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UM MAIOR QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI
Greater Than Solomon Is Here

William Marrion Branham
Quarta-feira, 05 de junho de 1963
Tucson, AZ – EUA

“Eu creio.” Vamos permanecer de pé agora por alguns
momentos, enquanto inclinamos nossas cabeças. Eu desejaria saber,
enquanto temos as cabeças inclinadas, e nossos corações, se há algum
pedido especial nesta noite que você gostaria de fazer a Deus, alguma
coisa especial, deixe-o ser conhecido pelo levantar de sua mão. Ele sabe
exatamente o que você tem necessidade agora. Em seu coração, apenas
pense no que é isto.
2
Nosso Pai Celestial, estamos tão contentes nesta noite, por termos
este grande privilégio de dizer “Pai”, ao Criador dos céus e da terra. E
estamos tão felizes por saber que estamos reunidos, aqui nesta noite, em
lugares celestiais em Cristo, Teu Filho. E Ele prometeu que se pedíssemos
qualquer coisa em Seu Nome, isso seria concedido.
3
Senhor, Tu viste cada mão que foi levantada. Tu sabes o que há
por detrás daquela mão. Houve um pedido para algo, e estou oferecendo
minha oração juntamente com a deles. Pela fé, agora, estamos chegando
diante do grande Trono de marfim de Deus. Ali, como vemos o Sangue
do Senhor Jesus colocado sobre o altar, para garantir que nossos pedidos
serão respondidos. Resta apenas uma coisa: se crermos que receberemos
o que pedimos, então, isso será concedido. Ajude-nos em nossa
incredulidade.
4
E, Pai, oramos nesta noite para que, enquanto abrimos a Palavra,
que Tu A reveles para nós. Tu és Aquele que A escreveu, e oramos que
Tu A faças conhecida a nós. E então, venha entre nós e faça-A viva e Se
revele. Que nesta hora de grande conquista científica, e quando a igreja
está ficando fria e indo após formas e credos, Tu permaneces o mesmo
para aqueles que creem em Ti como o mesmo, que Tu és o mesmo
Deus que derramou o poder no Pentecostes. Tu és o mesmo Deus que
caminhou com os discípulos; Aquele que esteve com Moisés no deserto;
e Tu és o mesmo nesta noite. Abençoe-nos juntos agora, enquanto temos
companheirismo em torno da Palavra. No Nome de Jesus Cristo pedimos
isto. Amém. Assentai-vos.
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5
Como sempre, consideramos um grande privilégio estar onde o
povo de Deus está reunido, pois estou certo de que Cristo está em nosso
meio. E somos gratos ao Senhor Deus por ouvir os bons relatórios de
ontem à noite e ainda mostra que Deus cura os enfermos e aflitos. E agora
há… Se pudermos apenas manter nossas mentes estabelecidas em Cristo
e reconhecer q
que Sua Presença está aqui
q eq
que Ele jjá lhe tem assegurado
g
toda bênção redentora pela qual Ele morreu. É sua. Tudo o que você tem
que fazer é crer nela.
6
E agora, esperamos que vocês tenham tido um bom descanso
hoje. E vocês… Tentarei libera-los o mais breve possível esta noite. E
então, amanhã à noite, sendo quinta-feira à noite; e em seguida, sextafeira à noite; e então sábado de manhã, o café da manhã.
7
Eu quero fazer um pedido à congregação, nesta noite, um pedido
do irmão Carl Williams, da congregação de Phoenix, o presidente da
congregação de Phoenix. Seu pai, de oitenta e cinco anos de idade, teve
um acidente vascular cerebral nesta tarde. E ele estaria aqui nesta noite. E
ele teve que voar ao norte, em algum lugar, para estar com seu pai. E eu
fui orar pelo velho companheiro imediatamente. Há poucas semanas eu
estive com ele; ele estava mais animado que seu filho, ali em Albuquerque,
onde tivemos uma convenção. E nesta noite ele está com derrame, oitenta
e cinco anos de idade. Mas eu estou crendo com todo meu coração que
Deus vai tirar o derrame. Eu creio nisto, veja, pois quando eu estava em
oração, eu pude vê-lo se movendo. E ele... Você não está com derrame, se
você pode se mover, você sabe. Então, ele, eu sei que ele vai melhorar, se
ele já não estiver bem.
