Jesus.
5
Não somos tão espertos quanto eles. Não estamos tão
avançados em ciência. Não sabemos nada sobre isso. E não estamos
tentando nos igualar a eles para ter uma melhor escolaridade, ou
melhores escolas, ou coisas assim. E dizer: “Nossa igreja tem esta
escola,” e assim por diante. Tudo bem neste aspecto, mas temos
Jesus. É isso que estamos tentando trazer ao mundo, é Jesus Cristo. E
Ele é o Filho de Deus. E Ele é nosso Salvador. E nós O conhecemos no
poder de Sua ressurreição. E essa é a coisa real. Agora, alguns de nós
são... Oh, eu mesmo não... talvez eu não conheça Seu Livro muito
bem, mas O conheço muito bem. Tudo que preciso saber é conhecêLo. Conhecer Seu Livro não lhe dá Vida Eterna. Mas conhecê-Lo é
Vida. Conhecê-Lo, a Pessoa do Livro é Vida.
6

Agora, amanhã à noite novamente, então esperamos, se o
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conhece o homem que interpretou? Se não, levante a mão. Se você não
conhece o homem... Aquele que interpretou, se você não conhece a
mulher, levante a mão. Bem atrás. Não, senhor. Nenhum deles conhece
um ao outro.
124
E aqui eles falaram exatamente de acordo com a mensagem e
trouxeram isso como uma conﬁrmação de que Jesus está aqui e
conhece os segredos do coração. Falar em outro dom como esse, um
dom local, por meio de um dom profético, por meio de um dom local,
por meio de Sua Palavra. Aqui está Ele. Bem, que coisa, oh, que coisa...
Glória. Imponham as mãos uns sobre os outros. Isso é tudo que você
tem que fazer. Toque se você estiver ungido. E o Espírito Santo
concederá a você. Ó Deus, no Nome de Jesus Cristo, inunde este
edifício com o Teu Espírito. Joguem fora todas as toras. Joguem fora
todos os velhos troncos e que o Deus do céu encha com o Espírito Santo
e incendeie esta Igreja. Entre no Espírito desta reunião e cada um de
vocês seja curado no Nome de Jesus Cristo. É isso. Aleluia. Você crê?
Você está no Espírito para receber? É isso. Tire tudo que obstrui o
caminho. Se você crê de todo o coração, levante-se e aceite isso no
Nome de Jesus. Aí está. Levantem as mãos. Glória, glória. Amém.
Louvado seja Deus.
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Senhor permitir, ter outro culto de cura. E então amanhã, ou melhor,
domingo à tarde encerra este encontro. E então eu vou para o norte da
Colúmbia Britânica, e Dawson Creek, e Grande Prairie, e Fort Saint
John, e por aquela parte do país lá, talvez pelo resto do verão. Assim,
estejam em oração por nós agora. E esperamos ver vocês no café da
manhã e na continuação do encontro. Bem, e não se esqueçam agora,
vocês desconhecidos, todos esses irmãos aqui em cima nesta noite. A
razão pela qual eles estão assentados aqui é porque são ministros deste
mesmo Evangelho. E descubram onde estão as igrejas deles e enchamnas para eles na manhã de domingo, com um grande ajuntamento.
Esperamos que isso deixe um verdadeiro reavivamento, muito bom,
movendo-se por toda a cidade. E... até que Jesus venha.
7
Agora, o pequeno José aqui, Boze, ele sempre me dizia isso
anos atrás... Na Lake Shore Drive ², nos assentamos um dia. E ele disse,
em seu inglês entrecortado: “Bruder Branham [O irmão Branham
imita o inglês do irmão – Trad.], sempre tive um sentimento em meu
coração de que queria ver Chicago ser sacudida. Eu quero ver Chicago
estremecer.” E continuou: “Anos atrás, vim de Nova York aqui para ver
Chicago ser sacudida”. Outra manhã, pouco antes de minhas
entrevistas, tomei café com José. E eu sempre o amei muito. E então, eu
disse: "Irmão José, seu grande desejo foi cumprido, só que eu creio que
você não o compreendeu." Veem?
8
Quando se fala em sacudir uma cidade, sacudir uma nação,
isso não signiﬁca cinza atômica correndo por aí. Isso signiﬁca a Igreja.
A Igreja é que é sacudida. Não o grupo eclesiástico, mas o corpo de
Cristo. Esse é o que é sacudido e volta para a linha novamente. E o
grupo de Chicago sabe disso. E eles tiveram uma verdadeira sacudida
nos últimos anos, nestes últimos seis ou sete anos. Quão grandes
homens de Deus têm vindo a esta cidade e pregado aos eleitos. E sinais,
maravilhas e milagres têm sucedido, de tal modo que estão sem
desculpas. Com certeza, não têm desculpas. É se arrepender ou
perecer. Isso é tudo.
9
Agora, você que guarda o registro, ou melhor, que anota os
textos, como o chamaríamos, tenho algumas Escrituras e notas escritas
aqui nesta noite sobre um pequeno assunto, que devo terminar por
volta das onze horas, ou um pouco mais tarde. E então eu... ontem à
noite eu... Obrigado, isso foi muito amável da sua parte. Todas as
noites, Billy dizia: “Quero ver quando o senhor for para Chicago, se
consegue terminar uma noite às nove e meia. Quero ver se o senhor
consegue.” “Oh”, eu respondi: “Isso vai ser fácil. Eu sei que vou pregar
vinte minutos cada noite." Todas as noites, ao sair, ele diz: "Quanto o
senhor demorou esta noite?" Eu respondo: “Não mais que duas horas,
2 Via expressa de vários níveis que segue ao longo da costa do Lago Michigan, passando pela cidade de Chicago, Illinois.
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algo assim”. Eu não sei muito, mas simplesmente amo permanecer
contando o que sei. Então... até que isso seja absorvido.
10
Um velho ministro certa vez foi a uma igreja. Sei que este não é
lugar para piadas. Não digo isso como piada. Mas só que eu posso
mudar a maneira de pensar por um momento. Ele foi a uma igreja, e na
primeira noite ele pregou sobre "Arrependam-se". Na segunda noite
ele pregou sobre "Arrependam-se". Na terceira, quarta, quinta, sexta
noite, ele pregou sobre "Arrependam-se". Bem, estava tudo muito
bem. Então, os presbíteros da igreja o chamaram à parte e disseram:
"Doutor, apreciamos sua mensagem sobre o arrependimento, mas por
seis noites seguidas, o senhor pregou a mesma mensagem sobre
arrependimento". Ele respondeu: “Oh, bem. Está tudo bem."
Disseram: "O senhor não tem outra mensagem?" Ele respondeu: “Oh,
sim. Mas deixe que todos eles se arrependam primeiro, então eu prego
outra coisa. Vocês veem?” Então... é isso. Depois que todos se
arrependessem, então ele pregaria outra coisa. Essa é uma ﬁlosoﬁa
muito boa. Vocês veem? “Arrependam-se” até que todos nós nos
arrependamos. Isso seria bom. Estou certo de que ﬁcaríamos aqui por
muito tempo.
11

Em Segundo Reis, capítulo três. E eu quero ler o versículo 15.

Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico,
veio sobre ele a mão do Senhor.
E se eu quisesse tirar daí um texto, para extrair um contexto,
tomaria este tema aqui: “Entrando no Espírito”. Foi uma grande
mudança que aconteceu ali na Palestina naqueles dias. Uma grande
coisa aconteceu: um grande e notável profeta havia sido transladado,
levado para a Glória. E foi uma grande perda para a Igreja, quando um
grande homem como aquele foi levado.
12
Mas que consolo deveria ter dado à nação, que era a Igreja
naquela época, saber que aquele homem, que lhes fora enviado para
representar Deus, havia voltado para casa sem nem mesmo morrer,
havia sido arrebatado e levado. Elias foi um tipo muito bonito deste
dia. Talvez divirja um pouco da opinião mais tradicional de algum
homem que conhece a Bíblia melhor do que eu. Mas eu creio que
haverá uma mensagem nos últimos dias, algo como a de Elias. E aquela
Igreja de Elias será... não morrerá, mas será trasladada, levada para
cima. O Fogo a levará à glória, o Fogo pentecostal a arrebatará.
13
No entanto, Deus sempre abre um caminho para Sua Igreja.
Quando Ele termina com um homem, Ele tem outro esperando. E Deus
leva Seu homem, mas nunca Seu Espírito. Ele sempre tem alguém mais
em quem Ele pode colocar Seu Espírito. E é estranho, mas na Bíblia, Ele
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senhoras, problemas femininos. Pode ir para casa. Jesus Cristo cura
você. Creia de todo o coração. E se eu lhe dissesse que Ele a curou
sentada ali em uma cadeira com esse problema de coração, você creria?
Então siga assim, dizendo: “Obrigado, Senhor”. Creia de todo o
coração.
121
Agora, você está pronta para uma operação desse tumor. Mas
você crê que Deus vai curá-la? Muito bem. Siga seu caminho e diga:
“Obrigado, Senhor Jesus”. E... Agora, não gostaria você de ir jantar esta
noite, que esse velho problema de estômago desapareceu? Você
gostaria? Vá em frente e coma. Se você crê de todo o coração. Você
gostaria de ir ao Calvário comigo para uma transfusão de sangue e se
livrar do diabetes? Vá e faça-o. Essa senhora sentada bem ali atrás com
diabetes pode fazer a mesma coisa, se você somente crer, irmã. Vá,
creia de todo o coração. Quando eu disse problema de estômago, há
pouco, isso foi o seu caso também. Então você simplesmente siga
adiante; coma seu jantar. E ﬁque bem. Muito bem. Uma mulher alta e
corpulenta como essa, contudo aﬂigida pelos nervos. Essa é a coisa
mais difícil do mundo. Você está livre agora. Jesus Cristo a cura. Vá,
creia de todo o coração.
122
Mocinha, você crê que esse problema de asma vai te deixar, e
você vai ﬁcar bem, e ir para casa e ﬁcar boa? Siga caminhando,
dizendo: "Obrigado, Senhor." Quantos creem de todo o coração? Cada
um de vocês, crendo de todo o coração... E você? Você crê de todo o
coração que você está... continue caminhando. Simplesmente não
posso, continue louvando a Deus. Creia Nele de todo o coração. E
você? Você crê de todo o coração que Cristo vai curar você? Siga
caminhando, dizendo: “Obrigado, Senhor”, crendo nisso de todo o
coração. Você também crê que está bem? Você não vai morrer de
infarto. Então vá em frente, creia. Se você somente crer de todo o
coração, você ﬁcará bem. Deus te abençoe. Você queria que eu lhe
dissesse isso, então está tudo concluído agora. Vá crendo de todo o
coração.
123
Quantos creem de todo o coração? Quantos escavaram toda a
incredulidade agora, e jogaram fora todas as toras eclesiásticas, e estão
prontos para receber a Cristo? Coloquem suas mãos uns sobre os
outros. Esta é a hora de sua decisão. Permaneçam quietos, todos. Ele...
[Alguém fala em línguas, outro interpreta - Ed.] Amém. Viram o que
acabei de lhes contar? Este ministério é um tipo de Elias que foi
tomado. E o Eliseu teve uma porção dobrada, uma porção dobrada. O
próprio Jesus, que enviou de volta o Espírito, disse: “Estes sinais
seguirão aos que crerem”. Veem? Duvido se esse homem e essa mulher se
conheçam, duvido muito. A mulher que falou em línguas, você
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irmão. Sua fé o torna são. O que ele tocou? Ele era mais velho do que
este homem aqui. Eu pude ver que havia uma diferença neles. Agora,
se Deus me disser qual é o seu problema, você crerá que sou Seu servo?
Uma coisa, você tem problemas do seu lado. É uma espécie de ruptura,
uma hérnia em seu lado. Isso mesmo. Outra coisa, você tem um
esgotamento nervoso que lhe acarreta um problema de estômago. Isso
é certo. Agora, vocês creem, todos vocês homens? Esse pareceu ser um
bom homem.
118
Vamos conversar um pouco com este homem. Por favor,
estejam reverentes e quietos. Tem algo em seu coração; você está
desejando que Deus diga algo mais. Isso mesmo. Porque eu posso ver
esse desejo. Oh, bem, é uma mulher, sua esposa. Ela passou por uma
cirurgia e houve um inchaço devido à cirurgia. Isso é certo. Também há
uma ﬁlha. Essa ﬁlha sofreu uma vez com tuberculose. Ela foi curada
pela cura divina. Agora, ela está com gastrite nervosa. Isso é verdade.
Elas estão aqui esta noite. Eu as sinto aqui na reunião. Elas vão ﬁcar
bem. Você crê que Deus pode me dizer quem você é? Isso o ajudaria? Se
ele pôde dizer a Simão Pedro quem ele era... Você é de Arkansas. Seu
nome é Sr. Blackwell. Pode ir para casa. Jesus Cristo curou você. Seus
desejos foram atendidos, irmão.
119
Como vai, senhora? Você é etíope e eu sou anglo saxão. São
duas raças diferentes de pessoas. É a primeira vez que nos
encontramos na vida, suponho? Se o Espírito Santo me revelar qual é o
seu problema, você crerá que sou Seu... o profeta do Espírito Santo?
Tenha fé. Não duvide. Creia. Você tem um grande desejo em seu
coração. Você está realmente buscando o Batismo do Espírito Santo.
Isso é certo. É uma grande coisa a se buscar. Se Deus sabe o nome de um
homem, Ele também sabe o nome de uma mulher. Você não crê nisso?
Se eu dissesse quem você é pelo Espírito Santo, você creria, então, que
vai receber o Espírito Santo e Deus vai lhe dar a sua... Sra. Fi patrick,
pode ir para casa. Jesus Cristo vai lhe dar o Batismo. A Bíblia diz nos
últimos dias - Jesus disse que o Espírito viria nos últimos dias para
fazer isso, e que seria o mesmo Espírito que estava naquela carne
humana que estava de costas para a tenda nos dias de Abraão. É isso
certo?
120
Aqui está a próxima pessoa de pé atrás de mim. É uma mulher.
Você pode me ouvir, senhora, você que está atrás de mim? Tudo bem.
Ela está acenando com a cabeça em concordância? Vou olhar para
você. Se o Senhor me revelar qual é o seu problema, olhando para este
lado, então você saberá que é o mesmo Anjo de Deus, o mesmo poder
que Jesus disse que estaria aqui nos últimos dias. Todos vocês vão crer?
Você tem problemas femininos, problema de senhoras. Problema de
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nunca teve dois profetas, profetas principais, em operação ao mesmo
tempo. Ele sempre teve um profeta. Então quando Ele terminava com
esse, Ele o levava embora e colocava outro em seu lugar.
14
Isso é o que Ele fazia. Ele apenas mudava os mensageiros, mas
era o mesmo Espírito: Elias e Eliseu. E como eu gostaria de ter tempo
para entrar nisto nesta noite, para observar que quando Deus chamou
o velho profeta cansado para deixar o campo... Ele havia pregado
contra Jezabel e seu grupo mundano, e protestado contra os Acabes, e
líderes, e associações ministeriais e tudo mais de tal modo que ﬁcou
cansado. E Deus ia levá-lo para casa. Então, Ele simplesmente o trouxe
até o rio e... antes de fazê-lo, Ele queria ungir alguém para que levasse a
mesma Mensagem. Vejam vocês, a mesma Mensagem tinha que
permanecer. Então ele foi e jogou seu manto sobre Eliseu. E Eliseu,
depois de ter o manto de Elias sobre si, ele deve tê-lo retomado. Ele
jogou em cima dele, e deve ter pegado de volta. Porque caiu de seus
ombros quando ele subiu.³
15
Agora, nos damos conta que Elias tentou dissuadi-lo. Disse:
“Espere aqui, porque o Senhor me chamou a outro lugar”. E então nos
damos conta que ele passou por três estágios: Para Gilgal até a escola
dos profetas, e Jericó e então desceu até o rio, e cruzou o Jordão com ele.
E se observarmos, como pregamos no domingo passado sobre Abraão
e sua semente depois dele. Descobrimos que Ele deu a Abraão três
etapas: Por meio da justiﬁcação, chamando-o no capítulo 12 ⁴; no
capítulo 15, por meio do sacrifício de sangue, foi a santiﬁcação; ao
longo do capítulo 17, para nutrir sua força de Seu corpo, o Espírito
Santo no corpo de Abraão para fortalecê-lo para o ﬁlho que viria. Como
Ele fez à Igreja, assim Ele fez à semente de Abraão: justiﬁcação por
meio de Lutero; santiﬁcação por meio de Wesley; o Batismo do Espírito
por meio do movimento pentecostal. E assim, o posicionamento do
Filho, dando dons à Igreja. Então aparecendo na forma de... Ele era
Deus em carne, manifestando-se, conhecendo os segredos do coração e
o que Sara estava fazendo na tenda atrás de Si.
16
Como aquelas etapas... E encontrando essas igrejas seguindo
nesse mesmo... Como Ele teve que mudar o corpo de Sara e Abraão na
sequência, depois daquela mensagem, para receberem o ﬁlho
prometido. E isso é o que Ele tem feito a esta Igreja, trouxe-a através da
mesma coisa. Pois bem, a próxima coisa é uma transformação num
momento, num piscar de olhos e indo... E teremos que ter um corpo
transformado. Bem, Sara e Abraão naquele tipo de corpo não podiam
receber o ﬁlho prometido. Eles tinham cem anos. Ele teve que
transformar o corpo deles. Não era só torná-los jovens outra vez, o que
Ele fez. Mas também, transformá-los. Porque eles seriam como eram
3
4

