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de suas almas, e todas as enfermidades tenham sido tiradas de seus
corpos. Que elas possam se apegar a esta Pedra de Deus até que sejam
completamente livres. Permita que o Espírito Santo caia neste edifício
agora, sobre cada coração e cada crente. Que o poder que levantou
Jesus dentre os mortos, entre agora com vigor em cada um. Permita
que eles saibam que Tu és Deus, o grande Curador, que jamais podes
perder uma causa. Tu és Deus para todo o sempre. Eu os encomendo
a Ti, Senhor.
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SEDENTO POR VIDA
Thirsting for life

William Marrion Branham
Sexta-feira, 04 de Março de 1960
Phoenix, AZ – EUA

Senhor, eu creio, Senhor, eu creio,
Tudo é possível, Senhor, eu creio.
2
Vamos inclinar nossas cabeças agora para uma palavra de
oração. Nosso Pai celestial, somos gratos esta noite por nos reunir
novamente e termos uma oportunidade de falarmos Contigo, e
cantar nossos hinos, e expressar a Ti a verdadeira adoração de nossos
corações, pois nós Te amamos e Te adoramos. E Tu és o único Deus
verdadeiro. Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu para que pudéssemos
ser reconciliados com Deus através da lavagem do Seu Sangue pela
Palavra... E oramos para que o Senhor nos dê uma grande reunião
esta noite. Que os pecadores encontrem salvação através de Cristo.
Que o enfermo possa encontrar cura através de Cristo. Que os santos
encontrem alegria e força em Cristo. Nós pedimos isto no Seu Nome.
Amém. Podem se assentar.
3
É tão bom estar de volta aqui neste edifício, esta noite, para
servir ao Senhor com vocês. E eu gostaria de perguntar agora, nós
reservamos amanhã à noite para um culto de cura ou para orar pelos
enfermos? Não sabemos o que o Senhor vai fazer. Este é o motivo
que nunca anunciamos cultos de cura. Como sabemos que o Senhor
irá curar, isto é só com Ele. E eu não penso que isto realmente caiba a
Ele; eu acho que isto depende do quanto você quer a cura. Ele pagou
o preço, e nós temos a certeza de que Ele o faz, e sabemos que Ele está
disposto. Isto simplesmente cabe ao indivíduo.
4
Cada noite o tem sido, apenas deixe o Espírito Santo... eu quero
tirar algo de suas mentes. A cada noite eu tenho tido como – deixem
que o Espírito Santo, quando Ele vem e Se move sobre a audiência...
e vocês, pessoas – vocês, pessoas, sua própria fé move esse Espírito
de Deus a vir e provar a vocês que Ele está aqui no edifício, e conhece
bem os segredos dos seus corações, conhece sua condição. Nem uma
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vez sequer isto falhou, nunca falhou desde que era um garotinho.
5
A primeira coisa que eu vi, que mais ou menos me lembro,
foi uma visão. Eu tinha cerca de - não devia ter mais que dois anos
de idade. E lembro dela tão bem como se fosse ontem. E milhares e
milhares delas, e nem uma delas sequer deixou de ser perfeitamente
correta cada vez. Vê? Então tem que ser Deus. E isto simplesmente
mostra que Ele está aqui. E aqui estão todas as Suas promessas, e
Ele prometeu que faria isso justamente antes do tempo final. Então
sabemos que a mensagem é correta. Minha mensagem é no tempo
final, e conseguir que a igreja esteja certa.
6
E a Cura Divina, a temos visto sendo anunciada: “Os cegos
verão; os surdos ouvirão; os mudos falarão.” Eu não sei se eles
irão ou não. Eu preferiria não ter anúncios como estes. Eu sempre
tenho dito às pessoas: “Apenas diga algo bom sobre Jesus. Amamos
o Senhor Jesus nesta comunidade, então estamos tendo um grande
avivamento, e estamos esperando que Deus faça grandes coisas, e
assim por diante.” Então ali embaixo, na esquina, um pequeno lugar,
diga: “O irmão Branham será nosso palestrante.” Vê? Porque é um é se Ele faz isto. Então se Deus realiza um milagre, o público saberá
disso. Vê? Mas se eu digo que Ele o fará, eu não... A menos que Ele
tenha me dito que irá fazê-lo, então eu - eu sei que Ele o fará. Mas se
eu – se Ele não me disse, eu fico um pouco relutante quanto a dizer
isto. Mas a cada noite, estamos na expectativa que Deus vai fazer algo
para - que irá simplesmente sacudir as pessoas para que regressem ao
lugar onde elas deveriam estar. É isto que estamos esperando.
7
Agora, nós não temos orado pelos enfermos. E eu - se bem
agora, se todos levantássemos, cada pessoa… se eu pudesse ficar em
pé o suficiente para fazer isso, e tomar cada pessoa aqui por essas filas
assim, e ir a cada uma... É claro, eu desmaiaria antes que conseguisse
orar por um décimo delas. Mas você não consegue fazer isto. Qualquer
um que conhece as Escrituras, sabe que as Escrituras provam que você
não consegue. Ora, uma mulher tocou as bordas do manto do Filho
do Homem, e Ele perguntou: “Quem me tocou?” E Ele olhou ao redor
e todos ficaram com medo, então Ele disse… Pedro O repreendeu,
disse: “Dizes, quem Me tocou?” Disse: “Ora, todos eles estão Lhe tocando.”
Ele disse: “Mas percebo que virtude saiu de Mim.” Agora, qualquer um
sabe que virtude é a sua força. E se apenas um toque de uma mulher
foi o suficiente para trazer uma visão ao Filho do Homem e deixáLo saber quem foi que O tocou, que tirou força Dele, o que isto faria
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fazerem algo, como fiz a noite passada. Imponham suas mãos uns
sobre os outros agora. Apenas coloquem suas mãos um sobre o outro.
Eu ouvi uns relatos muito bons da reunião da noite passada. Agora,
enquanto estou orando, eu quero que cada um de vocês receba sua
cura. Creiam nisso com todo vosso coração. Creiam que isto vai
acontecer esta noite, não... Deus não apenas prometeu ouvir as minhas
orações; Ele prometeu ouvir as suas orações. “A oração da fé salvará
o doente. Deus os levantará.” Fisicamente doentes, espiritualmente
doentes: não importa qual seja sua enfermidade, o Sangue de Jesus
Cristo purifica de todas. “E estes sinais seguirão aqueles que creem, se
impuserem as mãos sobre os doentes...”
93
Agora, estamos em uma unidade; estamos em um acordo
agora. Nós somos Cristãos; o Espírito Santo está aqui, esse grande
Anjo de Deus, essa Coluna de Fogo que vocês têm na foto, bem aqui.
Esse mesmo Anjo de Deus está aqui agora, neste edifício, bem aqui.
Se vocês são crentes, e tirarem todo o musgo de incredulidade de
vocês, todas as dúvidas de vocês, e crerem bem agora... Agora, não
ore por você mesmo; ore pela pessoa sobre a qual você tem suas mãos
impostas. Veem? Você ore pelo homem que está próximo de você;
ele estará orando por você. E vocês estejam orando um pelo outro,
e enquanto eu oro por vocês, isto fará a corrente e Deus curará cada
pessoa aqui. Não restará uma pessoa doente em nosso meio, se vocês
apenas crerem.
94
Cada uma destas pessoas que está aqui ao redor do altar. Eu
olho aqui e vejo esta mulher índia, eu creio, vindo aqui à frente. Eu
lembro que o ano passado, o ano que estive aqui, a pequena indiazinha
recebeu sua visão ali na reserva. Como me lembro daqueles preciosos
índios ali, como Deus curou no meio deles, e você está aqui agora!
Deus te encherá com o Espírito Santo e lhe dará em superabundância.
Agora, vocês ministros, inclinem suas cabeças e orem comigo. Por
todo lugar agora, todos em um acordo… Quando eles tinham se
reunido, eles oraram unânimes e o lugar foi sacudido onde eles
estavam reunidos, e a Palavra de Deus foi adiante com ousadia.
95
Pai Celestial, como um servo de Deus, eu trago esta audiência
em Tua presença, orando agora, que Tu quebres cada poder de Satanás,
cada incredulidade. Estas preciosas pessoas, aqui de pé, têm sido
mordidas pelos cães furiosos do diabo e estão necessitadas dos Teus
poderes de cura. Que elas possam se segurar nesta pedra principal, a
Pedra, Cristo Jesus, até que todo o veneno do pecado tenha sido tirado
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enfermas em seus assentos. Agora, vou pedir ao pastor aqui, ao irmão
Shores, se ele se porá aqui e – e – com – nos dirigirá um hino bem
calmo, enquanto o restante de vocês inclinam suas cabeças. Eu quero
impor as mãos sobre nossos irmãos e irmãs aqui, que têm vindo para
consagrar suas vidas. Eles foram mordidos pelo inimigo e nós vamos
colocar as mãos sobre eles, para que eles... e eu quero que vocês,
ministros, façam da mesma forma. E então, iremos orar a oração da fé
por estas pessoas.
90
Agora, vocês que estão de pé aqui, não importa o que vocês já
tenham feito... Certamente, vocês pessoas aqui, sabem que eu estou
lhes falando a verdade. Deus vindica isso. Eu estou lhes dizendo a
verdade, porque esta é a Palavra. O Espírito Santo vem e Se move...
Alguns minutos atrás, ao invés de fazer uma fila de discernimento
como eu estava planejando fazer, Algo Se moveu no final e disse: “Há
aqueles que estão mordidos”. Veem? Como eu sei se um destes, de
pé aqui, não será um ministro do Evangelho depois de um tempo?
Como eu sei se algumas destas jovens mulheres, e assim por diante,
de pé aqui, serão missionárias indo para o campo? Como eu sei quem
elas são? Poderia ser outro Billy Graham, poderia ser outro Sankey,
Moody, Finney, Knox, Calvin. Como eu sei? A única coisa que
fazemos é lançar a rede, e então puxá-la. O Espírito Santo atrai. Jesus
disse: “Quando eu for levantado, atrairei todos a Mim.” Meus amigos, em
pé aqui neste altar, o real, o real Cristo que cura o corpo, cura a alma.
Agora, enquanto estamos orando, cada um com sua cabeça inclinada,
e você – você nos lidere um hino enquanto vocês...?... [O irmão lidera
o hino “Jesus está passando por aqui - Ed.]
91
Enquanto estamos comovidos... em oração agora, eu quero
que os ministros se aproximem destas pessoas. Cada um que está
em pé ao redor do altar aqui, agora apenas confesse todos seus erros.
“Senhor, o inimigo tem me quebrado, mas esta noite estou aqui para
um propósito: saber que sou uma pessoa que está morrendo. Sei que
minha vida está se esgotando, e que eu a usei; e a sede que eu realmente
deveria ter sentido por Ti, a direcionei para coisas diferentes. Perdoame, oh, Senhor. Purifica o meu coração, e purifica a minha sede, e que
eu possa direcioná-la a Ti, oh, Deus, e que desta hora em diante eu
beba da Fonte da vida livremente, porque Deus me convidou para
esta Fonte.”
92
E agora, para vocês, ali na audiência, que estão enfermos e
necessitados, vocês levantariam suas mãos? Vou pedir para vocês
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comigo, um pecador salvo pela graça? Agora, a única razão que é feito
mais, é porque Jesus disse: “Estas coisas que Eu faço, vós fareis também;
mais do que estas fareis, pois Eu vou para o Meu Pai.”
8
Agora, eu - eu sei que a versão King James (Rei Tiago) diz,
“maiores,” mas realmente não é o original. Vê? É “mais”. Ninguém
poderia fazer nada maior. Ele levantou os mortos, curou os enfermos,
parou a natureza, fez tudo o que havia para ser feito. Não poderia ser
maior em qualidade, mas poderia ser maior em quantidade. Então o
Espírito Santo esteve em um Homem: Aquele era o Filho de Deus. Ele
tinha o Espírito sem medida. Deus habitou em Cristo reconciliando
o mundo Consigo. Ele - Deus estava em Cristo. Agora, Deus está em
você, se você tem o Espírito Santo. Deus está em você em uma porção.