8
E estamos gratos pela fé, a evidência, algo que está em nós,
que nos fala, e reconhecemos. Não há mais conjecturas nisso. Tivemos,
durante anos, a Palavra de Deus. Agora temos o Deus da Palavra, vê, bem
aqui, fazendo Sua Palavra viva. Então isto é verdade, um dos últimos
grandes sinais que foi prometido à Igreja antes da Vinda do Senhor.
9
Há não muito tempo,
p meu filho e eu estávamos… fomos a
Bombaim, Índia, onde penso que tivemos a maior chamada de altar
que eu já vi o Senhor fazer em nossas reuniões. Era... Não podíamos
estimar quantos vieram a Cristo, mas foi estimado em torno de meio
milhão em um ajuntamento, cerca de quinhentos mil. E foi um grande
e extenuante tempo.
10
E ali estavam os Indus, os homens santos. E, oh, q
que coisa, falar
sobre religião,
g
a Índia tem isso! Naquela
q
tarde, fui recebido p
por dezessete
diferentes religiões da Índia, e cada um deles negou a Jesus Cristo, cada
um deles: Maometanos, Budistas, Sikhs, Jains, oh, tantos deles. E eu não

UM MAIOR QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI

51

314
Você está pronto? Você viu Algo que é real? Algo mexeu seu
coração? Algo se tornou uma realidade para você, rapidamente, para
saber que Jesus Cristo está vivo, nesta noite?
315
Agora, vamos inclinar as cabeças, e cada homem ore da sua
própria maneira. Lembre-se: há milhões de orações subindo, ao redor do
mundo, agora mesmo. Deus ouve cada uma delas, porque Ele é infinito.
Ore agora assim como você faz em sua própria igreja. Ore para Deus
perdoar seus pecados. Ore a Deus para Ele te encher com o Espírito
Santo. Ore para Deus te curar. Correto. O Espírito Santo cai entre vocês
desse jeito e lhes dá grande vitória e liberdade.
316
Pai Celestial, trazemos esta audiência a Ti agora. Permita o grande
poder que levantou Jesus Cristo da sepultura, que ele vivifique esta igreja
agora mesmo. Que o poder curador... Que cada pessoa enferma seja liberta
dos poderes de satanás. Que cada alma perdida seja salva, e que cada pessoa
salva seja cheia com o batismo do Espírito Santo. Conceda isto, Senhor.
317
Ore como você nunca orou antes. Ore como se você estivesse
morrendo, como se este fosse seu último minuto e Deus concederá isto.
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… Somente crer,
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer.
Senhor, eu creio; Senhor, eu creio;
Tudo é possível.
308
Tudo bem, irmãos ministros, bem aqui, bem embaixo neste lado.
“Seja…” Aquele espaço, irmão. Desça ali. Deixe os auxiliares se ajuntarem
agora. Vamos orar por estas pessoas.
Eu creio; ó Senhor, eu creio;
Tudo é p
possível.
“É possível para eu receber o Espírito Santo como eles receberam
no dia de Pentecoste?” Certamente, se você crer. “Creia. Somente crer.”
309
Você quer uma experiência real do amor de Deus, como aquela
mãe corça tinha pelo bebê? Se a sua experiência não for essa, você está
com pouco. Venha. Se você quer manifestar Jesus Cristo em sua vida,
venha. Não brinque mais de Igreja.
310
A hora é agora, não devemos brincar com esta grande coisa que
Deus nos deu, as Infalíveis provas de Jesus Cristo vivo hoje depois de
dois mil anos. Você não virá? A igreja está recebendo seu último dom.
Esta é a última coisa que virá à Igreja antes da Vinda de Cristo, de acordo
com a Palavra de Deus. Jesus disse: “Como foi nos dias de Ló, assim será na
Vinda do Filho de Deus.” Aqui estamos.
311
Venha. Você não virá, cada alma que não O conhece, cada alma
que está em dúvida nesta noite? Não deixe esta grande oportunidade
passar. Você não virá agora para receber oração enquanto nos ajuntamos
ao redor deste lugar? Correto. Continuem vindo. Nós queremos vê-Lo,
todos que estão… Estamos esperando apenas um momento, porque eu
realmente sinto que há mais alguém aqui que deveria vir, não importa a
qual igreja você está afiliado.