II Reis capítulo 2.
Livro de Gênesis.
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antes. Mas Ele transformou o corpo deles de tal maneira que eles
puderam receber o ﬁlho. E assim, encontramos que a próxima coisa em
ordem para a Igreja agora é uma transformação do corpo. Não é tanto
nós, os velhos, voltarmos a ser jovens. Todavia voltaremos, e seremos
jovens lá, com toda certeza. Mas temos que ter um corpo transformado
para receber o Filho, porque vamos encontrá-Lo nos ares. O rapto virá,
uma transformação num momento, num piscar de olhos ⁵.
17
Pois bem, encontramos que Deus conduziu Eliseu pelo mesmo
processo, três diferentes estágios. E então depois que ele saiu da escola,
desceu ao Jordão e atravessou o Jordão, então ele tinha uma porção
dobrada do espírito de Elias sobre si. Agora, Jesus disse: “Estas coisas
que faço também fareis. Mais do que estas fareis, porque vou para o Pai”.⁶ É
um tipo de Cristo e da Igreja. Cristo foi arrebatado, e o mesmo Espírito
que estava sobre Cristo veio sobre Sua Igreja. Bem, Cristo poderia estar
somente em um lugar ministrando, mas agora em Sua Igreja, Ele pode
estar ministrando de forma universal, em todo o mundo. Pense, aqui
estamos em Chicago nesta noite com Cristo, ministrando. Lá na
Filadélﬁa, ministrando a Cristo. Na África, Japão, Ásia, Europa, em
todos os lugares, Mini... Pessoas, neste exato minuto, ao redor do
mundo, estão sendo curadas pelo poder de Deus. Pessoas estão
recebendo o Espírito Santo às dezenas, neste exato minuto (veem?), ao
redor do mundo: uma porção dobrada, Seu Espírito derramado nos
últimos dias.
18
Tão logo a escola de teologia, lá em cima da montanha de
Jericó... Voltaram e viram Eliseu atravessar. E viram o milagre que ele
fez, exatamente como Elias fez. Bem, disseram: “O espírito de Elias
repousa sobre Eliseu”. E então nos damos conta que as pessoas sabiam
que o Espírito de Deus estava sobre esse profeta. Assim, eles o
consultaram, se ele não faria algum milagre para eles, por algo bom.
Ele disse: “Temos uma bonita cidade aqui. Situa-se na colina e a vista é
bonita, e é um ótimo lugar para uma escola e assim por diante. Como
Elias ediﬁcou, mas a água aqui é amarga.” E eles precisavam de
alguma nova... uma fonte.
19
E, claro, eles estavam mudando. E eles tiveram que ter uma
nova fonte aberta. E assim, você não pode colocar vinho novo em odres
velhos. Isso os explodiria, vocês sabem. E penso que hoje também é um
dia em que nós precisamos trocar a água. Precisamos de uma botija de
sal, uma botija de sal nova na qual nunca houve nada antes. E Deus
geralmente faz isso. Levanta uma pequena pessoa de algum lugar que
não sabe nada e joga uma botija de sal em alguma velha água
eclesiástica. E quando você nem imagina, tudo se torna doce
novamente, outro reavivamento, o Espírito Santo caindo sobre todos e
5
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114
Pois bem, vocês creem de todo o coração? Vocês devem ter fé.
Somente conﬁem em Deus. Agora, vocês estão convictos de que Jesus
Cristo... Bem, por favor, não se movam. Eu sei que está ﬁcando tarde.
Vocês não percebem (veem?). O que o Anjo do Senhor disse? "Se você
ﬁzer as pessoas crerem em você." E então quando eu digo: “Fique
quieto”. E você não ﬁca, o que isso causa? Isso é jogado no meu rosto.
Satanás diz: "Veja, eles não creem em você." Alguns de vocês creem e
outros não, mas vocês prejudicam os outros. Jesus tirou todos eles da
casa uma vez.²⁸ Veja, estou tentando ser um evangelista e um vidente.
E não se pode fazer isso. Eu irei para a ﬂoresta e serei um vidente e
entrarei de vez com minha mensagem e voltarei, ou deixarei isso de
lado, e que Deus tire isso de mim e me permita pregar o Evangelho e
ser um evangelista.
115
Como vai, irmã? Eu não a conheço. Somos desconhecidos um
do outro. Isso é certo? Somos desconhecidos um do outro. Para que as
pessoas saibam que somos desconhecidos, levantaria você a mão
conﬁrmando que somos desconhecidos? Se o Espírito Santo me revelar
a razão pela qual você está aqui, você crerá que sou Seu profeta?... A
mulher parece ter um bom espírito, um espírito crente. Sim, senhor. Aí
vem. Ela sofre de um problema cardíaco. Ela tem um problema de
coração. Uh-huh. Você também tem artrite. Uh-huh. Você tem um
problema de nervosismo. Você tem alguém em seu coração por quem
está orando. Se Deus me disser quem é esse alguém ou algo sobre ele,
você crerá que sou Seu profeta? É sua ﬁlha, uma ﬁlha, e ela não está
aqui. Ela mora longe daqui. Ela está na Califórnia. E ela está sofrendo
de um esgotamento nervoso. ASSIM DIZ O SENHOR. Agora, você crê
de todo o coração? Então vá e receba exatamente como você pediu e
creu, assim será para você. Muito bem.
116
Venha, senhor. Eu não o conheço. Uma vez, nosso Senhor...
creio que os últimos dois ou três que passaram foram mulheres. E este é
um homem. Eu disse o que Jesus fez a uma mulher, quando Ele se
encontrou com uma mulher. Agora, deixe-me mencionar algum lugar
na Escritura onde Ele encontrou um homem. Para que mulheres e
homens possam ver que não há diferença Nele. Quando Ele encontrou
Pedro. Ele encontrou Simão Pedro. Seu nome era Simão naquele
tempo. Ele contou quem ele era, falou sobre ele. Agora, você crê que
Deus pode me falar sobre você e assim por diante? Isso faria você crer?
Um momento. Algo está acontecendo. Aquela senhora sentada bem
ali, no lado esquerdo, com uma hérnia umbilical. Você crê que Deus vai
te curar, irmã? Se você crê de todo o coração, você pode ter o que pede.
117
Há dois homens que continuam de pé. Alguém está tocando o
Sumo Sacerdote. O homem com o dedo no nariz aí, sentado bem ali
atrás: tem uma hidropisia no coração e câncer de pele. Jesus te curou,
28
E riam-se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e
entrou onde a menina estava deitada. (Marcos 5:40)
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isso é certo ou não. Você crerá de todo o seu coração que seria...? Tem
que ser alguma espécie de poder espiritual, porque não nos
conhecemos. Você creria que esse seria o Messias? não eu, mas o Seu
Espírito falando através de mim como Ele prometeu? Todos na Igreja
creriam nisso unanimemente? Levantem as mãos. Obrigado. Agora,
vocês creem.
111
A mulher está parada a cerca de dez, doze pés de mim
[aproximadamente de 3 a 3,6m – Trad.] Estou olhando para ela para
falar com ela, porque depois de pregar, e assim por diante, como o
profeta fez lá, e eu não sou um profeta. Mas, como o profeta fez lá, ele
estava repreendendo a Jorão e aos demais. Então teve que tocar [a
música – Trad.] e falar. E Jesus conversou com a mulher. Mas primeiro
Ele teve que fazer contato com o espírito dela até ser ungido. E é isso
que estou esperando agora. Para tirar o tronco de William Branham do
caminho, meu intelecto, meu espírito, meu conhecimento, ou o que for.
E eu tiro tudo isso do caminho, para que Ele possa usar meus olhos e
meus lábios, para que Ele próprio seja gloriﬁcado diante de Seu povo.
Só se submeter... Como isso aqui. Essa coisa (o microfone – Trad.) não
pode falar nada. É mudo. Tem que haver algo vivo aqui, falando nele
para fazê-lo falar. Ele não pode falar sozinho. Eu também não poderia
dizer nada sobre você. É necessário algo que tenha Vida Eterna, algo
que a conheça para falar sobre isso. E isso é certo.
112
Você crê? Uma coisa é o seu problema, é... Se as pessoas ainda
conseguem ouvir minha voz. Posso ver a mulher. Ela está nervosa e
abatida. Ela sofre de um problema de nervos. Agora, isso é certo,
certíssimo. Não sei por que, mas toda vez que digo uma coisa assim,
como sempre disse, as pessoas sempre dizem (sinto isso)
"adivinhação". Eu não estou adivinhando. Vocês sabem que não tinha
como adivinhar. Pois bem, foi isso verdade? Se isso foi verdade, o que
foi dito... Agora, quantos creem? Obrigado. Agora, se você... Como
Filipe, quando Ele lhe contou onde ele estava, algo sobre ele. Ele
declarou: "Rabi, Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel." Disse: “Porque
creste, coisas maiores do que estas verás”²⁷. É isso certo?
113
Essa é a mesma promessa. Fique onde você está. Não sei o que
lhe disse que estava errado. Mas o que tenha sido, era a doença certa
que você tinha. Bem, sim. Vejo agora. Sim. Nervosismo. Tem sido
assim faz um bom tempo. Começou com a menopausa. Além disso,
você tem um problema feminino, com o qual você está incomodada.
Isso é verdade. Então, outra coisa. Você tem alguém em seu coração
por quem está orando. Isso é certo. Não aqui... Problema com os
olhos... É sua mãe. Isso mesmo. Agora, você crê? Envie-lhe esse lenço
que você... enquanto o Espírito Santo está sobre você. Tudo ﬁcará bem.
Pode ir para casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã.
27
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indo a todos os lugares. É disso que precisamos nesta noite. É disso que
precisamos de novo, é de outra pitada de sal para adoçar a água, vocês
não acham? Lembrem-se, ele pegou uma botija nova, onde não tinha
havido nada e colocou sal nela. Agora, o sal é um sabor, se ﬁzer contato.
Mas é preciso fazer contato primeiro. Tem que fazer contato.
20
Bem, lá atrás no mundo político, também houve uma grande
mudança. Houve um homem chamado Acabe que morreu. E seu ﬁlho,
Jorão, reinou em seu lugar. E ele era mais ou menos, oh, como seu pai,
Acabe, eu acho. Ele endireitou algumas coisas, mas fez o que era mal
em algumas outras. E é assim também. Quando criamos um novo
sistema, tiramos algumas coisas que o velho sistema não tinha e
colocamos algo que talvez seja pior. E continuamos seguindo em frente
assim. E foi dessa maneira que aconteceu durante aquele tempo.
Então, algumas noites atrás, eu falei sobre Jeosafá descendo para se
encontrar com Acabe, e fez uma aliança com ele. E ele se envolveu em
más companhias.
21
Agora, é estranho que Jeosafá (ainda rei, no décimo oitavo ano
de seu reinado). Quando Jorão assumiu o lugar de Acabe, Jeosafá
desceu, ou melhor, Jorão mandou chamá-lo, porque havia se metido
em problemas. E Jeosafá se envolveu novamente em más companhias.
Não é estranho que façamos essas coisas? Saltam da frigideira para o
fogo. Você encontra que as pessoas... Elas vêm e começam a servir a
Deus, e então, quando menos se espera, vão direto para o mundo
novamente. A Bíblia diz: “O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca
lavada ao espojadouro de lama”⁷. E o cachorro deve saber se o vômito o
deixou doente o suﬁciente para fazer aquilo da primeira vez, e fará a
mesma coisa a segunda vez. E se o pecado do mundo faz um homem
perceber que ele estava errado uma vez, de modo a fazê-lo se
arrepender, o fará na segunda vez. Então, por que não ﬁcar longe da
coisa de todas as maneiras? Se isso o deixou doente e você se livrou
disso, ﬁque longe disso. Aparte-se da aparência do mal.
22
E nos damos conta que é assim que as coisas acontecem, e
temos isso. E assim, sempre tivemos isso, então acho que vamos
continuar a ter. Mas eu imagino que Jeosafá pensou: "Bem, vou descer
e ver, talvez esse novo pastor, Jorão, seja diferente, seja um pouco
diferente do que era o antigo pastor.” Todavia, encontramos que ele
era um novo pastor, sim, mas tinha o mesmo velho sistema. Ele apenas
acrescentou algumas coisas novas e alguns novos programas que
talvez o velho sistema não tivesse. E é isso que acho que temos, que
temos feito muito hoje, amigos. E nós, povo pentecostal, temos feito
muito disso. Pegamos o velho sistema e tentamos começar um novo
reavivamento, mas quando menos se espera, damos a volta e fazemos
7
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isso com o novo reavivamento: apenas colocamos o velho sistema nele
novamente. E isso é o que destrói tudo.
23
Pois bem, aqui não muito tempo atrás, eles começaram um
movimento, quando o reavivamento começou no meio pentecostal,
chamado de “O Dia da Chuva Serôdia”. Bem, eles foram a diversos
lugares e disseram: “Não somos organizados”. E descobriram, aﬁnal,
que eram mais organizados do que o restante deles. Veem? Você tem o
velho sistema de volta com o novo pastor, e isso simplesmente não
funciona. Isso é tudo. E isso torna a coisa toda uma confusão. Então
vocês estão todos dilacerados. Assim que foi isso que aconteceu aqui.
Jeosafá foi lá para dar uma olhada nesse novo pastor, Jorão. E pensou
que talvez desse uma olhada em seu sistema e veria o que ele tinha.
Mas isso foi só um anzol para colocá-lo em problemas novamente. E
então com todo o encanto e tudo que ele tinha para lhe oferecer,
encontramos que eles passaram sete dias sem consultar ao Senhor, sem
saber ao certo se Deus estava no meio deles.
24
Assim, esse é o problema. Começamos com essas coisas, mas
nunca paramos para descobrir se realmente é o Senhor que está em
nosso meio ou não. Ou se é algum tipo de emoção, ou algum tipo de
agitação, ou alguma espécie de sistema néscio, ou algo assim.
Devemos encontrar a solução para o problema e ver se é de Deus ou
não. Acho que é onde cometemos nossos erros. São sete dias em que a
Igreja tem viajado. E nos demos conta que nesse período de sete dias,
ﬁcamos presumindo que Deus estava conosco, sem questionar; isso é o
que ﬁzemos. Simplesmente presumimos, sem questionar. "Oh, bem,
vamos nos unir à igreja. Deus está nisso. Não há dúvida alguma.”