Mas estava Nele sem medida. Ele tinha a plenitude de Deus Nele. Mas
agora é dado em medida para cada um de nós.
9
Eu estava lendo e ensinando minha igreja algum tempo atrás
sobre Pentecostes em um pequeno avivamento que tivemos. Agora,
eu tenho um velho Emphatic Diaglott [O Diálogo Enfático é uma
tradução do Novo Testamento, em dois idiomas – Trad.], da tradução
original do grego, e ele é uma - uma das coisas mais sobressalentes.
Eu o recomendaria a qualquer dos clérigos. Ele está – está esgotado,
mas acho que você o consegue na Inglaterra. Não tenho certeza.
Mas eu tenho um; é muito velho, ele te leva até a palavra exata do
grego original, e logo vai ao lado oposto e apenas a coloca desta
forma, porque no Grego o verbo vem antes do advérbio. Vê? E - e
isto simplesmente inverte para que você possa ler. Mas você pode
ler direto do... Se é uma palavra logo embaixo, é exatamente como
Ele disse. E quando o Espírito Santo veio no cenáculo, disse: “Veio do
céu um som, como de um vento veemente e impetuoso (agora, nada estava
soprando, era simplesmente como se fosse um som) e encheu toda a
casa em que estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas pousando
sobre eles, como fogo.”
10
E como a grande Coluna de Fogo, o Anjo de Deus, o Logos que
veio de Deus, que guiou os filhos de Israel pelo deserto… Quando
Ela veio entre o povo, Ela se repartiu, e grandes línguas de fogo
começaram a vir sobre cada um como a Coluna de Fogo começa a se
repartir, e a... Deus Se repartindo entre o Seu povo… Oh, isto deveria
rasgar o coração de qualquer um. Deus rasgando a Si mesmo, de
forma que pudesse repartir-Se um pouquinho com cada um de nós,
para que todos juntos... Vocês veem o que isto significa?
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11
Conseguem ver agora por que estou lutando pela unidade
de cada igreja, cada igreja do evangelho completo, cada crente? Nós
devemos ser um só coração, uma mente, e um só acordo. Não importa
o quanto diferenciamos nas Escrituras; isso poderia ser… Um poderia
ver isto desta maneira, ou - aquilo não tem nada a ver com isto. Mas
em princípio, devemos nos posicionar como um grande e poderoso
exército de Deus marchando adiante, porque cada um de vocês em
sua peculiaridade, Deus tem provado que Ele está ignorando sua
doutrina, porque Ele te deu o Espírito Santo. E a Bíblia diz: “Ele deu
– Ele dá o Espírito Santo àqueles que Lhe obedecem.” Agora, se eu
O obedeci no meu modo peculiar, e você O obedeceu em seu modo
peculiar, Ele nos deu a ambos o Seu Espírito Santo, então devemos ser
o suficiente irmãos e irmãs Cristãos, para juntamente nos armarmos e
marcharmos por um grande propósito: o Evangelho.
12
Oh, como eu penso em Deus repartindo-Se para que Ele
pudesse mergulhar em Sua grande alma e derramar uma pequena
colherada em mim, e alcançar mais e derramar uma colherada em
ti, e em ti, e em ti, e em ti, e em ti, dividindo-Se, o fogo, o poder
purificador de Deus. Então, se você tem uma colherada, e eu tenho
uma colherada, ambos juntos temos duas colheradas. E se cinquenta
de nós estivermos juntos, nós teremos cinquenta colheradas. Onde
há unidade, onde há união, há segurança e tudo mais. Simplesmente
é duas vezes mais difícil nas mãos do profeta para quebrar as varas.
Duas varas são mais difíceis de se quebrar do que uma. E quando
pudermos chegar àquele lugar, irmão... Se eu puder ver isto acontecer,
eu caminharia aqui no topo da Montanha Camelback, levantaria
minhas mãos e diria: “Ora vem, Senhor Jesus. Leve-me agora; está
tudo consumado.” Vê? Eu estaria pronto para ir, então. Quando
posso ver todas as diferentes pessoas do Evangelho completo com
um só coração e unânimes, de pé juntas como um grande exército,
isto trará Jesus Cristo ao mundo tão certo como estou aqui em pé.
Eu tenho tentado todo princípio que sei. Isto irá requerer que Deus
o faça; isto é tudo. Vê?
13
Eu tenho vindo entre eles, como – entre os irmãos como um...
saído da Igreja Batista, e eu tenho visto esta grande coisa, e eu nunca
tomei partido com alguma em especial. Qualquer que seja sua crença
e tudo, eu trato de me parar bem na brecha e digo: “Nós somos
irmãos.” Somos irmãos, independentemente. Se podemos discernir o
espírito uns dos outros, e perceber que se um homem entra, eu não

SEDENTO POR VIDA

33

87
Vocês não se levantariam e viriam à frente agora? Vocês, que
foram mordidos, vocês têm sede por algo real? Vocês estão sedentos
por uma experiência com Deus? Venham aqui, agora mesmo, vamos
orar e impor as mãos sobre vocês agora mesmo.
...suas manchas de culpa.
O ladrão morrendo... Deus te abençoe, irmã. Isso é bom. Venha
por ali, caminhe por aqui, ao redor do altar agora. Fique bem aqui ao
redor, apenas um momento de oração.
...seu dia;
E...
Deus te abençoe, senhor. Venha agora mesmo. Isso é ser um
verdadeiro homem ao fazê-lo. Venha aqui e fique de pé..?...
…lava todas as minhas culpas.
Lava todos os meus pecados.
Lava todos os meus pecados;
E ali posso eu, embora vil como ele,
Lavar todos os meus pecados.
Desde então eu pela fé...
88
Não virão vocês agora? O restante de vocês, desçam agora,
gostariam de ficar aqui, ao redor, por um momento agora? Vocês que
foram mordidos. Querem ser curados daquela mordida do diabo,
venham aqui à frente agora. Agora é o momento para recebê-Lo.
…O amor redentor tem sido meu tema
E será até eu morrer.
E será até eu morrer,
E será até eu morrer;
O amor redentor tem sido o meu tema,
E será até eu morrer.
89
Agora, enquanto estamos nos reunindo, venham à frente, não
viriam? Eu gostaria de saber quantos ministros estão aqui nesta noite?
Quantos ministros, vocês levantariam suas mãos? Olhem para os
ministros. Deus abençoe seus corações. Eu vou pedir a vocês: venham
aqui, apenas por um momento, e fiquem comigo. Eu vou descer para
impor as mãos sobre estas pessoas. Agora, desejarão uma igreja local
depois disto. Eles desejarão ser batizados no batismo Cristão, e eles
irão – eles quererão... vocês precisarão convidá-los para suas igrejas.
E nós queremos que vocês venham e fiquem conosco aqui, que iremos
orar. Apenas um momento, então vamos ter a oração pelos doentes
também, apenas um momento. Só permaneçam um – as pessoas
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uma senhora; ela me encontrou hoje em um restaurante. E ela estava
me contando sobre o irmão Outlaw, creio que foi, que me levou ao
lado de sua cama quando ela estava morrendo com tuberculose. Ela
foi curada. Os médicos tinham desistido dela. E ela foi curada, mais
tarde foi curada de câncer em outra reunião. Sua garotinha deitada,
morrendo com leucemia... se a senhora não testemunhasse, eu teria
o irmão David para me contar sobre ela – trazê-la para testificar.
E a pequena garota com leucemia, em estágio terminal, acabada,
baixou para mais ou menos nove quilos, e hoje, não há nenhum traço
de leucemia. Oh, que coisa! A respeito de um homem aqui, a noite
passada, ele disse que não podia entrar na reunião. E eu creio que
ele percebeu onde coloquei meu chapéu ali atrás, e ele disse: Eu não
posso entrar, porém eu... Senhor, eu tocarei em teu chapéu.” E ele
tinha tuberculose e foi curado.
85
Se você crê que Deus… Não… Seja simples. O Espírito Santo
é tão simples! Isto apenas siga-O da maneira que Ele vai. E se você
crê que Deus ouve minha oração, e você realmente tem sido mordido
esta noite, em algum lugar, ao longo do caminho... Você tem um
temperamento que te faz explosivo; isso é o diabo. Ele te morde;
ele envenenará a tua experiência. É como o ácido sulfúrico. Ele irá
te matar, e você estará perdido. Se você quer que eu ore por você,
você se posicionaria aqui para que eu possa colocar minhas mãos
sobre você, enquanto cantamos? Se o organista for, enquanto ele está
tocando, e com suas cabeças inclinadas: “Há uma Fonte cheia do
Sangue que emana das veias de Emanuel; os pecadores mergulhados
sob o sangue, perdem todas as suas manchas de culpa.”
86
Deus te abençoe, senhor. Suba aqui. Isto é bom. Mais alguém
viria agora? Enquanto esperamos, venha aqui e fique de pé. Deus te
abençoe, senhora. Isto é bom. Fique aí, meu irmão. Eu quero descer e
impor as mãos sobre vocês, apenas um momento. Agora, muito bem,
irmão, se puder nos dar o acorde daquele, “Há uma Fonte cheia de
Sangue.”
Há uma fonte cheia do sangue (Deus te abençoe, meu irmão.
Estarei aí com você em um minuto.)
...das... (Venha agora, irmã)… veias de Emanuel.
E pecadores mergulhados sob aquelas torrentes,
Perdem todas suas manchas de culpa,
Perdem todas suas manchas de culpa,
Perdem todas suas culpas...
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me importo a qual igreja ele pertence, se ele tem o Espírito de Deus
nele, ele é meu irmão. E eu não me importo quão grande ele seja, e
quão intelectual ele é, e quão poderosamente ele possa falar, se há
um - se ele está tentando alcançar a coisa errada, eu já não creio que
ele seja meu irmão. Mas é o que ele está tentando fazer. Se ele está
tentando salvar almas, ou fazer algo para Deus, este é um irmão. Se
ele é um Testemunha de Jeová, ainda assim ele é meu irmão. Se ele
é um da Santidade Pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus,
Unicidade, Dualidade, Trindade, ou, oh, seja lá o que possa ser, são
todos meus irmãos e irmãs. Se nós temos - se temos nossos corações
certos com Deus, tentando alcançar algo pelo Reino de Deus... Estamos
tentando construir um reino próprio, então isto é - então Deus não
honrará isto.
14
Eu estava apenas olhando… Os rapazes provavelmente
estiveram vendendo estes livros aqui. Eu estava simplesmente
folheando-o, ansiosamente, alguns momentos atrás, e me deparei com
esta foto da Srta. Nightingale. Eu certamente lembro disso. Quando
ela foi tirada - essa... mas este livro não dá os detalhes completos dela.
O Sr. Stadsklev imprimiu este livro; é muito bom, ótimo livro. Tudo
está conforme, porque ele tem sido - passou pelo fogo e provas. A
Srta. Nightingale, vejam, ela era uma parente da falecida Florence
Nightingale. O nome desta mulher é Florence Nightingale, e ela é uma
enfermeira. Mas ela não era, é claro, Florence Nightingale, a regular
– a fundadora original da Cruz Vermelha. Mas ela é da Inglaterra, e
ela era uma – uma enfermeira, e era uma parente distante da Srta.
Florence Nightingale, a fundadora da Cruz Vermelha.