312
Não estamos pedindo que você seja um membro de igreja.
Estamos pedindo que você venha, receba Cristo. Você gostaria de receber
o Deus que conhece os segredos do coração, que pode revelar isto, bem
aqui, como Ele fez, que conhece os próprios pensamentos que você
está pensando e pode descrevê-los a você, assim como Ele fez nos dias
passados? Agora, que o Senhor vos abençoe.
313
Agora, enquanto estes estão ao redor do altar, e enquanto outros
estão vindo, deixe os da audiência se levantarem por um momento agora,
enquanto vamos orar. Agora, você que está enfermo aí, que talvez não esteja
na fila de oração, coloquem as mãos uns sobre os outros. Deixe que todos os
auxiliares e os ministros imponham as mãos sobre estas pessoas aqui.

UM MAIOR QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI

3

disse coisa alguma. Apenas os ouvi. E tivemos que tirar nossos sapatos
para entrar no templo dos Jains.
11
Naquela noite, diante de uma multidão que eu não podia ver o
fim, e quando as pessoas começaram a chegar... A milícia teve que deixar
as pessoas entrarem, uma de cada vez. O primeiro a chegar foi um leproso;
sem braços, e as orelhas tinham sido cortadas. Qualquer um sabia qual
era seu problema, é claro. E então depois que dois ou três passaram, bem
ali estava o Espírito Santo revelando.
12
Claro, quando a unção vem, então você pode dizer o que as
pessoas estão pensando. Veja, você capta isso. E eles estavam pensando
que isso era algo como uma telepatia. E qualquer um que sabe o que é
telepatia, seria uma… Se você pensa que tal coisa como o Espírito Santo
discernindo é telepatia, bem, então você não sabe muito sobre telepatia.
13
Então esses homens santos, e Rajahs, e assim por diante, em seus
travesseiros e… Então, eles se amontoaram uns sobre os outros, dois
ou três foram sufocados até a morte, na reunião, e apenas tentando se
amontoar. E eu só tinha dois dias para ficar.
14
E eu não pude obter proteção… porque eu tinha que ter isso na
cidade; era a única maneira de obtermos proteção. Fora da cidade, teve
uma senhora que veio, que causou um pequeno problema, e dois ou
três foram esfaqueados à morte, e eles não me dariam proteção fora da
cidade. E, certamente, foi uma coisa horrível de se ver.
quarto homem q
que veio, era o q
quarto ou q
quinto, era
15
Mas acerca do q
um homem cego, e ele era um mendigo. Claro, a Índia tem quatrocentos
e setenta milhões de pessoas, e me pareceu que cerca de quatrocentos
milhões deles eram mendigos. Eu nunca vi tantos mendigos! E isso é uma
coisa muito lamentável. Quando… Não sabemos quão bem estamos até
que fazemos uma viagem como essa.
16
Aqui está uma mãe deitada na rua, seu pequeno bebê morrendo
de fome. Sua pequena gengiva caída sob seus lábios. Seu pequeno… Ele
nem pode chorar mais. A mãe está morrendo de fome, também. Ela quer
te dar o bebê, para livrá-lo da morte; qualquer coisa, para evitar que ele
morra. E aqui, bem, você o pega? Aqui está outro, aqui está outro; outro,
oh, você... Simplesmente não há fim para isso. E ali estão eles, e é tão
lamentável. E eles são seres humanos pelos quais Cristo morreu.
17
E ali, naquela noite, de pé ali, e esse homem cego veio. O Espírito
Santo disse, agora: “Ele é um mendigo e é um adorador do sol. Ele está
cego há vinte anos.” Bem, assim que aquilo foi dito, você poderia captar,
sabe. Eles o têm...
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18
Quando você vai a um lugar como esse, é melhor você saber o
que está falando, porque eles vão te desafiar nisso a qualquer momento.
E é melhor você ter certeza de que Deus te enviou. Você não brinca de
igreja ali. Você realmente tem que ter o que você está falando. Isso está
bem aqui na América, mas nunca tente ir ao campo a menos que você
realmente seja positivo.