ENTRANDO NO ESPÍRITO

33

obras que Eu faço, também as fará”. Bem, aqui está uma mulher que é uma
estranha para mim. Somos estranhos um para o outro? Assim, para
que a audiência possa entender. Bem, observem a senhora. Eu não
conheço você. Somos estranhos um para o outro. Este é o nosso
primeiro encontro. Se é assim, levante a mão. Agora, aqui um homem e
uma mulher se encontram novamente. Eu não tenho a menor ideia de
quem é esta mulher, ou por que ela está aí, de forma alguma. Ela é
completamente estranha. Agora, posso ﬁcar aqui e dizer... Assim,
temos muita psicologia, dizendo: "O Senhor me disse que alguém tem
um problema na coluna." Correto. Muitos deles aí têm problemas na
coluna. “Tem problemas nos nervos.” Correto. Uma grande
quantidade deles. Veem? Quem é? Onde está? De onde veio? O que
causou isso? O que vai acontecer? Essa é a coisa seguinte. Veem? Isso é
diferente.
108
Se eu trouxesse esta mulher aqui e dissesse: "O Senhor me
enviou para orar pelos enfermos. Deixe-me impor as mãos sobre você,
ungi-la com óleo. Glória a Deus. Você vai ser curada." Ela tem direito
de crer. Isso é verdade. Mas ela poderia duvidar da minha experiência,
se estou dizendo a verdade ou não. Ela poderia duvidar disso. Mas
quando o Espírito Santo vem e fala pelos meus lábios e lhe diz algo que
ela tem sido, isso acaba com a dúvida ali mesmo. Veem? Porque ela
sabe que eu não a conheço. E nós dois levantamos nossas mãos para
Deus, não nos conhecemos. Pois bem, aí está o Evangelho. Se este não é
o Evangelho que Cristo tinha, se não fosse... Você diz: "Irmão Branham,
você aﬁrma que é o Messias?" Bem, se você pensa assim, isso mostra
que você não tem discernimento espiritual. Veem? Como eu poderia
ser o Messias? Eu sou William Branham, um pecador salvo pela graça.
Jesus Cristo é o Messias. Mas Seu Espírito está vivo em nós, o Espírito
Santo.

25
Esquadrinhe e descubra se Deus está nisso ou não. Jesus disse:
“Estes sinais seguirão aos que crerem”⁸. Sinais, maravilhas, milagres... E
quando vemos nossas igrejas esfriando e que essas coisas não estão
acontecendo... Você tem que esperar até que venha algum evangelista
especial para a cidade ou algo assim, então tocar alguns pandeiros e
criar um pouco de emoção. Deus não está nisso. Não. Vou lhes dizer, o
que precisamos hoje é de um retorno à velha Bíblia outra vez. Voltar ao
ensino pentecostal à moda antiga da Bíblia. Voltar ao Espírito Santo.
Voltar ao poder de Deus. Voltar às reuniões de oração de noites
inteiras, onde eles estejam famintos e sedentos por Deus. É disso que
precisamos nesta noite em nossas igrejas, trazer isso para nossos
sistemas.

109
E alguns de vocês que não creram, esta coisa que faz essas
pessoas clamarem e gritarem e falarem em línguas, esse é o mesmo
Espírito... Paulo disse: "Se um entrar entre vocês e todos vocês falarem
em línguas, dirão que estão loucos. Mas deixe alguém que seja um
profeta e que revele os segredos do coração, e então eles se prostrarão
dizendo: 'Deus está com vocês.'”²⁶ Bem, vejam, é um dom Pentecostal,
irmãos. É algo que tem sido acrescentado à Igreja. (Como os batistas e
metodistas lutaram contra vocês, irmãos, por falarem em línguas, eles
estão fazendo a mesma coisa quanto a isso, então... Porém,
posicionem-se pela verdade. Deus os abençoe. Deixem isso pra lá.)

26
Eles se deram conta disso então, em uma jornada de sete dias,
que ﬁnalmente os levou a um deserto. E nos demos conta da mesma
coisa. Temos tido sete eras da igreja. Estamos vivendo agora nas sete
eras da igreja. O que ﬁzemos quando surgiu um avivamento?

110
Se eu não a conheço e o Senhor me disser porque você está aqui,
alguma coisa que você fez, algo que você deveria fazer, ou algo, algum
pecado que está em sua vida, ou alguma bênção que esteja ali, ou
alguma outra coisa que você sabe se é verdade ou não, você saberá se

8

Marcos 16:17

26
Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou inﬁéis, não dirão porventura que estais
loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou inﬁel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do
seu coração ﬁcam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós.
(1 Coríntios 14:23-25)
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junto ao poço, uma mulher de Samaria. Todos nós estamos
familiarizados com essa história.E como Ele se deu a conhecer a ela
como o Messias? O que Ele fez? Ele disse à mulher: “Dá-me de beber”.
Ele estava fazendo contato com o espírito dela. Ela respondeu: "A água,
o poço é fundo e não tens com que tirar". E ela disse... Eles começaram então
a falar sobre religião. Ela queria falar sobre religião. “Nós adoramos
neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém... Porque...” Disse: “Não
deveríamos nos associar, porque Tu és um judeu e eu sou uma samaritana”. E
Ele falou: “Mulher, vá, chame teu marido e venha aqui”. Ela respondeu:
“Não tenho marido”. Declarou: "Disseste bem. Tiveste cinco, e aquele com
quem estás vivendo agora não é teu marido".
105
Pois bem, o que o ministério disse sobre isso naquele dia?
Agora, quando digo ministério, não estou me referindo a esse tipo de
ministros. Eles são irmãos, somos um só coração. Quero dizer o
ministério que zomba disso e diz que não há nada nisso. Não as
organizações que me apoiam. Essas têm o sistema de Deus ali. Mas são
essas que não negam isso, é do que estou falando. Veem? A negação
disso... Aquele diz: "Não há nada nisso. É do diabo." É a mesma coisa
que eles ﬁzeram lá. Mas aquela pequena prostituta disse: “Senhor, vejo
que és profeta. Agora, sabemos - fomos ensinados - sabemos que quando o
Messias vier, Ele nos dirá essas coisas.” Agora, quantos sabem que isso é
verdade? Correto. Ele declarou: "Eu o sou, Eu que falo contigo." E ela
correu para a cidade e disse... Vinde, disse aos homens: "Vinde, vede um
Homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura não é este o
Messias?" E a Bíblia diz que toda a cidade creu em Jesus. Ele nunca mais
fez aquilo. Ele somente fez aquilo uma vez. Porque a mulher, aquela
mulher prostituta lhes declarou que Jesus lhe disse que ela estava
vivendo com o homem errado. E toda a cidade creu que Ele era o
Messias. Porque esse era o sinal do Messias.
106
Agora, se você pensa que uma teologia é o sinal do Messias e
que isso é um sinal maior do que isto... Jesus disse: "As obras que faço,
também as fareis." E você diz que pregar o Evangelho são obras maiores.
Tudo bem, então venha aqui e faça as obras menores. Aqui está a
plataforma. Fique à vontade. Suba aqui e passe por essa ﬁla de oração e
deixe o Espírito Santo mover-se na audiência ali sobre você. Deixe-me
ver você fazer essas obras e depois vá pregar o Evangelho. Então você
faz obras maiores. Jesus não podia pregar o Batismo do Espírito Santo,
porque Ele ainda não havia vindo. Essa é uma obra maior. Certamente
é. A Igreja deve pregar o Batismo do Espírito Santo. Jesus disse que Ele
viria, mas a Igreja o tem, e diz: “Nós temos. E é para você.” Veem?
Então isso era “maiores”, é verdade.
107