15
A primeira vez que ouvi sobre ela, eu estava na África. Esta
imagem que você vê aqui dela, como um esqueleto…que nós tivemos
que... o irmão Gordon Lindsay, quando preparamos esta foto, nós
tivemos que colocar algo sobre ela ali, porque eles tinham apenas
um pequeno trapo amarrado ao redor da mulher, e estava muito,
muito mal. Então pusemos algo sobre ela, e tiramos uma fotocópia da
imagem para que pudéssemos colocá-la no livro. Esta é ela, quando
eu - e ela estava morrendo de fome, e se passou ainda mais de um
mês depois que a foto foi tirada, e aqui está ela seis meses depois,
trabalhando como enfermeira novamente.
16
Eu apenas gostaria de dizer antes de eu começar esta noite,
essa história, eu gostaria de lhes contar sobre ela. Eu estava... Ela
estava na África do Sul. E como aquela mulher soube que eu estava
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indo a Londres, eu ainda não sei. E quando o avião pousou, o irmão
Lindsay e eu, e o irmão Jack Moore, nós saímos do avião, e o irmão
Baxter... e começamos a descer, e os ouvi me chamando através do
megafone, ali no Aeroporto Internacional de Londres. E me disseram
que eu fosse, e eu enviei o irmão Baxter. O irmão Baxter veio a mim
com um ministro e disse: “Você alguma vez já ouviu falar de uma
mulher chamada Florence Nightingale?”
Eu disse: “O nome me parece familiar.” E eu disse: “Eu não sei.”
E ele disse: “Bem, eles viajaram com ela da África do Sul, e ela
está morrendo ali em uma ambulância.”
Bem, havia uma grande multidão de pessoas ali, e eu não
poderia chegar até ela.
Eu disse: “Fale você com ela.”
Ele disse: “Aqui está o ministro, fale para ele.”
E eu disse: “Senhor?”
Ele disse, “Bem,” disse....
Eu disse: “Ela tem algum parentesco com a Florence
Nightingale, aquela – a enfermeira?”
E ele disse: “Ela – ela é Florence Nightingale, uma enfermeira”
e disse, “mas ela não é a fundadora da Cruz Vermelha.” É claro, ela já
havia morrido há, eu acho, cinquenta anos atrás ou mais, talvez cem.
E, não, eu – eu acho que ela morreu por volta de 1908, ou 1909, ou por
volta disso. Então esta é uma de suas parentes.”
E eu disse: “Quanto tempo você acha que ela vai durar?”
Ele disse: “Ela provavelmente estará morta se formos à
ambulância agora mesmo.” Disse: “Ela está morrendo.” Disse: “Eles…
Ela veio da África do Sul.” E disse: “Senhor, ela não é nada senão
apenas um – apenas um monte de ossos.”
Bem, eu disse: “Nós vamos ficar, creio eu, eles disseram no
Hotel Picadilly.”
17
E o Rei George havia escrito ou me enviado um telegrama, o
qual ainda tenho, de sua equipe, para orar, porque ele tinha esclerose
múltipla. Lembram disso? E eu orei por ele, e após a oração, bem, ele
ficou bem, e era capaz de se locomover. E então eu fui ali; pensei que o
veria ali. E então quando fomos para o Hotel Picadilly, o ministro veio
e me pegou na manhã seguinte, e fomos para sua paróquia, logo atrás
da sua igreja onde estava a Srta. Nightingale com suas enfermeiras
atendendo-a.
18
E, amigos, eu tenho visto muitas cenas. Vi pessoas com
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de rodas. Talvez aquele coração esteja prestes a parar de bater, o doutor
olha para isto e diz: “Não pode durar muito”. Talvez a tuberculose
tenha tomado controle de você, esse demônio tenha te agarrado e te
triturado, até que você encontre esta Fonte. Se você está sedento por
isto: “Bem aventurados aqueles que têm fome e sede, pois eles serão fartos.”
82
Meu precioso amigo, deixe-me te dizer esta noite como seu
irmão, e como alguém que o ama: se você tem uma necessidade esta
noite, se há uma – se você tem sido mordido física ou espiritualmente
pelos cães do inferno, venha a esta água o mais depressa que você
puder. Há uma Fonte aberta esta noite na casa de Deus, na cidade de
Davi. É para os impuros. Você pode mergulhar nesta Fonte e perder
todas as tuas manchas de culpa. Eu recomendo para vocês o Sangue
de Jesus Cristo, enquanto inclinamos nossas cabeças.
83
“A Tua benignidade é melhor para mim do que a vida. E porque
a Tua misericórdia é melhor do que a vida, meus lábios Te louvarão. Oh,
Senhor, que eu possa vê-Lo como O tenho visto em Teu santuário. Que eu
possa vê-Lo nesta terra seca, sedenta. Minha alma tem sede de Ti, Oh Deus.”
Sedento, sedento, tentando encontrar algum – o lugar para beber.
Está aqui esta noite, uma pessoa, homem ou mulher, rapaz ou moça,
que nunca bebeu desta Fonte? Tem sido você mordido pelo pecado, e
você está sedento para ser curado esta noite? Se você está, levantaria
sua mão, e diria: “Irmão Branham, lembre-se de mim em sua oração.
Eu – eu agora...?” Deus te abençoe, senhor. Deus te abençoe. Deus te
abençoe, senhora. Deus te abençoe. Há uma Fonte cheia com o Sangue
que emana das veias de Emanuel. Bem aqui, à minha direita, Deus
te abençoe, jovem. Deus te abençoe, jovenzinho. Isso é bom. Deus te
abençoe. Isso é maravilhoso. Apenas pensem, amigos, verifiquem
essa sede em vocês. Vocês têm dado isso ao inimigo? Às coisas deste
mundo? Vocês apenas tentaram satisfazer aquilo com esse dizer:
“Bem, eu irei ao centro, comprarei roupas novas, eu...” Não é isto.
Você precisa - talvez você precise de roupas novas. Isto é válido.
Mas quando você faz disso seu ídolo, do quanto você precisa estar
impecável o tempo todo... Talvez seja a sua casa. Talvez seja algo mais
que tomou o lugar daquela sede e chamado. Deveria ser Deus. Deus é
essa porção que satisfaz.
84
Eu vou pedir a vocês que façam algo. Se vocês creem que Deus
ouve minha oração, se vocês têm confiança em mim como seu irmão,
e se vocês têm necessidade disto, eu gostaria de saber se – se vocês
viriam aqui, e creriam que... eu estava recentemente falando com
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flanco, ali, se ele puder agarrar com sua boca bem ali, e segurar bem
aquele veado equilibrado assim, ele pode derrubá-lo ao chão. E se
ele não conseguir, ele arranca uma bocada inteira da carne do veado
se ele errar a sua garganta. Se ele acertar a garganta, o veado está
morto. Mas se ele o agarra assim, e se o veado é rápido, e pula, e se
desvia para o lado, ele pula, e ele se esquiva antes que o lobo possa
atirar-se para tombar o veado; o veadinho usa esse movimento e lhe
é arrancado um bocado inteiro. E quando ele faz aquilo, um grande
buraco aparece ali então, e o lobo cai no chão, e o veadinho está um
salto adiante. Ele consegue ultrapassar o lobo. Agora, aquele veado
simplesmente corre tão depressa quanto consegue correr. E mesmo
que vá tão rápido quanto possa ir, todavia ele começa a sangrar,
sangrar. Ele está perdendo seu sangue.
79
Oh, quantos esta noite em Phoenix, estão mordidos pelos cães
do inferno. Suas preciosas vidas estão se desvanecendo porque eles –
eles estão olhando, há um buraco no lado deles. Algo aconteceu com
eles: deixaram alguém entrar em suas vidas, alguma coisa aconteceu,
um homem saiu com outra mulher, ou uma mulher com outro homem,
ou eles tomaram um pequeno drinque socialmente. Eles queriam ser
como o vizinho Jones ou algo assim. Isso é quando ele agarra você.
80
Um pequeno esforço, então ele tem que encontrar água. É
isso que Davi disse: “Como o cervo brama por correntes de águas, assim
minha alma tem sede por Ti, ó Deus.” E esse veadinho ali, sangrando,
tremendo, e com sede. Ele empina seu pequeno focinho para cima. Já
os vi muitas vezes. Ele irá cheirar. [O irmão Branham faz um som de
um farejo – Ed.] Ele está farejando a água. Ele olha; o cão está atrás
dele. Se ele puder encontrar água, ele viverá. Se não encontrar água,
morrerá, porque ele vai ficando cada vez mais fraco. Agora, quando
aquele veado, ele tem que chegar até a água ou morre.
81
E quando você chega a esse ponto, meu irmão, onde o pecado
tem corroído a sua vida a tal ponto que você tem que encontrar as
águas de Deus, até que você consiga essa “Fonte cheia de Sangue que
jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham sob aquela
torrente e perdem todas suas manchas de culpa...” Se você está tão
sedento que está suspirando pela água: “Oh Deus, onde ela está? Eu
preciso encontrar Jesus ou pereço.” Algo... Você irá encontrá-Lo. Deus
colocará a água… Para ver que Berseba – que – Ana foi favorecida
com o bebê... Deus pode criar uma fonte bem ao seu lado. Talvez um
câncer tenha te devorado. Talvez você esteja confinado a uma cadeira
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suas faces sendo comidas pelo câncer, ao ponto que isto ia até seus
pescoços. Eles tinham que colocar um pequeno tubo aqui para
derramar os líquidos na sua garganta, aqui, tendo apenas os dentes,
e os ossos comidos – a carne comida pelo câncer. E cenas na Índia; vi
leprosos deitados lá que não tinham o suficiente deles para levantar
suas mãos, e somente tocos de orelha, e sem nariz, e simplesmente
tornarem-se brancos como uma verruga branca virada de dentro
para fora. Criancinhas e tudo mais, comidas pela lepra, deitadas,
empilhadas umas sobre as outras…Vi criancinhas caídas, famintas, às
centenas pelas ruas, e suas barriguinhas inchadas pela fome extrema;
uma pobre mãe deitada ao lado deles implorando por um centavo
para ajudar aquela pessoa. Este é o motivo que eu não consigo… se
isto fosse… se eu pudesse suplicar, se pudesse suplicar seria por eles.
Eu - eu não quero nada, sei que seres humanos, pelos quais Cristo
morreu, estão sofrendo desta forma. E há centenas e centenas deles
esta noite, por todos os lugares ao redor do mundo. E lá eles estão
nessa condição.
19
Mas quando eu vi Florence Nightingale, ela estava deitada ali,
com um lençol sobre ela. E ela mal podia mover seus lábios, sua – sua
carne toda havia sumido de suas bochechas. Suas mandíbulas estavam
afundadas para dentro, e sua testa aqui, – parecia um – um esqueleto
deitado ali, e a pele havia secado. Aquele câncer a havia consumido
naquela condição, e simplesmente levado todo o sangue dela. E ela
ficava tentando dizer alguma coisa. Eu não conseguia entender, e a
enfermeira se abaixou. E ela disse: “Eu quero apertar sua mão.”
20
E então a enfermeira teve que levantar seus ossos e colocá-los
em minha mão. Ora, era simplesmente como segurar um esqueleto.
Seus braços, provavelmente, mediam poucas polegadas de largura
aqui, e sua… eles colocaram… ela queria que eu visse seu corpo. E
eles levantaram aquele lençol, isto partiria o coração de qualquer um.
Até o anel da pélvis estava ressaltado desta maneira. Havia mais ou
menos este tanto de separação ali. E suas pernas estavam todas azuis,
e eu perguntei o que aquilo – aquilo era. Suas pernas aqui em cima,
perto do seu quadril, provavelmente eram assim de grossas.
E eu disse – bem, aqui está na foto que eles tiraram. Vê? E você
pode ver como ela estava depois de mais ou menos seis semanas. Vê?
E então eu – eu olhei...
Ele disse: “Eles a alimentaram com glicose até que suas veias
entraram em colapso.”
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E então eu disse: “Oh, que coisa! Você é cristã?”
E ela me respondeu: “Sim”. E ela...