19
E então na África, e aqueles feiticeiros e assim por diante, eles
são espiritualistas. Eles não enganam com alguma psicologia. Eles são
possuídos por demônios, e eles têm poder. E se necessita somente do
poder de Deus para se sobrepor a isso. E eu nunca vi uma vez sequer,
a não ser o que o nosso grande e glorioso Senhor Jesus andou por cima
de tudo isso e conquistou a vitória todas as vezes. Eu digo isto como Seu
servo, em Seu Nome.
20
E nessa noite ali, eu me lembro, ali estava esse homem. Isso disse:
“Você é cego.” Disse: “Você é um mendigo e você adora o sol.” E eles
creem que se olharem para o sol até ficarem cegos, eles vão para o Céu;
então há um céu para eles, e eles irão, através de... por eles adorarem
a criação. E, ouça, você podia sentir isso chegando, que eles, aqueles,
especialmente os que eles chamam de homens santos. Então eles passam
óleo de oliva em si; é uma cena para se ver; matam uma cabra e adoram.
21
Então, em seguida, Isso disse: “Você é casado e tem dois filhos. E
são dois meninos. E um deles tem cerca de seis anos, e o outro, tem cerca
de nove anos.” E quando o intérprete disse-lhe isso, isso estava correto.
E eles, ainda assim, não deram ouvidos. Eles pensaram que era uma
psicologia. E eu pensei: “Senhor, se Tu apenas me mostrares algo que
eles possam ver ser feito.”
22
E você tem que observar o que o Espírito Santo está dizendo. Isso
é o que Ele está lhe dizendo. Fique ali tempo suficiente até que você ouça
oq
que Ele diz. Vê? Ouça o q
que Ele lhe diz. Porque
q não sou eu. Eu não
sei nada acerca disso. É Ele. Eu nem mesmo sei o que estou dizendo, eu
mesmo, e não sei até que ouço a fita. E, então, então é maravilhoso ver o
que Ele fez.
23
E, então eu notei, eu vi o homem, como uma visão, de pé acima,
e ele podia ver. Ele tinha sua visão. Eu pensei: “Este será um tempo
maravilhoso agora mesmo.” E eu disse: “Hoje eu fui recebido no templo
dos Jains, onde muitos de vocês, diferentes líderes, estavam presentes.
E vocês estavam me falando acerca de quão pequeno é o cristianismo,
e quão grande é vossa religião. Eu não tive uma chance de mencionar o
Senhor Jesus”.
24
Mas, eu disse: “Nesta noite, aqui está um homem de pé aqui, que
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disse que queria ter um sentimento em seu coração como você teve,
como aquela mãe corça teve. Você quer aceitá-Lo como seu Salvador?
Você virá aqui agora, e se colocará no altar, e me deixará orar com você
enquanto estamos em Sua Presença? Muitos de vocês aqui deveriam vir
e se colocar de pé aqui. Se você quer aceitar Cristo como seu Salvador,
venha agora mesmo. Você o fará? Deus te abençoe, senhor. Deus te
abençoe. Isso é bom.
302
Alguém mais quer aceitá-Lo? Em Sua Presença, como você vai
chegar mais perto Dele? Se Ele pudesse me dizer qual é o seu problema,
Ele me diz que você precisa – você precisa Dele. Venha agora mesmo.
Você que está sem Ele, venha agora e receba-O como seu Salvador
pessoal. Coloque-se de pé aqui em Sua Presença. Seja você quem for, se
você é membro de uma igreja, não importa o que você seja.
303
Se você ainda não está certo com Deus, eu te peço, e te desafio, em
Nome de Jesus Cristo, venha para frente agora antes de terminarmos esta
fila de cura, bem agora, enquanto o Espírito Santo está aqui, onde eu posso
fazer a oração da fé. Se Ele me ouve para curar o enfermo, certamente Ele
me ouvirá para salvar o perdido. Você O quer como seu Salvador, venha
para frente agora, no Nome de Jesus. Caminhe adiante agora e se coloque
de pé ao redor do altar aqui para oração, neste momento.
304
O Senhor te abençoe. Eu gosto disto. Homens e mulheres, com
convicção, o próprio Espírito Santo trazendo-os, e os traz ao altar.
305
Você que crê que isso é o testemunho da ressurreição de Jesus
Cristo nestes últimos dias, a Bíblia p
prometeu exatamente isso. Não pode
p
ser eu; eu sou um homem. É o seu Salvador. Eu te digo, é Jesus Cristo.