Mas as mesmas obras que Ele fez... “Aquele que crê em Mim, as
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Organizamos um sistema e formamos para nós um grupinho aqui de
“nós cremos nisso e não teremos nada a ver com esse grupo”. E esse
grupo forma um grupinho. Eles não terão nada a ver com este grupo
aqui. E eles começam a discutir e se desentender uns com os outros. E
agora, nos damos conta, no meio de tudo isso, que passamos cerca de
sete dias e não temos Deus em nosso meio. Isso é certo.
27
Pois bem, o profeta disse que haveria um dia que não seria
chamado nem de dia nem de noite. Seria um dia um tanto escuro e
sombrio. Tivemos esse tipo de dia. Tivemos um dia nos últimos dois
mil anos, em que tivemos reuniões e aceitamos Jesus como Filho de
Deus e como nosso Salvador. E vimos Deus fazer grandes coisas entre
nós. Mas, ainda assim, já se passou muito tempo desde a luz de
Pentecostes. Em dois mil anos, ﬁzemos organizações, construímos
grandes escolas e tivemos sistemas. E nos damos conta aqui na sétima
era da igreja, nos damos conta que perdemos algo. Tem algo errado.
Descobrimos que entramos em um deserto. E todos os frutos estão
secos. Isso é o que a igreja pentecostal tem feito hoje. Organizou-se tão
fortemente, a ponto que está um contra o outro, em tal medida que nos
damos conta que todos os frutos secaram. Não temos mais amor, paz,
gozo, longanimidade, companheirismo, que deveríamos ter, como
eles tinham no princípio. Os frutos secaram totalmente nos desertos.
28
Sete dias sem encontrar o verdadeiro Deus vivo. Nós nos
desviamos em pequenos ismos. Deus deu justiﬁcação a Lutero; ele se
desviou com isso. Ele deu santiﬁcação a Wesley; ele se desviou com
isso. Ele permitiu às pessoas pentecostais falarem em línguas, e elas se
desviaram com isso. Deus quer nos ajuntar em uma unidade de poder
para trazer de volta a plenitude do Espírito Santo para a Igreja outra
vez, com todos os dons espirituais em operação em cada corpo local.
Sim, sete dias sem Deus os levaram a um deserto. É a mesma coisa
agora. Seu fruto secou. Eu imagino que enquanto subiam a colina,
vindo dos vales verdes e coisas assim, eles começaram a ver os lugares
já secando.
29
Vocês sabem, todos querem uma experiência de estar em cima
da montanha, e nunca querem estar no vale. Todos, a igreja pentecostal
também. Cada noite, se você não estivesse gritando, dançando,
pulando, falando em línguas e correndo por todo o piso ou algo assim,
você não tinha um tipo de reunião verdadeira. Bem, vocês sabem que
está tudo bem estar lá em cima da montanha, isso é bom. Mas deixemme lhes dizer; vocês, seus frutos vão congelar lá em cima à noite. E
quando o período de frio chegar, você perderá todos os seus frutos.
Isso é o que tem acontecido agora. Temos dado exagerada importância
em experiências de estar em cima da montanha, como dançar,
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estremecer, pular, em vez das reuniões de oração de toda a noite, lá
embaixo no vale da decisão, onde você tem que descer ali e se
encontrar com Deus e realmente derramar sua vida até que algo
aconteça. Nós permitimos que... cultivamos frutos lá em cima, mas a
geada os mata. Isso é certo. Cada vez que vem um periodozinho de
frio, você não tem nada em que se apoiar. Quando a emoção acaba,
logo os gritos terminam, o barulho cessa, então onde você está? A
tentação vem, e aí você não suporta.
30
O que precisamos é descer aquele lugar de moagem, lá naquele
vale, para escavar. Isso é certíssimo. É onde a Igreja precisa estar esta
noite. Bem, eu posso imaginar que eles estavam percebendo a vida
verde começando a... Você diz: “Verde?” Sim. Podemos ser verdes,
mas temos vida de todos os modos. Isso é... Sim. Todo mundo diz:
"Bem, aquele grupo de pregadores pentecostais, alguns deles..." Eu
estava em uma escola não muito tempo atrás, e meu ﬁlho comentou
com alguns alunos, ele disse: "Bem, eu também sou da Escola Bíblica
do Sudoeste". Disseram: “Se você pode ler e escrever, está melhor do
que aquele grupo ali.” Oh, que coisa! Bem, disseram: "Bem, eles são o
grupo mais verde que já vi." Oh, irmão. Podemos ser verdes, mas
somos ﬂexíveis. Tudo o que não é verde, você força um pouco e aquilo
quebrará.
31
Esse é o problema hoje com a experiência de muitas pessoas:
estão muito secas e rígidas. Precisamos de algo ﬂexível para que
quando o vento vier, possa soprar e empurrar, puxar, fazer crescer, lhe
dar vida. Eu preﬁro ser um pouco verde e ﬂexível ao Espírito Santo,
para que eu possa me render a Ele, em vez de ﬁcar fazendo um barulho
sombrio, como numa cerimônia fúnebre, quando está soprando em
mim, dizendo: “Os dias de milagres já passaram. Não existe cura
divina.” Isso é uma cerimônia fúnebre. Oh, essas árvores jovens,
porém, quando são ﬂexíveis e podem se render ao Espírito, e o Espírito
começa a movê-las como um vento impetuoso, enchendo-as com a
bondade de Deus. Oh, esse é o tipo de vida. Pode ser um grupo verde,
mas isso, sim, é um grupo que tem vida. Isso é bom. E se algo não tem
vida em si, está morto. É sabido cientiﬁcamente que está morto.
32
Sete dias. E foi... Lembre-se, foi naquele sétimo dia que eles
reconheceram o que haviam feito. E eu penso que passamos por
Lutero, Wesley e batista, presbiteriano, metodista, e assim por diante; e
agora é nesta última era que reconhecemos o que temos feito. Eu creio
que é nesta hora agora que a igreja Pentecostal reconheceu o que tem
feito. Os verdadeiros líderes cheios do Espírito, os verdadeiros cristãos
cheios do Espírito do movimento pentecostal reconhecem que algo
aconteceu. Eles têm se esfriado. Porque todos que estavam tentando
viver em cima da montanha se têm ido sem Deus. O que precisamos
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apenas lhes pedindo. Este grupo atrás de mim, vou ter este grupo ali
atrás orando. Algo tem que acontecer, verdadeiros e genuínos homens
de Deus... Agora, tenham fé. Bem, acho que a cena iria começar hoje à
noite... quero dizer primeiro a vocês. Cada noite foram tantos, não
creio que tivemos pelo menos uma noite com menos de oito ou dez ou
quinze casos deﬁnitivos em todo o edifício. Isso está certo? Todos
vocês que estiveram aqui? Veem?
101
Agora, para vocês recém-chegados, agora, eu não reivindico
ser um curador Divino. Não creio que exista tal pessoa na terra. Eu
creio que Jesus Cristo é o Curador. E Ele já fez tudo que podia fazer por
você. Porque quando Ele foi ferido lá no passado, Ele era aquela Rocha.
Você crê nisso? Ele era a Coluna de Fogo, o EU SOU. E Ele tinha o... A
única coisa que temos que fazer é tirar os obstáculos do caminho. Você
não crê nisso? Pois bem, Ele já curou todas as pessoas enfermas aqui.
Cada pessoa já está curada. Todo pecador já está salvo. Mas, irmão, é
melhor você aceitar isto, para sua cura.
102
Olhem aqui. Tivemos uma mulher aqui outra noite dando
testemunho. Bem, eles a levaram lá ao tabernáculo, não faz muito
tempo. E aquela mulher estava bem assim. Ela nem conseguia andar,
devido ao tumor. Os homens tiveram que carregá-la e colocá-la nos
degraus. Eu não estava orando pelos enfermos naquela noite, e ela me
agarrou pela perna da calça, creio que foi ao sair. E isso mudou com o
ASSIM DIZ O SENHOR. E aquela mulher esteve aqui outra noite, sem
alterações e tão normal quanto podia estar. Veem? Oh, que coisa. Nós
não tentamos... Eu não divulgo e coisas assim, porque muitas vezes
Jesus disse... Penso que o problema hoje é que estamos tornando
demais a cura divina em uma fascinação. Veem? Não é uma
fascinação.²⁵ Essa é a razão pela qual eu lhes disse, e creio de todo o
coração, que Chicago está vendo isso pela última vez. Veem? Eu creio
nisso. Creio que o restante da nação também está. Estou partindo.
Veem? Então eu creio, e vocês, lembrem-se do que Ele disse. E Ele me
disse o que lhes falei.
103
Eu nunca disse nada a vocês no Nome do Senhor que não tenha
sucedido exatamente como foi dito. Eu lhe pergunto isso agora. Veem?
Pois bem, creia em mim. Cristo já te curou. Você deve aceitar isso. Mas
agora, que tal se Ele estivesse aqui com este terno que Ele me deu,
usando este terno? Agora, se você fosse a Ele e dissesse: "Senhor, Tu me
curarás?" Ele diria: "Tire os troncos que obstruem o caminho. Estou
tentando conseguir chegar até você. Mas a sua incredulidade é o que o
está impedindo.
104
Agora, aqui está, para vocês recém-chegados, aqui está uma
cena Bíblica. Jesus, no capítulo quatro de São João, veio a uma mulher
25
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31, quem tem 31?
97
Gostaria que você esperasse até eu chamar o seu número para
eu ter certeza. Porque alguém é surdo ou algo assim, eles dizem:
"Irmão Branham, (eles me escrevem um cartão) meu número foi
chamado, mas eu era surdo e ninguém me disse, e você pensou...
Disseram que você pensou que eu tinha saído.” E pode... "Eu era
aleijado, não conseguia sequer levantar a mão. E ninguém me pegou.”
Veem? "E eu nem recebi oração." Você recebe oração, querido. Você
recebe oração todas as noites. Jesus está intercedendo por você agora
mesmo, à direita da Majestade. E Ele só quer que você creia Nele.
98
Muito bem. Onde eu estava? 26? Vinte e um, dois... Como...
Onde está, irmão... 31. 32? 32. Muito bem. 33? 34? 34? Eu não vejo, 3034? Cartão de oração número 34? Se você tem o cartão... Alguém olhe
em volta. Talvez seja alguém surdo, mudo ou não consiga se levantar.
34? Não quero perdê-los. Talvez tenham saído. 34? 35? B-35? Tudo
bem. Tudo bem. 34, 34 já chegou? 34? B-34? 35 estava ali. 36? Não tenha
medo. Se você pecou, confesse e faça certo, e isso estará coberto pelo
Sangue quando você chegar aqui. Você sabe o que acontece quando
você chega aqui se tiver pecado não confessado, não sabe? Bem, não
pegue o cartão então. Ore primeiro. Então, pegue o cartão. Veem?
Muito bem, vamos, pois, começar a ﬁla de oração. Tudo bem. Não sei
quantos você tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três é
uma testemunha. Isso será muito bom. Tudo bem.
99
E quanto a você aí que não tem um cartão de oração, vamos ver
você levantar a mão. Você está doente e quer que Deus o cure. Em
qualquer lugar do edifício, não importa onde você esteja. (Que diz?)
36? 37? 38? 39? 40? Dali vêm dois. Quarenta a cinquenta? Três. Outro?
(Acho que estou fazendo errado, não estou? Eu deveria apenas pregar
e fazer uma chamada de altar.) Muito bem. Tudo certo. Vamos começar
a ﬁla de oração agora, por favor. Todos sejam bem reverentes. Todos
estejam tão reverentes quanto possam estar agora. Vamos inclinar as
cabeças por um momento. (“Somente Crer”, irmão, por favor.)
Somente... Foi uma mensagem bem dura nesta noite. Queremos que o
Espírito venha agora. Somente crer.
100
Agora, enquanto eles estão vindo, eu gostaria de perguntar: Se
Cristo puder provar que está aqui, quantos de vocês crerão Nele de
todo o coração, jogarão fora cada tora de...? Há alguém que nunca
esteve em uma de minhas reuniões antes? Levante a mão. Nunca
esteve em uma de minhas reuniões? (É uma coisa boa que todos eles
não venham na mesma noite. Certo, irmãos, vocês todos orem por
mim... de braços dados e de coração para coração. Vocês são meus
irmãos...) [Espaço em branco na ﬁta - Ed.] Meus irmãos, eu estava
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hoje é voltar para Deus, voltar para a experiência, voltar. Pois bem, foi
na sétima hora que eles reconheceram que estavam lá sem frutos: sem
amor, discutindo uns com os outros. “Você é unicista. E você é
trinitário. E você pertence às Assembleias. E você é da Igreja de Deus. E
você é isso, aquilo ou aquilo outro. Não teremos nada a ver com você”.
Este chama o outro de um nome feio e outro chama este de um nome
feio.
33
E o mundo se vira, olha e diz: "O que acontece com essas
pessoas?" Os dois falando em línguas nesta igreja e profetizando e
coisas assim. Este aqui nesta igreja e... Eles têm... Eles nem mesmo se
respeitam. Não têm honestidade uns com os outros. Oh, o que
precisamos hoje é de voltar aos frutos do Espírito: amor, gozo, paz, fé,
longanimidade.⁹ Deus pode enviar um dom entre eles e eles o
chamarão de telepatia. Vão chamá-lo de diabo. Vão chamar de outra
coisa. Se uma igreja está patrocinando e a outra apoia, está tudo bem
agora. Porque esta tem algo a ver com ela, não é bom.
34
Oh, que coisa, que coisa! Que condição lastimável! Sim, senhor.
Percebemos que o fruto da fé, o fruto do amor, do gozo, da paz, fé,
longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência…
Paciência? Bem, eles quase não suportam um ao outro por sete dias,
nem por sete horas, e às vezes nem sequer por sete minutos. Eles darão
um salto e sairão apressados da igreja se você disser algo que não seja
exatamente a sua doutrina favorita. Eles têm que se levantar e sair
depressa da igreja por causa disso. Oh, simplesmente não conseguem
ﬁcar assentados quietos por um minuto. Eles têm que sair dali. "Ah,
não é isso que o pastor Fulano de Tal diz. Aleluia, não tenho que
escutar essas coisas." Saia. Oh, seu miserável... Tudo bem. Aí está. Siga
em frente…
35
Mas é isso. Vocês veem? Eles perderam todos os frutos.
Estamos conscientes disso. O fruto do Espírito está seco, totalmente
caído e murcho, feito pó, pronto para ser levado pelo vento. É essa a
condição. Nós nos damos conta agora que nossas grandes
organizações estão bem, a organização, contanto que mantenha Deus
nela, contanto que tenha o fruto do Espírito, contanto que seja
amorosa, bondosa e desejosa de ter companheirismo e ajudar o irmão
próximo. Não importa como ele crê. Se ele é um irmão e Deus lhe dá o
Espírito Santo... Deus dá o Espírito Santo àqueles que Lhe obedecem.¹⁰
Isso é certo. Então se você tem o Espírito Santo, se os metodistas têm o
Espírito Santo, e os batistas têm o Espírito Santo, e os presbiterianos
têm o Espírito Santo, e os unicistas têm o Espírito Santo, e a Igreja de
Deus tem o Espírito Santo, bem, por que vocês estão discutindo?
Vamos nos ajuntar. Vamos seguir em frente. É disso que precisamos.
Veem? Não é a organização; é o sistema nessa organização que os
9
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separa. É o diabo que faz isso.
36
Assim, nos damos conta que todo o nosso... tentamos... grandes
edifícios e grandes programas de ediﬁcação e assim por diante. Eu
imagino que enquanto esses companheiros iam escalando a
montanha, esses reis e assim por diante, subindo, eles observavam das
altas montanhas seus programas de construção, começaram a ver os
frutos começarem a se desenvolver cada vez menos. E depois de um
tempo, não houve mais fruto algum.
37
E sei que temos feito isso. E temos visto isso em nosso tempo, à
medida que avançamos nesta era pentecostal. Quando estávamos lá na
esquina, faz uns quarenta anos, sem lugar para ir, e havia um pequeno
buraco na parede em algum lugar, e um monte de pessoas rindo e os
chamando de santos roladores. Bem, eles eram mais espirituais do que
agora. Isso é certo. A igreja estava em melhor condição, cada uma das
organizações naquela época, do que está agora, espiritualmente
falando: “Oh, com certeza. Possuímos milhões de dólares em
propriedades”. Bem, isso não signiﬁca nada para Deus. Eu preﬁro não
ter uma peça de roupa, como João, ter uma pele de ovelha enrolada em
volta de mim, e conhecer Jesus Cristo, e saber que meu coração é puro e
limpo diante Dele, bem, certamente, do que ter todas as riquezas do
mundo.
38
Mas a coisa é, a Igreja se foi sem Deus. Eles saíram sem... e se
deram conta que o fruto do Espírito deixou a igreja. Longanimidade,
alguns deles com temperamento suﬁciente, para brigar com uma serra
circular. E então, falar sobre o Espírito Santo. Veem? Porque o fruto do
Espírito é amor, gozo, longanimidade. Suportar? Sim, como uns dois
minutos. Isso é tudo. E se vão. Vocês compreendem? Assim, o fruto da
longanimidade está todo seco. Nossos grandes programas de
construção têm crescido. Isso é certo. Nossos grandiosos programas
educacionais têm aumentado. Nossos pastores são mais bem
escolarizados. Oh, que coisa, que coisa! Obtivemos todos os tipos de
graus ¹¹, e quando chegamos ali, obtivemos muitos graus de frieza
também. Como que uns quarenta abaixo de zero, parece chegar. Oh!
39
Mas nós temos tudo isso. Isso é certo. Como vemos, estamos
subindo mais alto, mas todos os frutos e coisas assim estão se
perdendo. Todas as águas da vida parecem estar secando, não há mais
Vida Eterna. É quase como eu disse outra noite, os pastores estão tão
ocupados e as pessoas estão tão ocupadas trocando os membros.