21
Eles se abaixaram novamente, a enfermeira, para ver o que ela
ia dizer, e ela disse: “Peça ao irmão Branham pedir ao Senhor para me
deixar morrer.” Vê? Ela – ela esperou até que não havia nada mais pelo
que esperar, nada a fazer. Disse: “Peça ao irmão Branham para pedir
ao Senhor me deixar morrer.” Eu não podia fazer aquilo. Parecia que
ela era uma mulher bastante jovem. Então eu disse: “Vamos orar.” E
se alguém já esteve em Londres, vocês sabem, é um dos lugares mais
nebulosos do mundo quando fica com neblina. Você quase precisa
tocar ao seu redor. Estava realmente com muita neblina aquela
manhã. É por isso que William Cowper não conseguiu se suicidar; ele
não conseguiu encontrar o oceano quando ele escreveu essa famosa
canção: “Há uma fonte cheia de sangue.” Ele não conseguia encontrar
o lugar para se jogar dentro. O táxi não conseguiu chegar ao oceano
para ele se suicidar, se afogar.
22
E quando me ajoelhei para orar, primeiro comecei a orar
assim, eu disse: “Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Autor
da Vida Eterna, Doador de todas as coisas…” E quando eu terminei,
havia uma pequena pomba que voou de algum lugar e se assentou no
peitoril daquela janela. E ela estava a cerca desta distância da minha
cabeça. E a pequena companheira estava inquieta caminhando pra lá
e pra cá, “Coo, coo.” Vocês sabem como elas fazem. Bem, eu pensei
que fosse um animal de estimação da casa. Simplesmente pensei que
fosse uma pequena pomba de estimação. Eu tinha recém chegado
à Inglaterra, cerca de vinte e quatro horas, ou quase isso; e pensei
que fosse uma pequena pomba de estimação. Então eu simplesmente
me mantive orando; eu disse: “Pai Celestial, eu – esta pobre mulher
deitada aqui, uma moribunda, e ela tem me pedido para – para orar
para que O Senhor tome sua vida porque está como que além de si
mesma, e ela não tem nada sobre o que se apoiar . Mas Deus, Tu ainda
és Criador; Tu ainda és Deus.
23
E esta pequena pomba parecia tão inquieta. E o restante dos
ministros que estavam orando comigo, pareceu que eles pararam. E
então, enquanto eu continuava orando, quando eu disse: “Pai, eu oro
para que Tu sejas misericordioso com ela, e se Tu vais tomar sua vida e
não deixá-la viver, então deixe-a ir naturalmente. Deixe-a ir para estar
Contigo agora. Mas se for da Tua vontade que Tu vais deixá-la ficar
bem, então Pai, permita que ela fique bem.” E quando eu acabei de
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companheirismo, proteção; pessoas que te amam e oram por você.
Este é o sucesso de minhas reuniões. É porque pessoas realmente
piedosas oram por mim. É isso. Esta é a razão do sucesso nas minhas
reuniões. Quando eu entro e apresento estas coisas sobre visões e
coisas, há muitas mães anciãs e pais, irmãs e irmãos, assentados ali
que creem nisso com todo seu coração. Então o Espírito Santo desce
bem ali sobre eles. Se eles não cressem nisso, eu não teria como fazêlo. Não importa o quão grande isto fosse para mim mesmo. Tem que
ser da mesma forma para você. Nós temos que fazer uma unidade,
dois de nós juntos, para fazer o contato com Deus: você, como um
crente, e eu como um crente.
76
Agora, então quando este pequeno companheiro sai sozinho,
então o lobo vem. Ele vigia o cão – vigia o – o veado. E ele continua se
aproximando mais e mais. O pequeno veado começa a se sentir meio
nervoso. Muitas pessoas se assentam em uma reunião, se assentam
na pregação, sentem e dizem: “Sabe, este deve ser eu. Talvez, eu
deveria fazer isto. Talvez eu deva vir a Deus.” Isso mostra que o lobo
está bem sobre você.
77
Agora, quando o lobo dá seu grande salto em direção ao
veado… Agora, a primeira coisa, um lobo tem duas presas que se
chamam “presas de sangue.” Se eles conseguirem pegar o veado
bem atrás da orelha, tem uma veia de sangue bem ali, e é uma artéria
bem atrás da orelha. Eles cravam seus dentes direto nelas. É como
uma cobra, eles pressionam seu peso bem ali. E o que isto faz: isto
corta a garganta do veado. Ele está acabado. Aquela veia começará
a jorrar sangue, e ele não correrá nem cinquenta jardas [45,7 metros
– Trad.] até que esteja morto. Ele simplesmente sangra até a morte,
e o sangue fica jorrando direto para fora. Sua vida se foi. Quantos
preciosos rapazes e moças, homens e mulheres, o diabo os têm pego
fora da guarda e feito isso? É uma lástima! “Como o cervo brama por
correntes das águas...”
78
Então notamos que se o pequeno veado for rápido, puxar
rapidamente sua cabeça para cima, espiar o lobo vindo, ele consegue
se virar. E quando ele faz isso, o veado – o lobo tem um lugar a mais
para agarrar. Bem direto no flanco. Agora, esse é o ponto de equilíbrio
dos veados. Os quartos traseiros são mais pesados que os quartos
dianteiros. E se requer o meio, aqui, para compensar o peso. Agora,
se o lobo agarrar - se ele tentar acertar estas costelas, ele vai errar.
Se ele morder na carne aqui, ele não se sairá bem. Mas se for bem no
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ferido? “Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a
minha alma por Ti, ó Deus.” Agora, o irmão duPlessis na África, seu
país, eles têm cães selvagens ali, eles caçam o veado. E se você ferir
um veado, se ele puder chegar até a água, você perdeu seu veado.
Assim que ele conseguir chegar até a água... Ele encontrará água e
voltará caminhando por este caminho, irá caminhando, subirá pela
corrente da água e enganará os cães; voltará outra vez, subirá a colina,
voltará atrás deles novamente, caminhará dentro da corrente, beberá
um pouco mais, até que aquela água fria seja suficiente para coagular
o sangue, e ele possa viver. Mas se ele não conseguir encontrar água,
ele morrerá.
74
Então é assim. Eu tenho observado muitas vezes o lobo atrás
do veado. E se ele puder pegar um veadinho para si, é nisso que eles
se enfocam. Há uma lição aqui. Se ele conseguir pegar um veado longe
do bando, então ele - aquilo é o que o diabo quer fazer. Então para
vocês, moças, ele quer que vocês saiam com um rapaz que não é um
Cristão. Para vocês, rapazes, ele quer que vocês saiam com alguma
Jezabelzinha pintada que não é uma Cristã. É aí onde ele quer acabar
com vocês. É aí onde ele quer – ele quer cravar os dentes em vocês.
E este pequeno veado sairá sozinho, longe do bando. É nesse que o
lobo se foca. E vocês, anciãos ou anciãs, quando vocês se separam dos
crentes… as pessoas dizem: “Eu posso ficar em casa, e ser um Cristão
tão bom quanto consigo ser na igreja.” Você não consegue. A Bíblia
diz: “Não deixando a nossa congregação, (...) e tanto mais quando vedes que
se vai aproximando aquele dia.” [O ir. Branham cita Heb. 10:25 –Trad.]
Se você é um Cristão, você almeja ir onde outros Cristãos estão, e ter
companheirismo com outros Cristãos. Então você não consegue ficar
longe da igreja e viver a mesma vida. Você não consegue fazer isso,
porque é assim: “Eu - eu estou com fome, mas eu nunca irei a uma
mesa. Eu simplesmente... Eu jamais comerei. Eu só - eu não vou fazer
isso.” Veem? Você tem que ir e se alimentar da Palavra de Deus, e ter
companheirismo um com o outro. Nós precisamos um do outro mais
agora do que jamais precisamos uns dos outros, é agora mesmo.
75
Quando você se separa do restante deles, se fazendo só um
pouquinho diferente, você não quer se associar com eles porque eles
creem nisso, e não quer associar-se com aquilo, você está se metendo
em terreno perigoso, bem aí, ficando longe da igreja. Encontre
uma de sua escolha, e permaneça ali, e seja um irmão Cristão para
todos eles. Esta é a forma de ser um verdadeiro Cristão. Aí temos
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orar, eu disse, “Amém”, e a pequena pomba se foi através do nevoeiro
novamente.
Bem, eu – assim que eu parei de orar, o ministro ao meu
lado olhou para o outro ministro, ele disse: “Vocês notaram aquela
pomba?”
Eu disse: “O que era aquela pomba? Era uma pomba
doméstica?”
Disse: “Não, não era uma pomba doméstica”, o ministro disse,
“era apenas uma pomba que se comportou engraçado.” E ao virar-me
para dizer à Srta. Nightingale, comecei a dizer: “Bem, eu achei que
fosse seu animal de estimação.” E quando falei aquilo, algo disse:
“ASSIM DIZ O SENHOR.” Oh, que coisa! Ali, quase no seu caixão,
onde ela estava deitada, houve uma visão dela andando pela rua.
Esta é uma foto dela aqui, de como ela estava um pouco depois. É
isso que eu vi na visão; então veio: “ASSIM DIZ O SENHOR, você
vai viver e não vai morrer.” E quando eu disse aquilo, pensei: “Estas
coisas são tão sobrenaturais; eu não as entendo. Eu não sei o que elas
significam.” E eu saí; acredito que foi o irmão Baxter que disse para
mim, disse: “Como ela poderia viver?”, disse, “Deus terá que criar
uma nova mulher.” Eu disse: “Bem, Ele é capaz de fazer infinitamente
mais do que tudo.” E seis meses desde então, após duas cartas antes
daquilo, aí vem a foto, perfeitamente normal, saudável; não puderam
encontrar nenhum traço de câncer, e ela está de volta trabalhando
como enfermeira, e tem trabalhado por um bom tempo.
24
Aqui, algum tempo atrás, surgiu uma disputa entre o – um
escritor de uma revista na Inglaterra, que disse: “Foi uma coisa muito
inescrupulosa que esta mulher... aquele foi um falso testemunho.”
Aconteceu de eu ter em meus arquivos o próprio testemunho
dela. Eu o mandei de volta para o senhor Stadsklev. Ele tirou uma
fotocópia e a enviou lá, e ela a recebeu. E então ela foi a este homem
que escrevia para a revista e disse: “Quem disse que este testemunho
não era verdadeiro?” Veja, é seguro quando vocês têm o seu próprio
testemunho escrito, vocês têm isto ali. Veem? E então o homem me
escreveu de volta uma carta com pedido de desculpas, que dizia: “Eu
tomei a palavra de outra pessoa sobre isso.”
Eu disse: “Jamais publique nada, senhor, sobre a base da
palavra de outra pessoa, porque veja o que você fez agora. Vê?” Eu
disse: “Jamais faça isso.” Mas o testemunho é verdadeiro. Nós não
publicaríamos isto a não ser que fosse a verdade. Tem que ser desta
forma: comprovado que é a verdade.
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25
Então você vê, o mesmo Deus que estava com Florence
Nightingale ali, é o mesmo Deus que está bem aqui. Ele é o mesmo.
E a única coisa – você não tem que esperar para receber oração. A
única coisa que tem que fazer é apenas crer que a obra está feita. Se
você é um pecador, você não tem que esperar por uma chamada de
altar. Bem aí onde você está… “Enquanto Pedro ainda dizia estas
palavras, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam a Palavra.”
Eles estavam prontos. É uma condição do coração. É uma condição
das pessoas.
26
Agora, bem agora, se há uma pessoa doente aqui dentro, você
não tem que continuar doente até que eu leia a Escritura. Você pode
ser curado agora mesmo, porque você está curado. A única coisa que
a Escritura faria, seria – ser uma testemunha para dizer que Jesus
disse isto. E se o Espírito Santo viesse esta noite, e fizesse uma grande
chamada aqui, e chamasse diferentes pessoas, isso não significaria
que eles foram curados. Isto iria apenas aumentar a fé das pessoas
que elas podem aceitar suas curas, que isso já foi comprado para elas.