Com minha mão na Palavra, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sua Vinda
está tão próxima a tal ponto que Ele tem Se manifestado na plenitude do
Seu poder entre Seu povo.
306
Se você tem tido dúvidas e frustrações, como um membro morno
de igreja, venha nesta noite e seja cheio do Espírito Santo enquanto o
próprio
p
p
Espírito
p
Santo está aqui,
q
mostrando as Infalíveis p
provas, p
pela
Escritura, que Ele está aqui. É Ele. Venha agora, cada alma que quer Jesus
Cristo em sua vida. Venha para frente agora e aceite-O. Venha agora.
... É possível, somente crer.
307
Enquanto cantamos, você não virá agora? Oh! “Somente crer” em
quê? Somente crer na Verdade da Bíblia, no que foi dito a você. Aqui está
Ele, provando Isto. Por que Ele me disse, bem no meio do culto de cura?
Por que Ele me disse no culto de cura: “Chame as pessoas ao altar”? Esta
pode ser a última chance de alguém. Eu não sei. A única coisa que sei é
obedecer ao Espírito.
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296
Venha, senhora. Você crê que Deus pode curar o problema dessa
senhora, problema feminino, que a drenagem parará? [A irmã diz: “Sim,
senhor” – Ed.] Retorne. Creia de todo o coração, e fique bem. Vê? Vê?
297
Gostaria de respirar novamente, bem e livre, e livrar-se daquela
velha asma e coisa? Vá para casa e creia de todo o coração. Você pode
ser curada e ficar bem. Creia de todo o coração. Deus cura problema
de coração, também. Correto. Você crê nisto? Apenas retorne e diga:
“Obrigado, Senhor Jesus.” E louve Seu Nome e você ficará bem. Em
Nome de Jesus Cristo, conceda-lhe isto.
298
Você crê? [A congregação responde: “Amém!” – Ed.] Quantos
creem? [“Amém!”] E quanto a você aí, nesta maca? Você crê? Você crê que
eu sou Seu profeta, quero dizer, Seu servo? Isto faz pessoas tropeçarem.
Eu não te conheço. Você é apenas uma mulher deitada aí. Eu vejo que
você está em uma maca. Você crê que eu sou Seu servo? Se Deus pode
me revelar qual é seu problema, você O aceitará como seu Curador? Você
está sombreada pela morte. Há uma sombra escura ao teu redor. Se você
ficar aí, você vai morrer. De nada adianta ir ao médico, está tudo acabado,
tanto quanto lhe diz respeito. A enfermidade que está te matando é
câncer. Por que você não aceita Jesus Cristo como seu Curador? Levantese de sua maca, e tome-a, e vá para casa, e esteja bem. Você crerá? Aceite
e vá para casa então. Levante-se e creia. E ela se levantou.
299
E quanto a você, com a mão levantada aí, com o casaco branco?
Você crê que eu sou um servo de Deus? Você crê que Deus pode me
dizer q
qual é o seu p
problema, senhor? Você sofre com uma espécie
p
de
convulsão. É epilepsia. Se for correto, levante a outra mão. Agora,
creia Nele com todo o coração e você nunca terá outra convulsão. Eu te
desafio a crer.
300
Este homem assentado aqui, olhando para mim, com uma
camisa… Olhando acima, aqui. Você está sofrendo com um problema
cardíaco. Eu não te conheço, mas isto é verdade. Não é mesmo? Deixeme dizer-lhe novamente. Você é um ministro. Você tem igrejas
g j q
que você
visita. Parece como q
que um tipo
p de p
pessoas de raça negra.
g É no México.
Correto. Você está interessado inteiramente em alguém. É a esposa
assentada aí, ao seu lado. Você crê que Deus pode me dizer qual é o
problema dela? Eu não posso curá-la, mas se eu puder lhe dizer qual é
o problema dela, você crerá na cura dela? Ela é surda. Coloque as mãos
sobre os ouvidos dela e creia com todo o coração, e ela pode ser curada.
301
Quantos vão crer igualmente? [A congregação se regozija – Ed.]