Simplesmente como levar um cadáver de um necrotério a outro, de um
lugar para o outro. Isso é certo. Alguns deles estão fritando e outros
estão congelando. Então foi assim que aconteceu. E eu disse: eles estão
obtendo pequenos “ismos”, que depois de um tempo se tornam
11
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poderia fazer qualquer tipo de declaração, poderia fazê-la parecer
correta. Mas ainda não serias Tu. Só uma palavra Tua provará isto,
Senhor. Tu disseste: “Ouvi agora as Minhas palavras; se entre vós houver
profeta, Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei
com ele. E se o que ele disser acontecer, então ouça-o. Mas se isso não acontecer,
não tema aquele homem, porque Eu não estou com ele. Mas se isso acontecer,
então ouça-o.”²³
94
Agora, Deus Pai, eu provei nesta noite pelas Escrituras, e todas
as noites, que Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. E Tu foste ferido
para tirar nossos pecados e incredulidade, para que Tua própria Vida
pudesse ﬂuir através de nós. Agora, eu digo às pessoas que Tu estás
assentado à destra de Deus nesta noite, nas alturas, lá em cima no
trono, um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de
nossas enfermidades.²⁴ Conceda, Senhor, que sejam estancados
muitos ﬂuxos de sangue nesta noite. Por causa da incredulidade
saindo. Pois eu peço em Nome de Cristo. Amém.
95
Não creio que tenhamos chamado um cartão de oração desde o
último domingo à tarde, que eu me lembre. Não temos chamado uma
ﬁla de oração. Mas a cada noite, o Espírito Santo tem ido entre as
pessoas. Quantos sabem que isso é verdade? Dez, quinze, assim por
diante, em uma noite, por todos os lugares ali. Pessoas sem seus cartões
de oração. Eu me sinto um pouco culpado por não chamar alguns
desses cartões. E sei que prolonguei um pouco. Mas eu disse ontem à
noite (eu havia prolongado de novo), disse: "Amanhã à noite vamos
tentar distribuir alguns cartões de oração." E Billy, eu o enviei esta
noite e lhe disse: "Distribua alguns cartões de oração." Então ele os
distribuiu. Ele me disse que distribuiu B de 1 a 50? De 1 a 100? B de 1 a
100. Tudo bem. Eles começaram por aí. Onde estávamos... Você
começou da outra vez, começamos do 1 da outra vez, não foi? Oh, sim.
Tivemos duas noites. Sinto muito. Da próxima vez, começaremos do
B… Começamos no 80… de 1 a 25, e então começaremos de 85 a 100.
96
Bem, vamos começar na metade então, esta noite. Vamos
começar de 25 até 50. Digamos. Como seria isso? Quem tem B-25,
levante a mão. Alguma mulher aí? Venha aqui, senhora. 25, 26? Tudo
bem, senhora, venha aqui. Eles estão por todo o edifício. Agora,
quando o rapaz vem distribuir esses cartões, ele vem e os mistura tudo
diante de vocês, assim ele... ele apenas lhe dá um cartão, onde quer que
esteja. E nós os chamamos de algum lugar. Veja, ninguém sabe onde
vai começar. E nós simplesmente começamos de um lugar para outro.
Agora, onde foi... 25, não foi? 26? 25, 26, quem tem 26? Correto, 26 bem
aqui. 27, quem tem o cartão de oração número B-27? B como de Boston,
27. Tudo bem, 28, quem tem 28? Eu não vejo a mão. Por favor, 29? 30?
23
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cheios do Espírito, e todos sejam curados e salvos nesta noite. Pois
pedimos em Nome de Jesus. Amém. Há uma fonte cheia de sangue,
que ﬂui das veias de Emanuel, e os pecadores que se submergem nessa
corrente perdem todas as suas manchas de culpa. Perdem todas as
suas manchas de culpa, (vamos levantar as mãos enquanto...) todas as
suas manchas de culpa; e os pecadores que se submergem nessa
corrente perdem todas as suas manchas de culpa. Vamos inclinar as
cabeças agora. Os moribundos... [O irmão Branham começa a
sussurrar - Ed.]
91
Ó Deus Pai, estamos morrendo agora para toda a nossa
incredulidade. Crie em nós um desejo de cavar agora. Estamos
cavando, Pai. Examine-me e prove-me e veja se há alguma
incredulidade em mim, Senhor. Se houver, ajuda-me a tirá-la do
caminho agora mesmo. Ajuda-me a limpar o canal, para que o poder
de Deus possa ﬂuir livremente. Ajuda esta audiência agora, Senhor. Eu
oro por eles. Rogo que Tu permitas que todos os canais sejam limpos.
Limpe cada igreja que está representada aqui, Senhor. Todas elas, de
uma organização a outra, limpe toda incredulidade, Senhor. Limpe-os
de todos os sistemas do mundo, e que o doce companheirismo do
Espírito Santo entre pelos canais de Deus, ﬂuindo por aqui esta noite,
trazendo revelação fresca, que uma Palavra de Vida possa sair esta
noite para cada alma aqui.
92
E eu sei que Tu estás aqui, Senhor. E eles me têm como Teu
vidente ou como Teu crente, como alguém que dá o exemplo. E Deus
Pai, rogo que o Senhor me ajude nesta noite, para que o Espírito Santo
tenha livre acesso à minha alma e ao meu coração, à minha vida, aos
meus olhos, ao meu ser. Não apenas por mim, mas por todas as
pessoas aqui. Para que aqueles que não creem possam ver o Espírito
operando por meio dos crentes e dizer: “Se essa água pode ﬂuir
daquela Rocha ferida por meio deles, também pode ﬂuir por meio de
mim”. Conceda-o, Pai. Eu peço em Nome de Jesus. Amém. E Pai, rogo
que abençoes meus irmãos aqui atrás de mim, estes homens preciosos.
Alguns deles pregavam o Evangelho desde quando eu era um jovem
pecador. Deus, conceda-o nesta noite, alguns destes homens
assentados aqui têm estado no campo há muito tempo. Eles são
guerreiros, têm cicatrizes. Muitas vezes os sistemas levam os homens
a... Mas no fundo do coração, Senhor, eles querem ver o mover de
Deus. E então nos damos conta que se o diabo não faz uma coisa, ele
fará outra. E então ele vai causar uma confusão em algo ou manchar
alguma coisa. E isso os faz recuar um pouco. Pai, que cada coração seja
aberto nesta noite para a fonte verdadeira.
93
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“éramos”¹² e assim vamos nós. Vocês compreendem? E é aí onde a
igreja tem chegado, de tal modo que os frutos do Espírito estão
secando em toda parte. Vemos isso em todos os lugares. Vocês sabem
que essa é a verdade. Podemos muito bem sair e dizer que é a verdade.
Porque é.
40
E vemos que eles estavam morrendo lá no deserto. Que
condição horrível, para onde aquilo os levou, indo sem Deus. Oh, eles
ﬁcaram dando voltas por sete dias. Oh, com certeza. Eles atravessaram
bem. Eles podem apontar para o passado e dizer: "Somos o fulano e o
fulano." Isso é verdade. Mas onde está Deus? É isso. Onde está Deus
nessa coisa? Temos igrejas maiores e grandes torres no alto delas,
grandes cruzes e assentos aveludados. E podemos nos igualar a
qualquer um deles, nós, pentecostais, podemos. Dinheiro ﬂuindo... e
as multidões mais bem vestidas, e irmão, Cadillacs estacionados por
toda parte. Mas onde está Deus? Onde está Deus? Então, quando Ele
vem para o meio deles, muitos deles dizem: "Ah, não dê ouvidos a isso
agora. Isso é uma tonteria. Não dê atenção a isso.” Veem?
Simplesmente tocos mortos. Isso é tudo que são. Agora, isso é certo. O
fruto secou e se perdeu há muito tempo. Oh, em que hora terrível
estamos vivendo!
41
E quando chegou esse tempo, quando menos imaginaram, eles
ﬁcaram sem água. Não tinham nenhuma água. E começaram a clamar:
"Ai de nós”, ai de nós!, ó Deus, Tu foste tão bom conosco ao nos dar
estes grandes edifícios." Mas muitos deles começaram a clamar: "Onde
estão as águas da vida?" Eles veem o comunismo se aproximando.
Veem o mundo quase chegando ao ﬁm. E os profetas profetizando que
o ﬁm está próximo e assim por diante, então nos perguntamos: "Onde
está a água?" O que aconteceu? E sucedeu que alguém clamou, ou um
justo clamou: "Não há um profeta em algum lugar que possamos
visitar? Não há, em algum lugar, um profeta?" O justo Jeosafá clamou:
“Não há um profeta? Estamos em uma condição de crise. Não há
alguém em alguma parte que possamos consultar sobre isso?”
42
Agora, se nossas organizações nos colocaram no lugar em que
estamos porque nos separamos uns dos outros, aparentemente não
tendo a fé, então deve haver algo em algum lugar. Agora, os justos
estão clamando: “Onde está aquele homem de Deus? Onde está essa
pessoa que pode nos dizer?” Ele está aqui nesta noite na Pessoa do
Espírito Santo. Ele é o Único que pode lhe dizer o que fazer. Ele é
Aquele que pode compungir seus corações. Ele é Aquele que pode
revelar seus pecados. Ele é Aquele que pode tirar a dúvida de vocês, e o
“espero que” e criar um “eu sei” em vocês. Ele é Aquele que pode fazer
isso, essa Pessoa de Deus chamada Espírito Santo. Ele é Aquele que
está presente.
12
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43
Pois bem, vimos que todos eles começaram a clamar. E viram
que os frutos estavam todos perdidos, haviam murchado, e eles
ﬁcaram sem água. O homem justo, é claro, o eleito, disse: "Não há um
profeta que poderíamos consultar? Não há alguém que poderíamos
encontrar que saiba como nos tirar desta situação, alguém que não
pertença à nossa confusão aqui? Todos nós viemos aqui, ﬁzemos uma
aliança e nos reunimos aqui em cima na colina. E vamos para a batalha.
E se descobre que não temos nada com o que pelejar." Esse é o
problema com a Igreja hoje. Temos muitos membros, mas todos
mortos. Temos muitas grandes organizações, porém mortas. Ficamos
muito entusiasmados, mas é da maneira errada; é quem pode se vestir
melhor, quem pode alcançar mais sucesso, e quem tem a melhor
escola, quem pode ganhar mais jogos de bola, ou fazer o melhor jogo
de dados, ou algo assim. Nós queremos Deus, nada dessas coisas.
Voltem para Deus novamente.
44
“Onde está? Não há um profeta em algum lugar que possa nos
dizer o que fazer? Não há alguém que poderíamos consultar?" Oh, que
condição! Esse foi o clamor de um homem justo. Havia somente um
entre eles, esse era Jeosafá. Ele era um bom homem, mas se envolveu
em más companhias. Esse é o problema nesta noite. Tantos homens
bons, muitos homens bons, em todas essas organizações por aí, em
todos os lugares, bons homens. Mas estamos diante de um fato.
Estamos diante de algo. Que o maometismo, o budismo e outros ismos
podem produzir tanta psicologia quanto a igreja cristã. Isso é certo. O
que precisamos não é de um movimento de psicologia, nem de um
movimento de teologia, mas precisamos de um movimento do
Espírito Santo na Igreja, de ouvir as pessoas clamarem: “Onde está
aquele Deus que um dia viveu? Onde está aquele Deus do Pentecostes?
Onde está aquele Deus que toma o coração de um pecador e o lava
deixando-o branco como a neve? Quem tira uma prostituta da rua e faz
dela uma dama, tira um bêbado do bar e faz dele um pregador? Onde
está aquele Deus que pode se mover e tomar aquelas pernas aleijadas e
endireitá-las, fazer aqueles olhos cegos verem, aqueles ouvidos surdos
ouvirem, fazer aquele câncer desaparecer? Onde está o Deus que fez
isso certa vez?” É isso.
45
Vemos que há algo errado. Outra noite, eu estava pregando
sobre o tema A Notícia de Última Hora Mais Importante da História. O
velho João, seus olhos ﬁcaram (do profeta João), ﬁcaram como que
cobertos de uma película. Ele tinha o espírito de Elias. E Elias teve uma
prostração nervosa quando estava sob o zimbro. João teve uma
prostração nervosa na prisão. E ele era um profeta muito áspero. Tinha
os nervos à ﬂor da pele. E então seu olho de águia escureceu. Ele disse:
“Vão e vejam se tenho estado errado. Perguntem-Lhe se Ele é o Tal, ou
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com Deus. Eu vou crer.” Creia pela sua salvação. Agora, eu não posso
lhe falar sobre a sua salvação. Você mesmo tem que resolver isso. Mas
Cristo ainda vive e reina. Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? O
que você tem que fazer? Entre no Espírito. E quando você entra no
Espírito, então você vê a visão. Mas enquanto você diz: "Bem, bendito
seja Deus, sou metodista, não tenho que tolerar isso." "Sou batista."
“Sou das Assembleias.” "Sou unicista." Tudo bem. Vá em frente. Você
nunca verá a visão. Mas lance essa coisa a um lado e entre na visão e
veja Jesus vindo e a igreja perecendo aqui, e entre na visão e cave até
embaixo, irmão, estou lhe dizendo, algo vai acontecer com você então.
Você vai entrar no Espírito de avivamento. Você crê nisso?
88
Vamos todos entrar no Espírito então e crer. Vamos inclinar as
cabeças enquanto Lhe pedimos para nos dar a visão. Pai Celestial,
estamos em uma terra que está perecendo. Estamos em uma nação que
está perecendo. Estamos em um mundo que está perecendo e
pregando a um povo que está perecendo. E eu sou apenas um homem.
E esses outros pregadores são apenas homens. Mas Tu és um Deus
imperecível. Eu oro a Ti, nesta noite, Senhor, que esta mensagem que
tenho falado... E meu nervosismo por esses seis meses de muita tensão.
Posso não ter dito isso da maneira certa, Senhor. Mas se não o ﬁz,
permita que o Espírito Santo aplaine e remova todas as imperfeições.
Deus, assim como Tu ﬁzeste com Abraão. E disse... sabemos que ele
teve seus nervosismos, e vacilou, mas quando o relatório Divino de sua
vida foi escrito, bem, diz que ele não duvidou da promessa de Deus por
incredulidade, mas foi fortiﬁcado, dando louvor a Deus.²¹
89
Assim, Senhor Deus, todas as minhas palavras um pouco
titubeantes, mal soletradas e mal pronunciadas e assim por diante, que
o Espírito Santo as aplaine, e coloque um verdadeiro relatório Divino
desta mensagem nesta noite em cada coração, de que estamos
vivendo... E ainda permanece um servo de Deus. Ainda existem
pessoas que amam a Deus. E há um Deus que está interessado nelas. E
há um Salvador que foi ferido há dois mil anos, “que foi ferido por nossas
transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz
estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados.”²² O mesmo Salvador
que disse: “As obras que faço também as fareis”. Deus, que cada velho toco
seja removido, e cada balde enferrujado e coisas assim sejam
removidos do caminho nesta noite. E que as águas da Vida ﬂuam
livremente. Deus, vire-me do avesso e me lave e me faça limpo, Senhor.
E encha-me com o Teu Espírito agora mesmo. E encha essas pessoas
aqui com fé, de tal modo que se houver alguém aqui que não crê que
possa ver e crer, porque pedimos em Nome de Jesus.
90
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troncos de sistemas, e todos os troncos de incredulidade sejam
lançados fora, e então as águas de Deus descem sobre você. Aí está.
Então seu testemunho, então você não estará fumando cigarros atrás
de sua casa, e aqui nesta noite, saltando dentro da igreja e dizendo que
tem o Espírito Santo. Você é como um metal que soa e como um sino
que tine.²⁰ As pessoas sabem disso. Quando você está ali com todo esse
tipo de vida, as mulheres cortando os cabelos e pintando os lábios e
dizendo: "sou pentecostal." Oh, pobre miserável...
85
Alguns de vocês, pregadores, com diáconos em sua igreja que
têm quatro ou cinco esposas e coisas assim, e dizem: "Sou pentecostal."
Oh. O mundo tem mais senso do que isso. Eles são mais inteligentes do
que isso. Sim, senhor. Oh, que coisa! Vão ali e apostam em corridas de
cavalos e tudo mais. E então se autointitulam... E muitos de vocês ﬁcam
em casa e veem televisão em vez de irem à reunião de oração. E dizem:
“Sou pentecostal”. Oh, oh. Você é apenas intitulado de pentecostal.
Você não tem a experiência do Pentecostes. A Igreja é a primeira coisa
em seu coração, irmão. Isso é tudo, é Deus, Deus. É tudo a respeito do
que você pode ver e saber: é Deus. Esse é o grupo assim chamado
pentecostal que diz: "Ah, isso é tolice. Não creia nisso." Veem? Porém, a
visão do Senhor vem pela Palavra do Senhor. Cavem tudo isso. Tirem
toda essa incredulidade para que as águas da Vida possam ﬂuir
livremente e parem de dizer: “Os dias de milagres já passaram”. Que a
Igreja realmente volte.
86
Alguém diz: “Os pentecostais nada mais são do que um bando
de manufaturados.” Desça e escave até chegar ao fundo na rocha.
Deixe uma experiência pentecostal acontecer com você e observe o que
acontece, irmão. Não há ninguém que possa apontar nada de errado
em sua vida. Sim, senhor. Você é reto como um cano reto de um riﬂe, e
você é um verdadeiro cavalheiro. Você é um verdadeiro homem de
Deus. Você é uma verdadeira mulher de Deus. Quando você está
selado pelo Espírito Santo, o selo ﬁca em ambos os lados do papel. Eles
podem ver você chegando e ver você saindo. Eles saberão que você se
parece como um cristão, age como um cristão, fala como um cristão, e
se associa como um cristão. E você é um cristão quando é selado pelo
Espírito Santo. Deus está pronto para fazer isso, se estivermos prontos
para deixá-Lo fazer. Você crê nisso?