Vocês entendem agora? Então é para isto que é a cura.
27
Agora, amanhã à noite, o Senhor permitindo, eu tenho desejado
ter uma noite à moda antiga em Phoenix, mais uma vez, e eu escolhi
amanhã à noite, o Senhor permitindo. Quantos lembram quando eu vim
pela primeira vez a Phoenix, anos atrás? Bem, houve uma fila de oração
por toda a rua abaixo, que se estendia por toda a rua, puxando a fila de
oração por um quarteirão de cidade. Eu preguei a noite passada: “Não
desliguem seus alarmes,” vocês sabem. Simplesmente mantenham
aquele alarme ligado, porque está preparando-se para amanhecer.
28
Agora, amanhã à noite, para as pessoas doentes de Phoenix,
nós vamos ter um culto de oração pelos enfermos. E nós vamos
simplesmente trazer as pessoas ali, colocar as mãos sobre elas, orar por
elas, e ver o que o Senhor fará. E vocês venham preparados amanhã
à noite. Quantos aqui gostariam de receber oração, gostariam de vir
à fila e receber oração? Vamos ver suas mãos. Levantem as mãos,
onde quer que estejam. Quase que vamos esgotar os cartões. Vê? Se
não o fizer, se eu chegar à metade dessa fila, e as visões começam a
vir, faria com que deixasse alguns de fora. Bem, até onde sabemos,
os rapazes estarão ali embaixo amanhã à tarde, por volta das seis,
sete horas, não sei o momento preciso. Eles irão entregar os cartões
de oração. Agora, veremos então o que o Espírito Santo fará quando
entrarmos nisto.
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anunciada, são impostos do governo. Mas deixe-me tentar abater
isso, dizer: “Bem, eu tive uma reunião no Madison Square Garden;
eles recolheram tanto. Eu tenho que mostrar cada centavo disso. E
então pagamos isto pelo auditório.” “Sim, mas as pessoas lhe deram
isso. Era seu. Você tem que pagar impostos sobre isso.” Aí está. Veem?
Agora, isso é – e então vocês veem escrito “Justiça” sobre as portas
dos tribunais. Não de acordo com meus registros. Não de acordo com
este Livro. Isto é certo. Dê a César o que é de César, e a Deus o que
é de Deus. Isso é verdade. Mas este mundo está tão torto, que até
mesmo eles estão examinando os examinadores. Ora, é lamentável.
Os neuróticos estão examinando os neuróticos, e os psiquiatras estão
cuidando de psiquiatras. Ora, as coisas estão corrompidas, não têm
solução. Mas o Reino de Deus permanecerá para sempre.
71
Ouçam. Você nunca satisfará aquele anseio. Você sai e fica
bêbado hoje à noite, e faz uma grande farra, e amanhã de manhã você
tem dor de cabeça, e um temor. Você arruinará seu lar. Arruinará sua
vida. Você a lançará aos cães, onde ela estava. Mas há somente um
meio de, alguma vez, satisfazer essa - essa... e lhes direi agora, vocês...
Ouçam isto! Vocês, pessoas, jovem ou velho, como você se atreve a
tentar pegar as coisas do diabo para abafar aquela abençoada, santa
sede que há em você? Como pode você trocar os prazeres do mundo,
ou o uísque, ou a bebida, ou grandes momentos, e a luxúria, por
alguma abençoada e santa sede que Deus lhe dá para ter sede por Ele?
72
Para algumas pessoas, o diabo é tão mau que até mesmo lhes
permite unir-se às igrejas para se satisfazer. Oh, sim. As pessoas vão
e se unem às igrejas, e dizem: “Bem, vou colocar meu nome no livro
da igreja, e eu vou...” Está correto quanto à igreja, mas deixe-me te
falar, amigo: unir-se à igreja jamais irá satisfazer aquela santa e ávida
sede. Esse é o lugar em que Deus entra, e nada mais pode preenchê-lo
até que você seja cheio com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo
entra em teu coração. Ele é a inesgotável Fonte de Vida. Você apenas
O recebe e bebe Dele o resto da sua vida por todas as eras. Deus fez
esse lugar aqui dentro para Ele mesmo. Você está sedento, pelo quê?
Por Ele. Ele quer que você tenha sede. Sede por Ele.
73
Davi era um homem do mato, um pastor. Ele falava nos termos
de um pastor, e bosques, e assim por diante. Um – em outro Salmo ele
escreveu: “Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a
minha alma por Ti, ó Deus.” Agora, eu sou um caçador, e tenho caçado
pelo mundo, em toda parte. Agora, você alguma vez já viu um veado
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que é vida. Uma tem suicídio; a outra tem rapto. Oh, Divino rapto.
Deixe aquela vida cair em mim. Mas o que faz uma pessoa fazer
aquilo? Há sempre uma razão. Por quê?
68
Agora, ouçam atentamente. A razão pela qual as pessoas fazem
isso é porque Deus as fez para terem sede. “A minha alma tem sede de
Ti, como em uma terra seca, sedenta.” Bem, Deus fez o homem para ter
sede. Mas vejam que Deus fez um homem ter sede, sede por Ele. Ele
quer ter sede de Deus. Agora, o diabo tenta satisfazer essa sede com
as coisas do mundo. E ele nunca vai conseguir. Agora, se ele pudesse
te pegar e fazê-lo ter sede pela dança, fazê-lo ter sede pela televisão,
e rock and roll, e todas estas outras coisas pecaminosas... Agora, não
significa que eu condene todos os programas de televisão, nem todos
os programas de rádio. Se você quiser ver televisão, assista Oral
Roberts. Ele tem um bom programa. Assista aquilo. Se você quiser…
tudo bem. Eu aprovarei cem por cento. Billy Graham, Oral Roberts,
ou alguns daqueles, está bem, ou qualquer coisa que seja decente e
moral. Mas todo esse absurdo dessa bebedeira…
69
E aqui, outro dia, eu mesmo estou numa disputa fiscal do
dinheiro que gastei nestas reuniões. O governo disse que isso deve ser
somente meu, que eu devo pagar os impostos sobre tudo isso… Eu
disse: “Como vocês acham isto?” Eu disse: “Isso passou pela minha
igreja, e pagaram estas reuniões.” Disse: “Oh, isto era seu antes que
fosse da igreja.” E eles iam me prender por isso. E eu disse: “Eu quero
lhes perguntar uma coisa, em nome de toda decência.” Eu disse: “Vocês
colocam estes programas à noite. Eu tenho gasto trinta e dois anos da
minha vida ao redor da nação, ao redor do mundo, tentando fazer
dele um lugar melhor para se viver, tentando acabar com bandidos
e fazer deles homens honestos, tentando tirar crianças de berços, e
colocá-los na igreja, e tentando fazer algo certo. Eu gastei a minha
vida no mundo tentando fazer isso. E o dinheiro que tenho usado ali,
vocês estão tentando me dizer que eu devo isso.” E eu disse: “Então
vocês permitem todos estes velhos programas vulgares e imundos
virem da televisão, e aquela companhia de uísque, e companhias de
tabaco que estão matando a nação, e trazendo estupros, assassinatos,
e tudo mais, a delinquência juvenil que está destroçando sua nação
em pedaços, e eles amortizam os impostos nas propagandas. Eu disse:
“O que mais nos resta?”
70
Há uma coisa que temos, e esta é Cristo. Certamente, essas
companhias de cerveja, e toda a publicidade que vocês veem
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29
Agora, então domingo é o… Nós continuamos… (Nós temos
o culto de domingo à noite aqui, não temos? O culto de domingo à
noite?) O culto de domingo à noite… e eu creio que na terça-feira é
o culto ministerial. Dez e meia da manhã é o dos ministros e suas
esposas na Assembleia de Deus em Garfield, na 11ª com a Garfield,
é o dos ministros. Eu gostaria de ficar com vocês irmãos, vocês
irmãos ministros. Eu gosto de conversar com vocês. Vocês são meus
irmãos. Veem? Eu – eu amo vocês. Você diz: “Mas, irmão Branham,
eu difiro de você.” Isso não faz nenhuma diferença. Eu amo vocês,
de qualquer maneira. Então – deixe o – eu quero que vocês… Um
companheiro disse para mim algum um tempo atrás, disse: “Irmão
Branham, você não pode concordar com isso? Eu disse: “Eu posso
ir com você, mas eu não sei se posso concordar com o que você está
dizendo ali ou não. Mas eu posso ir com você, de qualquer maneira,
porque você é meu irmão.”
30
Agora, eu escolhi um texto esta noite, bem curto, para que
não demoremos muito, e estejamos aqui amanhã à noite, o qual
talvez ficaremos até um pouco tarde amanhã à noite, com toda
essa fila de oração. Vamos para o Livro de Salmos esta noite,
para o 63, o Salmo 63, você que costuma anotar o texto e assim
por diante. Agora, eu gostaria de ler um texto familiar que vocês
talvez já tenham lido antes; eu espero não ter pregado sobre o
mesmo assunto em Phoenix. Talvez o Espírito Santo me leve por
outro caminho sobre isto, se já o temos pregado. E então leremos
começando do primeiro verso do Salmo 63.
Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei;
a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja
muito em uma terra seca e cansada, onde não há água;
Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário.
Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus
lábios te louvarão.
31
Vamos inclinar nossas cabeças novamente, só por um momento.
Deus Pai, neste corre-corre nervoso da vida, ali pelas ruas os carros
andam apressados, as carruagens sem cavalo, se empurrando umas
contra as outras com luzes como tochas. E vemos o tempo do fim se
aproximando, e eu pediria, Senhor, que sejas misericordioso com cada
pessoa na Divina Presença esta noite. Sonda nossos corações, Senhor,
enquanto falamos, e não apenas a minha congregação, mas também
meu próprio coração, Senhor, como Davi disse em outro Salmo,
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“Sonda-me e prova-me”. E se houver qualquer coisa impura em mim,
Senhor, eu oro para que o Senhor a tire; que meu coração possa estar
puro diante de Ti, que os pensamentos do meu coração e a meditação
em minha mente possam ser aceitáveis à Tua vista.
32
Abençoe a cada um aqui, Senhor. E se há alguns aqui que
não Te conhecem, possa ser esta a noite que eles encontrarão aquele
abençoado Senhor Jesus, o mais belo entre dez mil para nossa alma, O
Lírio do Vale, a Rosa de Saron, a brilhante Estrela da manhã, O Alfa,
O Ômega. Que Ele possa vir brilhando sobre suas vidas e iluminar
o caminho para o Calvário; que eles possam encontrá-Lo esta noite
como Seu Precioso Salvador. Eu oro esta noite por aqueles que estão
cansados da jornada, a ponto de debandar. Deus, permita-lhes saber
que não é hora de debandar, mas de se alinhar na fila, pois a batalha
está em processo. As luzes do entardecer estão se apagando, e breve
estará escuro, e então ninguém poderá trabalhar. Nós oramos, Pai
celestial, que o Senhor nos dê uma grande reunião esta noite. O que
queremos dizer por grande, Senhor, é que nossas almas possam aceitar
a Ti, e que o Teu Filho possa ser honrado, que os enfermos sejam
curados, os desviados trazidos de volta ao Reino de Deus, e as igrejas
sejam fortalecidas pelos membros, os corações dos ministros atados
juntos na corda do amor, que todos juntos o – possam dar glória à Tua
Grande Pessoa. Pois te pedimos no Nome do Senhor Jesus. Amém.