Amém. Levantem as mãos e aceitem Jesus como seu Curador. Você crê
Nele, você que não é salvo, por que não vem ao altar agora mesmo? Você
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está cego. Agora, se eu pedisse ao sacerdote maometano, ou ao sacerdote
de Buda, ou quem quer que seja, o que o levou a fazer isto, você diria que
ele estava errado, porque ele adorava a criação ao invés do Criador. Eu
diria ‘amém’ a isto. Isto é verdade: ‘A criação ao invés do Criador.’”
25
“Bem, agora, se esse homem apenas dissesse que ele iria servir
ao Deus que lhe restabelece a visão! Agora, ele descobre que está errado.
Agora o que você faria por ele? Vocês, budistas, o fariam abandonar seu
deus e o faria vir e se unir ao budismo. Maometanos o fariam ser um
maometano. E diferentes religiões. O que é isso? Você apenas mudaria
seus pensamentos. Você apenas... Isso é psicologia.”
26
Eu disse: “A América está cheia da mesma coisa. Todos os
metodistas querem mudar os batistas. E os batistas querem mudar os
pentecostais. E os unicistas querem mudar os dualistas. Os dualistas
querem mudar...” Oh, que coisa, nunca ouvi tal coisa! Mas uma coisa
gratificante: todos nós adoramos o mesmo Deus. Mas ali isso é diferente.
“Mas,” eu disse: “Isso é psicologia. Certamente há um Criador em algum
lugar que fez os olhos dele.” Agora, eu não teria dito isso se não tivesse
visto a visão primeiro. Porque isto...
27
Estou com cinquenta e quatro anos, tenho tido visões desde os
dezoito meses de idade. Nenhuma, nunca... Perguntarei a qualquer um
se alguma vez viram uma delas falhar. Não, senhor. Isso nunca falhará.
Isso nunca falhou e nunca falhará. Isso está sempre certo porque é Deus.
28
E então, eu sabia que o homem iria recuperar a sua visão, mas
eu estava tentando fazer uma pequena armadilha para pegar alguns
daqueles
q
incrédulos. E eu disse: “Agora,
g
se a religião
g
muçulmana,
que é a religião predominante aqui na Índia, deixe que os sacerdotes
muçulmanos ali venham e restaurem a visão deste homem, e eu me
tornarei um muçulmano.” Vê? Eu disse: “Se o Buda é uma tão grande
religião, que venham os sacerdotes budistas, ou qualquer um.” Eu disse:
“Sem dúvida, se o homem quer acertar com o Deus certo, certamente
o grande Criador que fez os olhos dele a primeira vez, pode fazê-los
pela segunda vez, se ele quiser usá-los para a glória Dele.” Aquela foi a
audiência mais quieta que eu já ouvi.
29
Eu disse: “Agora, a plataforma está aberta, e deixe vir aqui o
homem que pode lhe dar a visão... Deixe o Deus, o verdadeiro Deus,
Aquele que o fez em primeiro lugar, que criou seus olhos, que Ele venha e
restaure sua visão e eu estou pronto para ser um seguidor dessa religião.”
Ninguém disse uma palavra.
30
Eu disse: “Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão
pensando que eu estou usando telepatia para entender qual é o problema
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com aquelas pessoas, e assim por diante, e dizendo-lhes o que elas são,
quem são elas. Eu nem mesmo posso ler seus nomes; tenho que soletrálos. Não consigo pronunciá-los. Nem mesmo consigo falar a língua deles.
Você chama isso de psicologia. Se for, eu não sei uma coisa sequer sobre
psicologia. E vocês são mestres nisso. Permitam que o mestre da psicologia
venha e dê a este homem sua visão então. Vejam se a psicologia pode
restaurar a visão de um homem cego.” Essa ainda era uma audiência
silenciosa. Ninguém disse uma palavra.
Eu disse: “Por que vocês não estão dizendo nada? Com certeza,
31
há um Deus em algum lugar. Tudo, tudo isso, tudo que está acontecendo
prova que há um Deus em algum lugar. Quem é Ele?” Eu disse: “A razão
por que vocês não estão dizendo nada é porque vocês não podem fazêlo. Eu também não posso. Mas o Deus do Céu, que ressuscitou Seu Filho,
Jesus Cristo, de quem sou testemunha, me mostrou uma visão de que
este homem recobrará sua vista.”