ENTRANDO NO ESPÍRITO

15

Aquele? Ou devemos esperar outro?” Jesus nunca lhe enviou nenhum
livro como: "Aqui Está Como Ter Paciência Enquanto Estiver na
Prisão", ou algo assim. O que Ele falou? O que Ele lhes falou? Ele
aﬁrmou: “Fiquem e assistam à reunião desta tarde e depois vão e
digam a João”. Os coxos andam, os cegos vêem.
46
João havia pregado um Evangelho de que um Messias estava
vindo que teria uma pá em Sua mão e limparia completamente o chão.
Claro, queimaria a palha com fogo que jamais se apagaria. Mas
quando Ele veio, Ele era um homenzinho manso. Manso e humilde. Ele
não era o que João pensou que deveria ser. Mas Ele aﬁrmou: “Vão e
digam a João que estou cumprindo exatamente o que foi planejado.
Está tudo bem. Tudo bem.”
47
É a mesma coisa nesta noite. A Igreja, o povo do mundo têm
procurado pela metodista, batista, presbiteriana, ou alguma igreja que
produza algo para trazer Cristo de volta. Ele está na hora certa. Os
coxos andam, os cegos vêem, os surdos ouvem. Glória! Ele está dentro
do cronograma. Amém. Não há nada errado. Ele está seguindo
adiante. Deus ainda vive. Ele ainda é Deus.
48
E esse homem justo clamou: "Oh, não há um profeta em algum
lugar que possamos consultar?" Agora, há um bom irmão entre eles. E
posso ouvi-lo dizer: “Sim, sim. Conheço um homem assim. Eu...
conheço um homem assim." E eu posso vê-lo dar uma olhada em Jorão
e dizer: "Bem, você não vai crer nele. Eu só sei disso agora. Você não vai
crer nesse homem. Porque seu pai não creu nele." (Ele certamente não
creu) "E seu pai tinha aquela escola lá em cima na colina com aquele
grupo de profetas lá, ou assim chamados. E eles não creram nele. Bem,
disseram... E esse homem que eu conheço, o Espírito de seu pai está
sobre ele. Ele faz a mesma coisa que seu pai faz. Ele fez a mesma coisa
que Elias fez. E o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eu tenho
estado em suas reuniões e sei que é a verdade.” Amém. Que Deus nos
ajude. É isso que queremos: reuniões como essa, onde vemos o Espírito
de nosso Pai, Jesus Cristo, do qual Elias era um tipo. Veem, o Espírito...
“Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também as fará”. Oh, irmão.
Esse é Ele.

87
Pois bem, qual é a próxima coisa a fazer? "A próxima coisa,
pregador, é você vir e impor as mãos sobre mim?" Isso não tem nada a
ver com isto. O que isso pode fazer é estimular você em uma pequena
coisa. Mas não é isso. A coisa a fazer, irmão, é aceitar a Palavra de Deus
e dizer: "É a verdade e eu creio nela. E eu tenho uns velhos tocos aqui,
estou jogando fora agora, minha incredulidade, e estou me acertando