33
Neste terceiro versículo: “Porque a tua benignidade é melhor do
que a vida, os meus lábios te louvarão.” Quando eu li isto pela primeira
vez, pensei que seria um texto incomum para usar. E Deus é incomum,
e Deus faz coisas incomuns. E quando eu leio isto, penso sobre o
que Davi tinha estado falando quando ele disse: “Tua benignidade é
melhor para mim do que a vida.” Eu ponderei isso, apenas imaginando
o que poderia ser melhor do que a vida. Se fizéssemos uma jornada
esta noite, e fôssemos até o céu, e eu encontrasse com o pai Abraão e
dissesse: “Abraão, qual foi a coisa mais gloriosa que você já conheceu?
Qual é a coisa mais essencial que você, alguma vez, já conheceu?’
Abraão me diria: “Vida Eterna.”
34
Então eu farei uma pequena jornada, e iremos novamente, e nós
vamos até o grande Arcanjo Gabriel, que é o mensageiro da aliança com
o povo judeu, que está à destra de Deus, uma das mais altas ordens de
Anjos no céu. E eu diria para Ele: “Gabriel, Tu és um Anjo poderoso. Tu
és amado de Deus, e Tu tens estado por eras, e Tu, talvez, saiba tudo nos
céus, e onde tudo está colocado, porque Tu és um dos Anjos da destra
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eu tinha vendido mais lâmpadas do que a companhia toda tinha, mais
que qualquer um dos demais. Então eles deram um tempinho ali; nós
tivemos um pequeno jantar.
66
E então depois que tinha tudo encerrado, eles recuaram tudo
para trás e eles tiveram uma dança. Algumas garotas vieram para
dançar. Quando eles fizeram aquilo, meu chefe disse para mim,
disse: “Billy, vá e fique ali na porta; nós vamos ter um pouco de
“diversão sadia.”
Eu disse: “Que tipo de ‘diversão sadia?’”
Disse: “Você se importaria de ficar na porta?”, disse, “eu sei
que você não acredita em dança, mas estas pessoas vão dançar.”
“Bem”, eu disse, “posso esperar do lado de fora?”
Disse: “Fique à vontade.”
Eu disse: “Tudo bem.” E quando comecei a sair, eu – uma
moça de idade correu assim e correu pelo assoalho e começou a fazer
esse tipo de movimentos doidos e – e continuando, sua pequena saia
voando ao redor. Eu pensei: “Esta é a mãe de alguma menina”. Eu
fiquei ali na porta por apenas um minuto e olhei para fora. Eu pensei
“Oh Deus! Realmente é uma moça muito bonita. Isso não é uma
vergonha? Faria de algum homem um ídolo, algum bom pregador,
talvez um - um consolo, ou algum bom trabalhador vir à noite em seu
pequeno castelo, onde eles teriam os bebezinhos que poderiam pegar,
e brincar, e ter livremente uma vida correta... Isto é… talvez sua mãe
tenha sido uma cristã.”
67
E ela começou a correr ao redor, agarrando cada homem. E ela
correu até mim, lá atrás. E disse: “Você quer dançar?”
Eu disse: “Sim, minha senhora. Claro que quero.”
E ela disse: “Vamos.”
Fui ao centro da sala, eu disse: “Só um minuto.” E a segurei;
ela era muito pequena para se livrar de mim. Eu a segurei pela mão,
eu disse: “Há uma coisa que eu sempre faço por costume.” Eu disse:
“Sempre antes de fazer qualquer coisa, eu sempre oro. Você vai orar
comigo? Inclinemo-nos.” Eu segurei a mão dela. Ela não conseguia
evitar isso. Nós quebramos aquela coisa ali em poucos minutos.
Certamente.
A velha banda de jazz parou, e eles pegaram seus instrumentos
e saíram. Eu disse: “Senhor Hanson, você pode me demitir, se quiser.”
Ele disse: “Não, Billy, você fez a coisa certa.”
É isto. Aquilo não é vida. São duas concepções diferentes do
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levantou a garrafa; puxou para cima aquela pequena anágua o tanto
que tinha sobre si, esticou sua perna para cima, ao ar, desse jeito, e
gritou, “Iupiiiii”! Ela disse: “Isso é vida”.
Eu não suportei mais. Caminhei até ali, e disse: “Me perdoe;
isso é morte.” Eu disse: “O diabo te enganou. Isto é morte.”
E ela disse: “Você quer um drinque? Venha, querido, tome
um gole.”
Eu levantei esta mesma Bíblia aqui, A coloquei diante dela, e
disse: “Eu sou um pregador do Evangelho.”
E elas começaram a baixar a garrafa; aquela classe de
maquiagem por toda a face e olhos, e por todo lugar, e seus lábios, que
supostamente deviam estar pintados aqui embaixo, estavam pintados
acima, ao redor dos seus narizes, e todo aquele tipo de coisa, e aquela
coisa azul escorrendo de seus olhos.
63
Eu olhei para as suas mãos, e elas usavam alianças de
casamento; eu disse: “Vocês não têm vergonha de si mesmas? Eu
sou um cidadão americano também.” Eu disse: “Vocês desgraçam
a nação.” “Oh”, disseram, “nós não tínhamos essa intenção.” Eu
disse: “Vocês não têm intenção. E ambas estão usando alianças.” Elas
começaram a sair do lugar dessa forma. Eu as peguei pela mão, elas
estavam bêbadas demais para fugir de mim. Eu as peguei pela mão.
Eu disse: “Olhem, mulheres. Vamos nos ajoelhar aqui e orarmos a
Deus para que Ele tenha misericórdia de suas almas pecadoras. Vão
e tomem um café preto e fiquem sóbrias, e vão para casa para seus
filhos e bebês.” Vida, vida... isso é morte!
64
Este é o tipo de vida que Davi disse: “Tua benignidade é melhor
para mim do que a vida. Oh, meu coração anseia por Ti, Ó Senhor. Almejo
vê-Lo nesta terra árida e sedenta, como O tenho visto no Teu santuário.”
[Espaço em branco na fita – Ed.] Escalar uma torre alta, ou pular em
um rio, ou se esmagar na rua, ou tomar ácido carbólico para dar um
fim a esse tipo de vida. Não é disso que Davi está falando. Aquele
tipo de vida tem um fim, e o fim é desastroso. Mas... aquele tipo de
vida não tem um bom final para ela. Mas então eu só quero fazer
à audiência esta pergunta, por um momento: “Então o que faz uma
pessoa fazer aquilo?”
65
Agora, vejam, eu fui a uma festa, uma vez, onde… não era
uma festa; é onde nós tínhamos vendido lâmpadas, uma campanha.
E eles deram um pequeno discurso. E nós fomos ali para ver em
Louisville, Kentucky, e a companhia de serviço para a qual trabalhei,
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de Deus. E Tu conheces os grandes segredos dos céus. Tu soaste a
trombeta da vinda do Senhor Jesus. Tu anunciaste a Sua primeira vinda,
e Tu irás anunciar Sua segunda vinda, então Tu deves ser um homem
poderoso ou um poderoso Anjo. Eu quero te perguntar: de todos os
tesouros de Deus, qual é a maior coisa que você encontrou entre os Seus
tesouros?” Eu posso ver Gabriel posicionar-se e dizer: “A maior coisa
que já encontrei entre os tesouros de Deus, desde que Ele me criou, é a
Vida. Deus me fez para viver eternamente, pela eternidade. E a Vida é
a maior coisa que existe.”
35
Não importa o quão rico você possa ser, não importa o quão
popular você possa ser, não importa quem você possa ser; a maior
coisa que há, que qualquer homem pode alcançar neste mundo, é
alcançar a Vida Eterna. Mesmo que você seja um rei e potentado,
mesmo que você governe o mundo por um milhão de anos como rei
e homem jovem, e falhar em encontrar a Vida Eterna, você perdeu a
maior coisa que alguém poderia perder. Eu sempre tenho dito que se
eu pudesse ser um jovem de vinte e cinco anos, se Deus aparecesse
na plataforma esta noite, e dissesse: “Eu te transformarei em alguém
de vinte e cinco anos de idade. Ali você permanecerá por um milhão
de anos, e eu te farei rei sobre todo o universo. Tudo estará sob o teu
comando. Ou então, eu te darei cem anos de miséria e desgosto, e
problema, e sofrimento, mas ao final destes cem anos, Eu te darei Vida
Eterna. Mas no final do milhão de anos, você estará perdido” Oh,
eu diria: “Senhor Deus, eu não tenho que esperar mais tempo para
fazer minha escolha. Deixe-me ter os cem anos de miséria e desgosto,
qualquer tipo de morte que Tu escolheres para eu morrer, apenas,
Senhor, dê-me Vida Eterna. Pois mesmo que eu possuísse o mundo
inteiro e fosse rei por um milhão de anos, ao final deste milhão de
anos, eu me tornaria uma criatura ligada ao inferno pela eternidade.
Mas não importa o quão ruim seja minha sina aqui, ao final da minha
vida, se eu tiver Vida Eterna, eu continuarei na bendita Presença de
Deus para todo o sempre.
36
Então isto me preocupou quando comecei a pensar do
que este profeta estava falando. Agora, sabemos que Davi foi um
profeta. Então me perguntei: “Do que ele estava falando quando
disse: “Tua benignidade é melhor do que a vida! Então descobri
que a vida tem mais do que um significado. A vida tem muitos
significados. Depende da forma que você olha para ela. E sua
vida é o que te controla. Você tem sua vida, seu mover, seu ser
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é vida. E isto depende do tipo de vida que está dentro de você, a
maneira que ela te controlará. Não é de admirar que pessoas não
conseguem crer, embora professem ser religiosas, não podem crer
em cura Divina, não podem crer em milagres, não podem crer
que o Espírito Santo faz as pessoas serem cheias com o poder da
ressurreição de Cristo. A razão que elas não podem crer nisto, é
que elas não têm nada dentro delas para crer, porque sua vida é –
seu mover é controlado pela vida que está em você.
37
Algum tempo atrás, algo extraordinário veio à minha memória.
Nos anos passados, nas Terras do Sul, eles costumavam vender
escravos, a raça negra de pessoas, os negros que vieram da África.
Isso foi algo deplorável. Eu certamente estou com Abraão Lincoln,
que Deus nunca designou que nenhum homem fosse escravo. Deus
fez o homem; o homem fez escravos. Eles estão tentando fazer isso
esta noite, não apenas com a raça de cor, mas com as raças do mundo,
cada homem, em cada nação, está tentando levar o restante deles à
escravidão. Deus fez os homens livres, uma criatura livre diante de
Deus, para adorá-Lo. Agora, eles levavam estas pobres pessoas e as
leiloavam e tinham mercados. Algum tempo atrás, ali em Louisiana,
eu vi uma velha gaiola original que eles costumavam ter, onde eles
levavam aqueles homens e os colocavam ali sobre uma plataforma
de leilão, e os leiloavam, e ouviam seus corações, e examinavam os
seus dentes, e pegavam um chicote de carroça e corriam atrás deles
pela rua, açoitavam seus calcanhares, os faziam correr muito rápido,
e então voltavam e examinavam seus corações.
38
E um velho homem parado ali, disse para mim: “Pregador, eu
estava em sua reunião a outra noite.”
Eu disse: “Obrigado, eu só estou aqui para dar uma olhada.”
Ele disse: “Eu lembro quando eles costumavam fazer isso.” E
ele me contou, ele disse: “Sabe qual era o escravo que tinha o maior
preço?”
Eu disse: “Qual?”
Ele disse: “Uma garota bonita.” Disse: “Com um homem
escravo começaria com um lance de quinhentos dólares ou trezentos
dólares.” Mas disse: “Uma jovem garota de cor, menina bonita
colocada ali, eles partiriam com uma oferta de dois mil dólares.” E
ele olhou para mim, e ele disse: “Se existe um inferno, a alma deles
está lá hoje.”
Eu disse: “Por falar da alma deles, e quanto à sua, senhor?