49
Esse bom irmão disse: “Eu sei onde esse homem está. Eu vi o
espírito de Elias sobre ele. Ele derramava água sobre suas mãos.¹³ Ele
morava com ele. E eu sei que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu.
Eu sei. Jorão”, aﬁrmou: “você não poderá crer nisso. E toda a sua escola
de profetas ali atrás também não crerá, seu seminário teológico.
Porque, vou lhe dizer por quê. Aqui está o motivo. Quando Eliseu
voltou e lhes disse que Elias havia sido arrebatado e que ele tinha uma
porção dobrada disso, bem, disseram: 'O homem perdeu o juízo. Faça
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um grupo de busca de uns cinquenta e descubra onde... Ele nunca foi
elevado. Ele ainda está por aí em algum lugar.'” E eles... temos tentado
com todos os nossos sistemas eclesiásticos. Oh, não ﬁquem irados
comigo. Mas deixem-me lhes dizer, esses sistemas eclesiásticos têm
levado mais de dois mil anos para tentar encontrar o Senhor Jesus
elevado às alturas por meio de programas educacionais, por meio de
teologia, por meio de organizações da igreja, e não conseguiram
encontrá-Lo. Amém. Ele não vem por meio de teologia feita pelo
homem. Ele não vem por meio de organizações. Ele vem por meio de
um coração rendido, pelo Batismo do Espírito Santo em nosso coração.
Amém.
50
Nossos sistemas feitos pelo homem não O encontram. Oh, eles
organizam festas e saem e O procuram. Disseram: “Oh, não. O Espírito
nunca arrebatou aquele homem. Agora, sejam homens sensatos. Vocês
sabem que todos nós temos nosso bacharelado em arte e assim por
diante. Então sabemos muito bem que isso não é assim. Um homem
que se assentou aqui e comeu pão de milho conosco, e assim por
diante. Bem, sabemos que aquele homem não poderia ter sido
arrebatado em uma carruagem de fogo. O rapaz está todo animado
agora. Ele já passou por lá. E ele voltou com muito fanatismo. Então
sabemos muito bem que não é isso. Então deixem o ancião. Sua cabeça
calva esquentou muito, vocês sabem, e então ele... Vamos deixá-lo um
pouco de lado. Vocês todos vão lá e descubram o que está acontecendo
lá. Busquem, enviem algumas pessoas.” Disse: “Continuem.
51
Mas vocês não o encontrarão.” Zombem de mim, chamem-me
de idiota se quiserem. Mas Deus... Vocês nunca O encontrarão em seus
sistemas organizacionais. Não, senhor. Ele foi arrebatado. E Ele vem
novamente na forma do Batismo do Espírito Santo, e vocês nunca vão
educar as pessoas para isso. Eles têm que nascer para isso, tem que ser
o Batismo do Espírito Santo, nada menos do que isso. Não um trabalho
mental, algum sistema emocional ou eclesiástico, ou sinal, mas tem
que ser o verdadeiro e genuíno Espírito Santo que produz o fruto do
Espírito de amor, gozo, fé, longanimidade, bondade, mansidão,
paciência. É isso. Essa é a coisa. Sim.
52
Claro que Jorão não poderia fazer isso. Ele não iria crer. Vocês
veem, eles não podiam crer. A escola disse: “Agora, espere um minuto
aqui. Pois bem, sabemos que esse companheiro está todo animado,
então vamos deixá-lo sozinho por aqui, e vamos reunir nossos grupos
e sairemos para buscá-lo novamente. Ele está por ali em algum lugar.”
E é isso que temos tentado fazer por dois mil anos. E povo pentecostal,
vocês estão fazendo a mesma coisa, tentando encontrá-Lo por meio da
organização.
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atingirá Chicago. Observe que o reavivamento atingirá o mundo, se
tirarmos nossos sistemas do caminho. Tiremos nossas próprias ideias
do caminho e deixemos... O Espírito já... a Rocha já foi ferida. A única
coisa que temos que fazer é tirar as coisas que obstruem o caminho e
deixar ﬂuir. Você quer ver as pessoas curadas? Você quer ser curado?
Apenas tire todas as dúvidas que obstruem o caminho. E então veja o
que acontece. Fluirá como um rio.
81
E então, na manhã seguinte, o inimigo ergueu os olhos. E olhou
de um lado ao outro ali, e quando viu, era água. Mas para o inimigo, a
maneira como o sol estava brilhando sobre ela, parecia sangue. E isso o
assustou. Isso é certo. E isso fez com que um pensamento tolo surgisse
em sua mente e o prendesse diretamente nele. O que lhes disse o
profeta? Disse: “Bem, isso é uma coisa pequena para o Senhor. Se vocês
tirarem todos os troncos que obstruem o caminho, Eu cuidarei do
resto. Se vocês tirarem toda a incredulidade do caminho, Deus cuidará
do resto.”
82
Sabe o que aconteceu? Ele disse: “Cada homem pegue uma
pedra. E Eu vou lhes dar a terra. Vou deixar que vocês a possuam." E
cada homem pegou uma pedra e quando chegou ali onde estavam
aqueles velhos poços formais, ele teve um bom e sólido testemunho.
Amém. "Louvado seja Deus. Deus me deu o Espírito Santo. Sou como
Simão. Sou Pedro agora, uma pequena pedra." Amém. E cada um tinha
sua própria pedra na mão, um verdadeiro testemunho de um
verdadeiro e ardente testemunho... Quando Jesus veio diante de
Pedro, disse: “Teu nome é Simão. E daqui em diante, serás chamado
19
Pedro, que é uma pequena pedra.” Irmão, ele a tomou. Ele soube que
era o Messias. Ele foi adiante e entupiu os poços formais com ela.
83
E o que precisamos nesta noite é obter o mesmo tipo de
testemunho, saber que Jesus Cristo vive e Ele... Entupirá todos esses
velhos testemunhos formais que dizem: “Os dias de milagres já
passaram. Não existe isso.” Essas velhas cisternas rotas, de todos os
modos, com larvas de mosquito, vai entupi-las. Jogue aquela pedra de
testemunho ali. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Entre no Espírito; você tem que entrar no Espírito. Se você for a um
baile e começar a dançar, e eles começarem a bater palmas, fazendo
toda aquela dança, você ﬁca ali e diz: "Ufa!" Hum-hum. Todos os seus...
Que dançarino é você? Correto. Sim. Você certamente entra no espírito
disso. Não, eles fazem algazarra, dançam, e gritam, e bradam.
84
É assim que você obtém um avivamento. É quando você de fato
entra no Espírito de avivamento, não fazendo algazarra ou algo assim,
mas orando até que um avivamento atinja o seu coração, até que todos
os troncos de 'eclesiastismo' e todos os troncos de fanatismo, e todos os
19
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aplicar o que creio em Jesus. Se eu pudesse alcançar e pegar uma
orquídea.” Você não precisa de uma orquídea. Tome as plantas
comuns que estão perto de você. Tome a fé com a qual você vai para
casa. Tome a fé que o trouxe aqui. Aplique a mesma coisa nesta noite e
observe o que acontecerá. Oh, irmão. Nunca haverá uma dúvida em
sua mente. Se realmente o sangue for aplicado com esse tipo de fé, não
importa. Você diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente.
Estou jogando todos os velhos troncos de “eclesiastismo” e tudo mais,
do meu sistema, bem aqui agora. E Senhor Deus, simplesmente pela fé
comum que creio que Tu és meu Salvador, Tu és meu Curador.”
Amém. Amém. Creia dessa maneira e sinta paz como um rio. Os
grandes jorros dessa fonte que nunca seca, essa fonte ﬂuirá, quando
você tirar todos os velhos troncos.
79
Continue cavando até encontrar algo lá que o faça... Se você fez
algo errado e diz: "Eu devo um dinheiro a fulano de tal." Bem, vá e
pague. Você diz: "Bem, eu não posso lhe pagar." Vá e converse com ele
sobre isso então. Correto. Não faça rodeios. Vá e fale com ele. Veem? E
então diga-lhe: "Eu vou acertar isso, irmão. Dê-me só um tempinho.
Vou tentar acertar isso." "Bem, vou lhe dizer uma coisa, eu zombei
dessas pessoas chamadas pentecostais." Levante-se e diga: "Sinto
muito por ter feito isso." Isso mesmo. Diga: “Senhor, Tu conheces meu
coração. Pessoal, perdoem-me.” E você sentirá aquele velho tronco
saindo. Mais água irá derramar (oh, que coisa), ﬂuindo em
abundância. E quando menos se espera, você diz: “Sempre pensei que
aquelas visões eram do diabo. Mas agora vejo que são de Deus." Muito
bem. Então aquele velho tronco desaparecerá. Então as águas
começarão a jorrar novamente. Isso é certo. Tire tudo da vala. A água
está lá. Você crê nisso? A Bíblia diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente”. Então, Ele ainda é aquela Rocha ferida. Ele ainda tem a
Vida, ainda tem a água. Ele tem o poder de cura. Você diz: "Irmão
Branham, Jesus vai me curar?" Ele já fez isso. Apenas tire os troncos
que obstruem o caminho.
80
Tire todo o lixo e baldes velhos e cisternas... (mmm!) Tire todas
essas coisas do caminho. Cavalos mortos e coisas eclesiásticas que
estão atrapalhando seu caminho, jogue fora. Dessa forma, Deus não
vai entrar. Isso vai poluir a água. E a água não vai ser poluída, então tire
a sua própria poluição de incredulidade, e Deus derramará a água ali
dentro. Ela já está lá. A única coisa que você tem que fazer é eliminar a
causa, a cura já está feita. Deus já te curou. Você apenas tem que tirar
sua incredulidade do caminho. Essa é a visão. Digo isso no Nome do
Senhor, o mesmo que Eliseu disse naquele dia, ASSIM DIZ O
SENHOR, tire sua incredulidade do caminho. Observe o que vai
acontecer. Tire seus sistemas do caminho, observe o reavivamento que
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Vocês nunca vão fazê-lo, separando-se de outros irmãos. Vocês
têm que voltar e temos que ser um. Não importa se o homem esteja
errado. Se ele está errado e é sincero em seu coração e você está correto
em sua crença... e vocês estão errados agindo da maneira que estão
agindo. Eu preﬁro estar no lugar dele do que no seu. Isso é certo.
Preﬁro estar errado em minha doutrina e correto em meu coração.
Deus respeitará isso mais. Então, se um homem está errado, e daí?
Ajudem-no. Ele precisa de ajuda. Amem-no. Se você não consegue
amar seu inimigo da mesma forma que ama aqueles que o amam, você
não está em melhor situação do que os publicanos. Isso é certo. Isso é o
que a Igreja tem falhado em obter. Espero que vocês o obtenham nesta
noite. Espero que vocês compreendam o que estou falando.
54
Isso é voltar ao amor, ao amor redentor. Todas as outras coisas
estão bem, mas temos que voltar a ter comunhão uns com os outros. E
as pessoas dizem que eu luto contra organizações. Eu não faço isso. Eu
luto contra esse sistema ali dentro que está rompendo a fraternidade.
Sempre lutei contra isso. E sempre o farei. Correto. Essa coisa que
separa a irmandade... Vamos ﬁcar juntos. Sejamos irmãos. Se eu
pudesse ver cada igreja nesta cidade, cada igreja no mundo chegar a
estar como estávamos outra manhã (no café da manhã ministerial),
quando vi os unicistas, os dualistas, os trinitários e todos, abraçandose, com os braços ao redor um do outro, eu diria, como Simeão lá no
passado: “Senhor, despede em paz o Teu servo, pois os meus olhos viram a
Tua salvação”¹⁴. Isso mesmo. Vocês podem obter isso em uma pequena
comunidade. E então, quando menos se espera, o diabo voltará ali e o
romperá outra vez. Então vocês podem... Mas está tudo acabado, vocês
não podem fazê-lo. Isso será feito algum dia. Deus enviará uma
punição para eles, e eles terão que fazê-lo.
55
Então, o bispo Jorão simplesmente não cria nisso. Ele sabia que
não podia crer, porque seus pais não creram. Não creram que Elias foi
arrebatado. Então, como ele ia crer? Por meio da teologia vã, eles
buscaram. “Agora, somos uma escola de profetas. Temos tudo
organizado. Sabemos exatamente o que ele deve fazer. Sabemos como
ele deve fazer. Sabemos como ele deve se comportar. Sabemos que a
única coisa que você precisa fazer é vir e dizer: 'Eu creio'. E todos
apertam as mãos. E vamos aspergir desta forma ou batizar desta
forma. Ou para trás assim ou para fora assim ou... (Oh, que coisa.) E
nós o temos.” Agora, é assim que ele faz. E você vai em frente e batiza
desta maneira e batiza daquela maneira, e asperge desta maneira e
asperge daquela maneira, e toma a ceia desta maneira e daquela
maneira, e você se dá conta que ainda não tem Deus. Você tem uma
forma, um ritual. Isso é tudo. “Deus é Espírito. E importa que aqueles que
O adoram O adorem em Espírito e em verdade.”¹⁵ Amém. Deus nos envia
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profetas para rasgar a coisa e para revelar a verdade que o mostrará.
Teologia vã. Oh, que coisa!
56
Pois bem, vemos que ele disse: “Sim, eu sei onde essa pessoa
está”. "Bem, desça lá e..." Isso... bem... Claro, alguns deles podem ter se
perguntado sobre isso. Mas se você notar aqui, Jeosafá, aquele
verdadeiro servo eleito de Deus, disse: “O Espírito de Deus está sobre
ele”. Sim, senhor. Ele disse, esse homem disse: “Eu sei onde está
Eliseu”. Prosseguiu: “Ele derramava água sobre as mãos de Elias, o
tisbita. O espírito de Elias está sobre Eliseu. Agora, eu sei que ele tem o
mesmo Espírito.”
57
E tão logo aquele homem de Deus ouviu que o espírito de Elias
estava repousando sobre outro homem, e esse homem estava fazendo
a mesma coisa que Elias fez, ele soube que era um verdadeiro profeta. E
ele sabia que se o verdadeiro espírito de Elias estivesse sobre outro
homem, ele faria a mesma coisa que Elias fez. E deixe-me lhes dizer,
meus irmãos, deixe-me lhes dizer, meus amigos, quando o Espírito de
Jesus Cristo vier sobre a Igreja, a Igreja fará a mesma coisa que Jesus
Cristo fez. "As obras que Eu faço vós também fareis." E Ele provou isso, Ele
disse que fariam. Se não o fazem, bem, então, há algo errado em algum
lugar. Eles apenas fazem Deus mentir, se dizem que são crentes e essas
coisas não acontecem. E Ele disse que toda palavra do homem seja
mentira e a Dele verdadeira.
58
Então nos damos conta que ele disse, que esse homem disse: “O
espírito daquele profeta verdadeiro e genuíno repousa sobre ele”. E
então, assim que esse eleito, representando a Igreja eleita de hoje, eleita
de Deus para este último dia. Ele disse: "Então iremos ouvi-lo, porque
o Espírito de Deus está sobre ele." Oh, eu gosto disso. “Enquanto
virmos essas coisas que Elias fez sobre este homem, iremos ouvi-lo.”
Esse bom irmão disse: "Bem, eu fui lá muitas noites e o ouvi. E sei que
esta é a verdade. Então, vamos lá e o chamaremos.”
59
Então, quando eles chegaram diante do profeta... Oh, que coisa,
como ele ﬁcou irritado. Isso pode prejudicar um pouco sua
santiﬁcação, mas ele realmente ﬁcou enfurecido. Ele interrogou a
Jorão, perguntou-lhe: “Por que você não vai aos seus próprios
profetas? (Que coisa!) Por que você não vai ao profeta de sua mãe? Por
que você não vai aos profetas do seu pai? Vá aos seus ritualistas agora e
una-se a eles se quiser. Você está em apuros. Por que você não vai a
eles?" "Oh, não, não." Ele declarou: "Mas o Senhor nos trouxe aqui."
Prosseguiu: "Nós vamos morrer. Vamos ser mortos nisso...” Não é que
vocês vão morrer, já estão mortos. Todos os frutos secaram e todo o
Espírito saiu da igreja. Já se tornou uma organização religiosa. Isso é
certo. Tem alguma coisa errada. Se não conseguirmos trazer Deus de
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75
Então, por volta do amanhecer, eles notaram que as
águas vieram e não sabiam de onde vinham. Elas estavam ali o tempo
todo. Eles simplesmente as obstruíram. Há poder na Igreja. Posso lhes
dizer, e direi a qualquer ministro, posso lhes mostrar onde Deus deu à
Igreja poder de curar os enfermos, expulsar demônios e fazer todas
essas coisas. E agora venham e apontem na Escritura onde Jesus disse:
“Eu retiro isso da Igreja agora”. Pois bem, o que aconteceu? Qual é o
problema? Vocês o têm todo obstruído. Sua própria ideia que vocês
mesmos criaram o têm obstruído. Posso lhes dizer onde Jesus
prometeu neste último dia e lhes mostrar que estes sinais que vocês
veem ser realizados, que o Espírito de Deus viria à igreja e mostraria
visões e assim por diante, como Ele está fazendo. E vocês tentem
refutar isso uma vez e vejam onde estão.
76
A razão disso é que vocês estão todos obstruídos com muitos
sistemas eclesiásticos no meio de vocês. Está tudo obstruído. Cave a
coisa e jogue-a fora, e deixe as águas correrem. Já na hora de começar a
raiar o dia, oh, irmão, as águas estavam ﬂuindo livremente, vindo da
Rocha ferida que ainda estava lá no deserto. Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. A única coisa que você precisa fazer é tirar todos os
troncos que obstruem o caminho. Tire toda a incredulidade que
obstrui o caminho. Pegue essa incredulidade e jogue-a fora. Diga:
“Bem, agora ouça. Jesus prometeu. E eu não me importo com o que
alguém diga, eu creio.” É isso. Pegue o tronco e jogue-o fora. Diga:
“Deus prometeu. Eu vejo isso bem aqui diante de mim. Sempre
debochei disso. Eu pensava que estava errado. Mas agora vou crer.
Então, vou pegar esse velho tronco e jogá-lo fora" E assim que você
tirar esse tronco do caminho, as doces águas da paz de Deus
começarão a ﬂuir. Como um rio, elas ﬂuirão através de você.
77
Você diz: "Bem, eu sempre me perguntei se a cura..." Aqui está o
que eu encontro as pessoas... a cura. Quando Deus vier aqui e Ele
mesmo provar que está bem aqui entre vocês... Você sabe o que é isso?
Você está alcançando... você está tentando aplicar a fé com uma
orquídea. A fé foi aplicada com planta sem valor: o hissopo. O hissopo
é apenas uma planta comum. Você tenta criar uma fé. Você não pode
criar uma fé. A fé é muito comum; é a mesma fé com a qual você vai
beber água. A mesma fé com a qual você dirige seu automóvel. Veem?
Ela é comum. Bem, o hissopo, você pode encontrá-lo crescendo no
chão, saindo das frestas dos prédios, em qualquer lugar. E quando eles
aplicavam o sangue com hissopo, estavam aplicando a fé.
78
Você aplica a fé com... aplica o sangue com coisas comuns,
como a fé aplicada com uma planta comum. Mas você está tentando
olhar ao redor e dizer: "Se eu pudesse encontrar uma orquídea para
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pecadores, ao se submergirem na torrente, perdem todas as suas
manchas de culpa.
69
O profeta disse: "Vão lá e escavem todos os troncos." "Bem, eu
lhe digo então, profeta, devemos voltar e ter outro vento forte e
impetuoso?" "Não." "Vamos começar outra chuva serôdia?" “Não, não.
Somente limpe o canal. Isso é tudo que você precisa fazer." Nós temos o
povo, apenas limpe o canal. As pessoas estão bem. Limpe os canais
para que o Espírito Santo possa entrar. Todos os seus fanatismos e
ismos e tudo o mais que está na igreja, limpe tudo. A Rocha já foi ferida,
as águas são frescas, estão ﬂuindo, mas nossos sistemas eclesiásticos
represaram a corrente. Ele disse: “Limpem essas coisas. Vocês não
terão que ter outro vento impetuoso. Não ouvirão nem vento, nem
verão chuva, mas ainda assim haverá água lá." Oh, irmão. Não um
novo sistema, não é de um novo sistema que precisamos. O que
precisamos é limpar o sistema que temos. Não formar outra
Assembleia de Deus ou outros Unicistas, mas simplesmente limpar os
Unicistas e as Assembleias que temos. Tire todos os troncos dali, todas
as diferenças, a discussão, a agitação e coisas assim, e as águas voltarão
a ﬂuir. Haverá amor, gozo, alegria como um rio, ﬂuindo em todos eles,
em amor um pelo outro. “Não estamos divididos, somos um só corpo.
Um em esperança e doutrina, um em caridade.” É isso. Veem?
70
É dessa maneira que devemos fazer. Essa é a ideia. Essa é a
visão de hoje. Essa foi a visão daquele profeta. Um verdadeiro profeta
tem a mesma visão hoje. Não uma nova organização, começar algo e
formar outro grupo, você só iria confundir e organizar e ﬁcar
exatamente como o restante. Você também jogaria troncos ali. Quando
comecei no ministério, muitos deles vieram a mim e disseram: “Bem,
irmão Branham, você deveria começar uma pequena organização”. Eu
indaguei: “Organização? Isso é o que sou contra." Aﬁrmei: “O que
precisamos não é de uma organização, mas de limpar o que temos”.
Isso é certo. Limpe-o. Precisamos de um reavivamento; é o que
precisamos: um tempo de escavação. Cave, cave, quanto mais fundo
você cava, mais água vai conseguir. Se vocês cavarem fundo e
disserem: "Bem, vou sair da organização..." E olhe para as coisas que
vocês ainda têm ali: malícia, contenda, tudo mais. Limpe a vala até
chegar na rocha sólida. Correto. Desça até onde a água possa
verdadeiramente jorrar das veias de Emanuel. Espere até você chegar
nesse lugar ali. Haverá água jorrando como fontes de... vindo de...
71
“Fazei muitas covas.”¹⁸ Ele disse: “Desçam aqui a estes vales.
Vocês, companheiros que têm tentado viver lá em cima no telhado o
tempo todo, no alto da montanha, gritando e saltando, congelando,
fritando e tudo mais.” Disse: "Muito bem, não façam isso. Desçam aqui
e cavem essas covas aqui embaixo e obtenham água fresca.”
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volta à igreja em alguma parte, o que vamos fazer? Então todos nós
pereceremos. E quando esse profeta, depois de repreendê-lo, disse: "Se
eu não respeitasse a presença de Jeosafá (aquele homem eleito), nem
mesmo olharia para você." Oh.
60
Eu penso que é o que Deus diria nesta noite. Se não fosse...
Vocês que estão atados a essas diversas organizações e discutindo uns
com os outros, se não fosse por causa do respeito que Deus tem pelas
pessoas que creram Nele, nunca haveria um Oral Roberts nem nada
enviado por todo o país. Nunca haveria sinais e maravilhas. Ele nem
mesmo olharia para nós se não fosse... Todos nós somos culpados. Se
não fosse por causa do eleito. Se não fosse por causa da Igreja, os que
verdadeiramente creem em Deus, Ele nem mesmo olharia para nós.
Isso é certo. Mas porque há um povo que quer crer, Deus tem um
mensageiro para eles. Amém. O Espírito Santo havia se entristecido e
ido embora há muito tempo.
61
Esse velho profeta realmente teve sua justa indignação
provocada, e ele os repreendeu. E ele lhes falou sobre todas essas
alianças e organizações que eles estavam tendo. Ele disse: “Contudo,
trazei-me um tangedor”.¹⁶ Oh, ele teve que se controlar um pouco, vocês
sabem. Ele estava muito nervoso. E então ele disse: "Trazei-me um
tangedor." Agora, que tal alguns de vocês, pessoas da Igreja de Cristo,
assim chamada, que não creem em música na igreja? Depois que ele
ﬁcou muito nervoso, ele precisou de um pouco de música para trazer o
Espírito sobre si. Isso é certo. Sim, senhor. Agora, lembrem-se, Deus
não muda. E se a boa música trouxe o Espírito sobre o profeta lá, fará a
mesma coisa hoje. Isso é corretíssimo. Porque Deus ama a boa música.
Correto. Ele disse: “Trazei-me um tangedor”. Bem, você diz: “Bem, sim.
Eu não sou o profeta.” Mas talvez você possa fazer parte dos músicos,
vocês sabem. Você pode fazer algo em relação a isso. Isso é tudo. Você
tem um testemunho ou algo que pode fazer.
62
E eu posso vê-los trazer o tangedor e tocar “Tudo é Possível,
Somente Crer”. E fazer com que o Espírito viesse outra vez. “Somente
Crer, Somente Crer, Tudo é possível.” Tiveram que tocar um pouco
antes que o Espírito viesse sobre o profeta. Então quando o Espírito
veio sobre o profeta, ele teve uma visão. Agora, é dessa maneira. Veem?
Ele não podia fazer isso... Os intelectuais, eleitos, grande grupo da alta
sociedade, os reis e potentados, no lado educacional e intelectual, não
podiam ver a visão. Isso é certo. Eles estavam cegos. Essa é a razão por
que nesta noite querem chamar a visão de Deus de uma condição
mental, uma telepatia, um espírito do diabo ou algo assim. É porque
eles são tão intelectuais, eles não sabem nada sobre Deus. Correto. Foi
uma visão que disse a verdade. Esse era o programa de Deus. Essa era a
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maneira de Deus. Porque o Espírito do Senhor estava sobre o profeta. E
a Palavra do Senhor vem ao profeta. Sim, senhor. E como veio? Por
uma visão. Sim, senhor. Veio por uma visão, não pelo intelecto. Isso
havia falhado. E é do mesmo jeito agora.
63
E ele tomou um... e olhou e teve uma visão. Ele pensou: "Bem, é
isso." O Espírito da mensagem... E o que ele viu? Bem, ele diria: “Oh,
Jorão. Você precisa de outro diploma. E eu te digo, Jeosafá, você tem
um probleminha (vê?), você deveria ir e estudar um pouco mais;
porque eu lhe digo, você simplesmente não sabe como fazer essas
coisas; não sabe como liderar um exército ou algo assim." Não foi isso.
Ele não fez isso. Ele diria: “Vou lhe dizer o que você deve fazer. Você
deve dar instrução intelectual aos seus homens. Eles não estão usando
o tipo certo de uniforme. É isso. Você deve fazer todo o seu clero virar o
colarinho, para que pareçam um clérigo. Você entende?" Oh, logo
estará entre os pentecostais. Sim, logo, indo direto para lá. É...
64
Lembrem-se que a igreja católica foi a primeira igreja
pentecostal. Isso é certíssimo. Agora, alguns de vocês, historiadores,
negam isso. E se dessem aos pentecostais outros cento e cinquenta
anos, eles estariam mais distantes do que está a igreja pentecostal
(igreja católica – Trad.), no ritmo que estão agora. Isso é certo. Oh, sim.
A igreja católica começou no Pentecostes. Então se organizaram e
colocaram ali as grandes sociedades que queriam fazer isso e aquilo. E
os nicolaítas conquistaram os leigos e tiraram o poder dos leigos lá. E o
Espírito Santo não pode vir ali. Tem que estar tudo aqui, o que um
homem diz, isso é tudo. O Espírito Santo habita em todo o corpo de
Cristo... [Espaço em branco na ﬁta - Ed.]
65
O Espírito Santo dirige a Igreja... eles tinham os frutos
totalmente secos. E você vê onde isso está agora. Bem, os pentecostais
seguiram a mesma trilha. Da mesma maneira. Então aí está. Agora,
encontramos quando o Espírito veio... Qual foi a visão que o Espírito
deu ao profeta? O que ele disse? Ele não disse: "Agora, tome todos os
seus soldados e ensine-os novamente, para que quando subirem ao
topo da montanha, eles saibam mais o que fazer. Ensine-lhes um pouco
mais de teologia. Eles deveriam ter um pouco mais de instrução
intelectual. Deveriam carregar uma faca maior ou algo parecido. Ou
deveriam usar um uniforme diferente.” Não, ele não disse isso. Ele
disse: “Comecem a cavar. Saiam aqui neste deserto. Seu povo uma vez
cruzou este deserto, e eles queriam uma teologia no Monte Sinai.”
Deus lhes deu isso depois que a graça já lhes havia dado um profeta e
uma Coluna de Fogo e tudo mais. Mas eles queriam algo que
pudessem discutir. Então Ele os deixou ﬁcar lá no deserto até que
todos os velhos briguentos morressem.