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da sua ira.” E eu digo isso na minha morte: “Se este espírito que está na
América, se é por ele que vou ser julgado, que Deus me mantenha tão
longe disso o quanto puder. Deixe-me ter o Espírito de Jesus Cristo, o
Filho de Deus. Deixe algo acontecer em mim, não importa o que tiver
que acontecer.”
60
As pessoas têm medo do novo nascimento, elas têm medo
disso. Agora, qualquer nascimento, não importa de que nível seja,
é uma sujeira. Tome isto como se fosse em um chiqueiro de porcos:
qualquer nascimento é uma sujeira. Se for em um chiqueiro de porcos,
se for em um... se for em um estábulo, se for em um quarto de hospital
decorado de rosa, não importa onde um nascimento acontece, ele faz
uma bagunça. E o novo nascimento é o mesmo. Ele te fará fazer coisas
que não pensava que faria. Você pode chorar, e se esfregar no altar;
não importa o que você faça, eu nunca pedi a Deus (isto não faria
bem algum) tentar trazer o novo nascimento ao meu nível. Eu quero
conhecer o nível do novo nascimento de Deus e recebê-lo. Não me
importa o que eu tenha que fazer. Alguém disse não muito tempo
atrás: “Tenho medo de receber o Espírito Santo. Tenho medo que Ele
me faça falar em línguas como aqueles outros.” Eu não me importaria
se eu falasse em línguas, conversasse em línguas, cantasse em línguas,
ou qualquer outra coisa; eu quero o Espírito Santo. Este é o princípio
mais importante; eu não me importo a que nível esteja. Eu encontrarei
a Deus no Seu nível. O que Ele quer dizer é correto. É aí onde eu quero
me firmar. Esse novo nascimento que muda um homem, muda uma
mulher, muda um novo desejo, muda seus apetites… Batalhe com
Deus até você aguentar, então a bênção vem. Então Deus te mudará
assim como Ele fez com Jacó, “o usurpador”, para Israel, “príncipe”.
O novo nascimento...
61
Estas mulheres caminharam por ali, e elas tiveram um - um
homem apareceu - dois homens velhos correram tentando agarrálas. Elas escaparam, eles apenas passaram suas mãos por detrás delas
assim; um a agarrou pelo calcanhar, e ela se estatelou no chão, e
derramou um pouco do seu uísque. E esta outra pegou e derramou
um pouco mais em seu copo. E este velho estava tão bêbado que não
conseguia levantar do chão, oh, tendo uma “boa diversão sadia”,
apenas um pouco de diversão.
62
É isso que rompe os lares; é isso o que arruína as crianças;
é isto que gera neuróticos; isto é o que faz a delinquência juvenil: é
quando a maternidade e a paternidade estão falidas. Aquela mulher
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degradada, e desmoralizada, a ponto que eu – é… Bem, os Hotentotes
da África poderiam vir aqui e ensinar nossas mulheres como viver
com moral. Isso é certo.
56
Na África há uma tribo delas lá, que se uma mulher não se
casar até certo tempo, ela tem que sair da tribo. E se ela vai se casar,
antes de ela se casar, tem que ter sua virgindade testada. Se ela for
considerada culpada, ela tem que contar qual homem fez aquilo, e eles
matam a ambos juntos. Haveria muita matança nos Estados Unidos se
isso acontecesse, não haveria? Pensem nisso. Pagãos! É uma desgraça!
É uma mancha na bandeira pela qual nossos antepassados lutaram.
É uma desgraça para nossa nação. E quando o caráter feminino
está falido, e a maternidade, em qualquer nação, a espinha dorsal é
rompida. Deus, dê-nos mães antiquadas novamente!
57
Eu tenho um recorte do jornal que estava em nosso jornal
aqui, nosso jornal local, que mostrava que a cada quatro soldados que
iam para o estrangeiro durante a Guerra, três foram divorciados por
suas esposas seis meses depois que estavam lá. Foram trabalhar em
usinas de pólvora, e em outros lugares… Agora, se um homem estiver
doente e sua esposa não pode trabalhar, quero dizer, ele não consegue
trabalhar, eu não culpo; sua esposa tem que trazer o sustento. Isto é
correto. Mas se ela está trabalhando fora apenas para ter um pouco
de dinheiro extra, seria melhor mantê-la longe daquele bando de
malandros com quem ela está trabalhando ali. O lugar dela é em casa.
É isso mesmo. Aqui ela – ela deve ficar em casa.
58
E, senhor: você mesmo pode se considerar muito bom, mas
se você tem pousadas e outras coisas que te chamam para longe dela
à noite, você deveria estar envergonhado de si mesmo. Deus lhe deu
uma casa para compartilhar, e conforto e coisas como essas, e é uma
vergonha ver a forma que os homens fazem com suas esposas, e as
esposas fazem aos homens. A feminilidade e a paternidade da nação
estão partidas em pedaços, os tribunais estão repletos de pedidos
de divórcio. Jesus disse que seria assim: “Como foi nos dias de Noé, se
casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca.” É um
pecado e uma desgraça. Não me chame nesse tipo – eu não…
59
Como Jacó disse em sua morte, quando ele chamou seus dois
filhos que tinham matado aquele homem, ele disse: “Longe esteja a
minha alma de sua ira. Por causa de sua ira vocês mataram um homem!” Até
seus próprios filhos disseram: “Não permita que minha alma se aproxime
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Para onde irá a sua?”
E poucos dias após aquilo, um ministro amigo meu o batizou
no batismo Cristão.
39
Então quando eles costumavam levar aqueles escravos, os
compradores vinham e os compravam. E eles saíam, e olhavam ao redor,
e encontravam o grande e saudável, e o permutavam por um inferior a
ele ou algo, ou outro; exatamente igual como você faria com um carro
usado ou algo num estacionamento, e davam um recibo por ele. Oh, era
terrível. E um dia um - um tal corretor veio até a velha plantação onde
eles tinham muitos escravos. E os escravos trazidos ali, eles estavam
tristes. Eles tinham sido levados de suas casas, e nunca mais veriam o
papai, a mamãe, nunca mais, nem os bebês, levados à força e vendidos ali
para morrer nesta terra estranha. E eles estavam tristes, e, muitas vezes
para fazê-los trabalhar, eles tinham que pegar chicotes e chicoteá-los para
fazê-los trabalhar, sempre ralhando com eles. E certo corretor veio até
esta plantação, e disse ao proprietário: “Você tem alguns escravos?” Ele
disse: “Eu tenho cento e poucos aqui. Examine-os.”
40
E eles notaram um jovem escravo; ele parecia ser diferente do
restante deles. Eles nunca tiveram que açoitá-lo: altivo, queixo para
cima, ombros para cima, pronto para fazer qualquer coisa, e ele sempre
encorajando o restante deles: “Endireitem-se, vamos trabalhar.” E eles
se perguntavam por quê. Então este corretor disse ao proprietário, ele
disse: “Eu gostaria de comprar aquele escravo.”
Ele disse: “Não, ele não está à venda.”
Ele perguntou: “Por que ele não está à venda?” Disse: “Ele é
um escravo, não é?”
Disse: “Ele é um escravo.”
Ele disse: “Bem, por que você não o venderia?”
Ele disse, “Porque eu não quero vendê-lo.”
Disse: “Bem, eu quero te perguntar algo. O que faz ele ser tão
diferente do restante deles? Ele é o chefe dos demais?”
Ele disse: “Não, ele é um escravo.”
E o corretor disse ao proprietário: “Talvez você apenas o
alimenta um pouco melhor.”
Disse: “Não, ele come ali na cozinha com o restante dos
escravos. Ele é apenas um escravo.”
“Bem”, disse, “então eu quero te perguntar algo.” Disse: “Por
que é que ele se comporta diferente? Por que ele é tão diferente do
restante deles?”
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O proprietário disse: “Eu mesmo desejei saber por um longo
tempo, mas um dia eu descobri. Lá, no velho país de onde ele veio,
seu pai é o rei da tribo.” Ele disse: “Embora ele seja um estrangeiro e
está aqui longe do seu povo, ainda assim, em seu coração, ele sabe que
é o filho de um rei. E ele se comporta como tal.”
41
Oh, eu pensei que não importa o que tenhamos que passar, se
são provas, se são doenças do coração, se é perseguição, se é para ser
zombado, servir de chacota, que classe de pessoas deveríamos ser?
Nós somos filhos e filhas do Rei. Embora estejamos em um mundo
indesejado, mesmo que estejamos em um lugar onde somos odiados,
talvez chamados por nomes ofensivos como “santos roladores”,
“língua Pentecostal”. Que diferença isto faz? Deveríamos ter nossas
cabeças erguidas, ombros endireitados, crendo na Palavra de Deus,
porque do outro lado da terra longínqua, nosso Pai é o Rei. E eu acho
que é uma tremenda vergonha quando vejo filhas do Rei vestindo o
tipo de roupas que elas vestem nestes dias. Quando eu vejo filhos do
Rei fumando cigarros, e bebendo uísque, e alguns drinques de cerveja,
o qual não é condizente como filhos do Rei do Céu.
Nosso Pai é rico com casas e terras,
Ele detém a riqueza do mundo em Suas mãos!
De rubis e diamantes, e prata e ouro,
Seus cofres estão cheios, Ele possui riquezas incontáveis.
Somos filhos de um Rei.
42
Não importa o quão pobre sejamos, o quanto temos que ser
pisoteados, o quanto o mundo fala de você, e diz toda coisa acerca
de você, isto deveria te fazer manter a cabeça erguida pela moral
do restante deles. Nós nunca deveríamos falar uns contra os outros.
Deveríamos sempre dizer as melhores coisas sobre um irmão ou uma
irmã. Se alguém está lá na sarjeta, jamais empurre ele para mais baixo
ainda. Puxe-o para cima; tire-o de lá o mais rápido que você puder,
porque isto ajuda. Deveríamos ser um exemplo. Deveríamos viver
um exemplo como somos filhos e filhas de Deus, o Eterno Rei. Nós
deveríamos nos conduzir dessa maneira como filhos e filhas do Rei.
Nós nunca deveríamos fazer nada que trouxesse desgraça.
43
Eu estava dizendo isso o outro dia, e minha esposa assentada
aqui atrás, me ouvindo. Nós estávamos indo a um armazém,
algumas semanas atrás para comprar alguns mantimentos, e bem
naquele tempo de inverno vimos uma senhora vestida com poucas
roupas, roupas curtas, com um pequeno suéter em volta dela. Minha
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estavam se aglomerando neste grande hotel. Eu pensei: “Bem, todas
parecem ser placas americanas e assim por diante, naqueles carros
vindo dali, dos Estados Unidos.” Então eu... Aquela noite quando eu
entrei, percebi que a América estava ali no Canadá aquela noite.
54
Quando entrei no elevador, estava tão cheio de garrafas de
uísque e gim, que você mal podia achar um lugar para ficar. E eu
olhei aquilo; eu disse... Olhei ao redor dessa forma, e o operador do
elevador me conhecia, e ele disse: “Eles estão aqui.”
Eu disse: “Certamente é o que parece.”
Ele disse: “Este é um lugar cheio de bêbados, irmão Branham.”
Eu disse: “Não é horrível?” Era algum clube. Eu poderia
nomeá-los, agora mesmo, mas provavelmente há membros do
mesmo clube sentados aqui. Então, para começar, eles estão todos
apodrecidos de qualquer forma. Há apenas uma sociedade: esta é a
sociedade de Jesus Cristo. Você somente entra nela pelo nascimento.
Suas outras sociedades podem estar bem, mas a verdadeira é Cristo.
Esta é aquela que molda caráteres e faz das pessoas o que elas
deveriam ser, a sociedade de Jesus Cristo. E você somente entra nela
pelo nascimento. E então, quando paramos no andar de cima, onde
estava meu quarto, eu desci. Oh, que coisa! Você conseguia ouvir de
cima e de baixo, por tudo ali, as piadas sujas por todo lado e a fumaça
de cigarro fervendo. E eu comecei a caminhar pela sala, e eu ouvi
uma – alguém perto do canto e eram duas jovens americanas, ambas
usando aliança de casamento, com suas – vestidas só com suas roupas
de baixo. Ali vinham elas com uma garrafa de uísque, cambaleando
uma sobre a outra, tendo um pouco de “diversão sadia”, o marido em
casa cuidando do bebê.
55
É aí onde você entra em problemas. Apenas um pouquinho
de “diversão sadia”; é assim que chamamos isso. Isso tudo é o
que chamamos – os programas populares de televisão, e toda esta
propaganda aqui, de uísque e cerveja e fumo e coisas. Este é o portão
do inferno. Eu posso parecer antiquado, mas minha jovem irmã, meu
jovem irmão, lembrem-se: esse é o portão do inferno. Aquele que
amar estas coisas morrerá eternamente. Esta é a verdade. “A alma que
pecar morrerá. A mulher que vive em prazeres está morta enquanto
está viva”, diz a Bíblia. Esta é a verdade. Como a feminilidade, essa
doce… A maior coisa que Deus deu ao homem, fora a salvação, foi
uma esposa. Ela era para confortá-lo, para ajudá-lo, para abençoá-lo,
e para consolá-lo, e ser uma real companheira para ele. E hoje, está tão
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50
Oh, Deus, se tivermos que tirar todo milagre para fora da
igreja, se tivermos que tirar todos os órgãos de tubo para fora, e os
bancos macios, dê-nos de volta aquele Amor Divino, o amor fraterno
entre o povo e o companheirismo. Se tivermos que fazer tudo isso, o
faremos, mas leve-nos de volta àquilo novamente. Vida, oh, vida... Às
vezes as pessoas pensam que vida é ter uma festa, ir a uma festa e ter
um grande momento. Isto não é vida. Algumas pessoas a têm levado
ao ponto de ficarem bêbadas. Eles saem às ruas e se embebedam, e
estão tendo uma “grande diversão”. Eles dizem: “Isto é vida.”
51
Um escritor, uma vez escreveu em uma revista, aqui, não
muito tempo atrás, acho que me referi a isto alguma vez aqui. Não
tenho certeza. Mas ele disse: “A vida começa à noite. A noite foi feita
para a vida.” A noite foi feita para descansar. O sol se põe, você deita,
descansa, e não vaguear a noite toda, e voltar ao amanhecer, você não
deveria fazer isso. As coisas do mal rondam à noite. O mal opera à
noite: todas as serpentes, e lagartixas, e insetos, e tudo se locomove no
período da noite.
52
E o homem se tornou mais baixo do que uma besta. O homem
é o – é o… Nos disseram que ele tem vida animal, mas deixe o homem
ficar longe de Deus, ele é o mais baixo de todos os animais. Não
existe um animal no mundo tão baixo quanto um homem que está
distante de Deus. Você observe. Pegue a mãe cadela de caça, ou a
mãe leitoa, e assim por diante, seja lá a maneira como queira chamála. Mas você olha para sua moral, ela está a um milhão de milhas
além de muitas estrelas de cinema quando se trata de moral. Isto é
correto. Simplesmente tão depravada… O homem, assim depravado,
ele arrancaria um bebê dos braços de uma mãe e violentaria aquela
mãe por uma luxúria bestial. Mas coloque o Espírito de Deus nele, ele
é uma criatura diferente porque ele é uma nova criatura. Em Cristo
Jesus ele derramaria o seu sangue para protegê-la. Esta é a diferença.
Um é morte e o outro é vida.
53
Algum tempo atrás eu estava no Canadá apoiando uma
reunião, ali em Saskatoon. E nós estávamos tendo uma grande
reunião ali naquela arena de gelo, sete ou oito mil pessoas assistindo.
Eu estava com alguns amigos meus ali nesta certa reunião. Tinha
acabado de sair de Phoenix. Aquela foi a próxima reunião depois
que deixei Phoenix, cerca de três ou quatro ou cinco anos atrás, uma
das reuniões. E eu desci aquela noite ao culto na arena de gelo. E no
meu caminho de volta para casa, notei aquela noite que as pessoas
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esposa disse: “Você sabe que ela não pode estar confortável daquele
jeito.” Bem, começamos a conversar sobre isso. Eu disse: “Querida,
quando vou à Alemanha eu encontro…” Eu disse: “Ela é apenas uma
americana, isso é tudo.” E eu disse: “Quando vou à Alemanha, eles
têm o espírito alemão, o espírito nacional. Quando vou à Finlândia,
eles têm o espírito finlandês. Quando vou para a Suécia, eles têm o
espírito sueco. Quando vamos à África, eles têm o espírito africano.
Quando viemos à América, eles têm o espírito americano.”
“Por que?”, ela disse, “nós não somos americanos?”
Eu disse: “Não, eu não, eu apenas vivo aqui.”
Ela disse: “Bem, o que...”
Eu disse: “Essa é a razão: eles simplesmente têm o espírito
americano. Nós somos chamados de religiosos.”
44
Eu disse para uma jovem, uma vez, eu disse, “Senhorita, você
é uma cristã?”
“Bem”, ela disse, “pois fique sabendo, eu sou Cristã desde que
eu era uma bebê.”
Eu disse: “O que uma coisa tem a ver com a outra?” O velho
irmão Bosworth perguntou para uma, certa vez, disse: “Você é uma
Cristã?” Ela estava tão irritada, ela riu com desdém, ela disse: “Eu
quero que entenda, eu acendo uma vela cada noite.” Bem, como se
isso tivesse algo a ver com aquilo.
Uma delas me disse ali em Mishawaka, uma vez, disse: “Pois
fique sabendo que eu sou uma americana.”
Eu disse: “Isso não tem nada a ver com aquilo. Nenhuma coisa
a ver com aquilo.”
45
E eu disse: “Querida, o motivo que os Cristãos…” Eu disse:
“Os Cristãos não têm nenhum desejo de agir daquela forma porque
realmente eles não são americanos. Como cidadãos eles estão aqui,
mas são peregrinos e estrangeiros, eles… Nossa cidadania está no
Céu, e eles são nascidos de cima, onde a santidade e a benignidade
governam. Verdadeiros Cristãos, que são nascidos do Espírito de
Deus, não agem daquela forma.” Não senhor. Oh, você pode ser –
você pode ser um Pentecostal. Você pode pertencer aos Presbiterianos,
Metodistas, à igreja Batista, fumar cigarros, beber, ter festas de baralho,
baile bunco [Espécie de jogo com danças – Trad.], mas se você é um
Cristão, você não fará isso. É exatamente assim. Na minha região, nós
temos árvores de carvalho. A primavera vai chegar muito em breve;
todas as folhas que estavam naquelas árvores no ano passado ainda
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estão lá. Agora, eu não tenho que sair e retirar cada uma daquelas
folhas para que outras folhas novas despontem. Apenas deixe a nova
vida surgir, e as folhas velhas caírem. É a mesma coisa com relação
ao Espírito de Deus se você é um Cristão ou não. Deixe a nova vida
de Cristo entrar, e as velhas folhas morrem, e você se torna uma nova
criatura em Cristo Jesus. Oh, é isso que é.
46
Então eu descobri que havia dois tipos diferentes de vida.
Algumas pessoas pensam que a vida é beber, ter um ótimo tempo. Este
é o espírito desta nação: grandes momentos, alguém, um programa de
TV, um monte de piadas para serem contadas. Ora, isso faz com que
um verdadeiro cristão adoeça do estômago ao ouvir tais coisas. Um
homem ou uma mulher que consegue olhar para aquele tipo de coisa
que temos na TV hoje, alguns daqueles programas e gosta daquilo,
isto demonstra que é Icabode escrito sobre seu coração. A Glória do
Senhor se tem afastado. E quando a igreja perde a sua atração, quando
chega uma hora que você tem que assinar carteirinhas e coisas para
vir à igreja, eu penso que é tempo de uma reunião de oração ou algo
tem que acontecer na igreja.
47
Algum tempo atrás, eu estava descendo de um poste, e um
certo ministro de minha cidade estava lá. Eu tinha descido para – um
pouco antes de ir para o trabalho. E eu estava levando uma conta de
luz elétrica para uma senhora, e eu bati na porta, e ela veio até a porta,
uma mulher seminua, e ela disse. E estava tocando no rádio um tipo
de música do estilo desses “Gatos Selvagens” [“Wildcats”: Nome de
uma banda de rock do sul dos Estados Unidos nos anos 50 e 60 –
Trad.], vocês sabem, com violinos e coisas, e eles estavam agitando e
tocando uma musiquinha, uma desses bailezinhos de rock and roll,
ou o que fosse. E aquela coitadinha ia pegar a conta de luz que estava
comigo, e ela ficou tão perdida com aquela música, que até esqueceu
que eu estava na porta. Ela estava dançando por todo chão, e fazendo
todos os tipos de gestos. Eu simplesmente fiquei ali atrás e olhei para
ela por um momento. E então quando ela terminou, ela disse: “Oh,
perdoe-me.”
Eu disse: “Sim, senhora.”
E ela veio e disse: “Minha mãe se esqueceu de levar a conta,
então aqui está ela.” Ela disse: “Eu simplesmente amo tanto dançar,
que eu – que eu – eu simplesmente esqueci que você estava parado
aqui.”
Eu disse: “Sim senhora, eu vi.”
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48
Então pouco tempo depois daquilo, um ministro me
encontrou, e ele disse: “Sabe, irmão Branham”, disse, “tenho tido
um dos mais terríveis problemas com os membros da minha igreja,
ultimamente.” Disse: “Eu não consigo fazer as pessoas virem
à igreja.” Disse: “Sabe de uma coisa? Eu enviei para os membros
desta igreja mil cartões, e pedi às pessoas para prometerem que
eles compareceriam à Escola Dominical por pelo menos seis meses
do ano.” Disse: “Você sabe quantos responderam daquelas mil
chamadas de membros desta igreja?”
Eu disse: “Dr. Brown, não tenho ideia.”
Ele disse: “Dois! Dois de mil, que assinaram que viriam por
seis meses do ano, pelo menos seis meses do ano eles compareceriam
à Escola dominical...”
Eu disse... contei a ele a história daquela pequena garota logo
abaixo da colina, onde estava a igreja. Ela poderia ter sido um membro
ali até onde eu sei. E ele disse... Eu disse: “E, sabe, quando aquele
músico terminou, ela jogou um beijo pela televisão, ou melhor, pelo
rádio, e disse, “Tchau, querido. Te verei lá naquela dança, hoje à noite
onde você vai ter a reunião”, disse, “te vejo lá.” Eu disse: “Você acha
que aquele homem teria que assinar – fazê-la assinar um cartão para
que ela estivesse lá? Certamente que não. Ela estará lá, mesmo que tiver
que penhorar seus sapatos. Ela vai estar lá. Por quê? Por quê? Porque o
espírito daquele mundo está nela, e ela é um membro leal, e estará lá.
49
E se os homens e mulheres amassem a Deus tanto quanto eles
– o mundo, amam seus prazeres… o prazer de um Cristão é servir ao
Senhor na casa de Deus. Você não tem que assinar nenhum cartão;
você não - você não consegue abrir a porta rápido o suficiente. E se
os membros da igreja amam um ao outro o suficiente, ao invés de
fazerem grupinhos e saírem da igreja… Irmão, se vocês amam uns aos
outros tanto que você simplesmente – machuca o seu coração até que
vocês se reúnam novamente, é assim que deveria ser.
Bendito seja o laço que ata
Nossos corações em amor Cristão;
O companheirismo de mentes parecidas
É como aquele do alto
Quando nos separamos,
Isto nos dá dor interna;
Mas ainda haveremos de estar unidos em coração,
E esperar nos encontrarmos novamente.