ENTRANDO NO ESPÍRITO

21

66
Ele continuou: “Eles estavam lá em uma ocasião perecendo da
mesma maneira que vocês estão. Agora existem canais lá. Há uma
grande quantidade de canais indicando que aquela Rocha ainda está lá
no deserto.” Mas aﬁrmou: “Vocês têm que escavar um monte de
coisas”. Esta é a visão nesta noite, irmão. Não é iniciar uma nova
organização. É escavar o que há ali. Isso é certo. A primeira coisa,
aquele velho tronco podre de organização, tire-o para fora do canal. Os
canais das bênçãos de Deus estão todos entupidos nesta noite. São os
troncos de organização que estão ali. Então, outro tronco está lá
chamado de "Não existe Espírito Santo." Se você cavar e se deparar
com esse tronco, jogue-o fora. "Não existe Batismo do Espírito Santo,
isso foi só para os discípulos." Escave-o. “O Espírito Santo foi só para os
apóstolos.” O Dr. Simão Pedro disse, no dia de Pentecostes: "Porque a
promessa vos diz respeito a vós, a vossos ﬁlhos, e a todos os que estão longe, a
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.” ¹⁷
67
Um excelente irmão pentecostal me disse, não muito tempo
atrás, disse: “Não precisamos mais de cura divina. Eu nem mesmo
permito isso ser praticado em minha igreja.” Ele declarou: “Temos
bons médicos e coisas assim hoje, que tomam o lugar disso”. Veem que
tipo de tronco velho se encontra ali? O que isso faz? Interrompe o ﬂuxo
d'água. A visão de Eliseu mostrou-lhe isso ali naquele deserto, bem
onde os frutos haviam secado. Não comecem uma nova organização,
outra chuva ou algo assim. Limpem os canais por onde possa ﬂuir a
primeira chuva. A água está lá. Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. E aquela Rocha ferida estava no deserto. E ainda está lá
nesta noite. Graças a Deus. Jesus limpou tudo para eles novamente no
Calvário. Mas eles voltaram, jogaram os troncos ali dentro outra vez,
bloquearam tudo...
68
Vocês sabem o que causa jogar um tronco em um canal, o que
isso faz. Pois bem, todo tipo de sujeira atinge esse tronco e ﬁca
represada ali. E quando você menos imagina, você tem toda a água
retida, como os castores fazem, e constroem uma barragem, e não há
como passar por ali. Isso é certo. Temos muitos pregadores castores
hoje, tentando represar toda a água, e dizem: “Isso é nosso. Somos só
nós aqui. Isso nos pertence.” E o que acontece? Fica estagnada. Esse é o
problema com muitas de nossas organizações, tentando represar a
água apenas para sua organização. Fica estagnada. Você sabe que a
água estagnada acumula essas pequenas larvas de mosquito. Esse é o
problema com a Igreja hoje: uma pequena larva aqui e outra ali.
Tudo… “Os dias de milagres já passaram. Não existe cura divina.”
Não conseguem ﬁcar quietos cinco minutos em uma reunião. Oh, que
coisa! Água estagnada, represa de castor, destrua isso. Amém. Há uma
fonte cheia de Sangue, que ﬂui das veias de Emanuel, onde os
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