32
“Agora,
g
se Ele não o fizer, então sou um falso p
profeta; expulsemp
me da Índia. Mas se Ele o fizer... Bem aqui, vocês, pessoas muçulmanas,
aqui estão seus sacerdotes de pé com suas vestimentas. Aqui estão os
budistas e outros diferentes. Vocês observam seus líderes, quão imóveis
eles estão? Eles não dizem coisa alguma. Mas eu falo. Eu tive uma visão
do homem, ele receberá sua visão, e isso será feito agora. E se não
acontecer, então há algo errado, eu sou uma falsa testemunha da Bíblia
e de Cristo.” Todos...
33
Eu disse: “Quantos de vocês aqui O receberão como seu Salvador,
se Deus restaurar a visão a este homem cego?” E em todo lugar que você
olhasse, simplesmente, mãos negras se levantaram, tão longe quanto
se podia ver. Bem, foi estimado em quinhentas mil pessoas. Isto é meio
milhão. Então, isso é muitas, muitas vezes mais do que provavelmente é
em Tucson. Então ali estavam eles, em um só lugar.
34
Eu chamei; pedi ao homem que se aproximasse de mim.
Coloquei meu braço em seu ombro. Eles não interpretaram a oração.
Eu disse: “Senhor Deus, este é um desafio à minha própria fé. Mas bem
aqui, no momento quando todos esses pagãos estão por aqui, não és
Tu ainda o mesmo Deus que sempre foste?” E eu disse: “Agora, é a Sua
reputação em jogo. Eu estou apenas dizendo o que Tu disseste. E desde
criança, Tu me mostras visões, e jamais vi uma falhar. Agora Tu me
mostras que o homem receberia sua visão. Eu clamo por sua visão, no
Nome de Jesus Cristo.”
35
E o homem soltou um grande grito. E o prefeito da cidade estava
ali, correu, agarrou-o e o abraçou. O homem podia ver tão bem quanto eu
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O Senhor Jesus nos conhece a ambos. Eu não te conheço, mas o Senhor
Jesus te conhece. Isto é uma Luz, e continua saindo da plataforma. Vocês
todos continuem crendo assim. Vão adiante, continuem crendo. Veem?
Continuem orando. Correto.
290
Você está sofrendo com um nódulo. Você crê q
que o Senhor Jesus
pode me dizer onde está esse nódulo? É no lado direito do peito, no
pulmão. Correto. Você não é daqui. Foi alguém que te enviou aqui. Ouça,
você já esteve na fila de oração antes. Isto foi em... Você é de Chicago. E
você foi curado uma vez na reunião, foi falado a você de um problema
em seu lado, ou na p
perna, ou algo
g assim. E você foi curado na reunião. E
um homem grisalho, e ele tinha um big... Grisalho. É o pastor Mattsson
Boze, que era seu pastor na igreja Filadélfia, que é de onde você é, te
enviou aqui nesta noite. Correto. Jesus Cristo te cura. Retorne a Chicago,
regozijando-se. Jesus Cristo te cura.
“Se tu podes crer, tudo é possível.”
291
Como vai? Somos estranhos um ao outro. Eu não te conheço, mas
Jesus Cristo te conhece. Você crê que Ele é capaz de me dar Seu Espírito?
Que não sou suficiente como um ministro, sabe, para, você sabe. Mas por
um dom na Bíblia, que foi prometido para os últimos dias: “Restaurar a fé
dos filhos aos pais.” Você crê que a hora tem chegado para isto, e que esse
ministério está em operação na igreja hoje?
292
Você também vem de Chicago, porque eu te vejo indo em uma
rua. Parece a Rua Clark, para mim. Correto. Você sofre de artrite, uma
aflição diferente em seu corpo. Você pode voltar agora. Sua fé te cura.
Deus te abençoe. Vá crendo de todo coração. Você crê que Deus cura
artrite? Então volte ao seu lugar e agradeça a Ele por isto. Seja curado.
Esteja bem.
293
Você viria à frente, senhora? Você gostaria de ir e comer, e sentirse bem novamente, que esse velho problema de estômago se vá? Vá,
coma. Jesus Cristo te faz ficar bem.
294
Senhora, a senhora aí com o pequeno, você crê que Deus curará
a criança? Eu posso lhe dizer o problema da criança, mas eu não posso
curá-la. Olhe aqui, querida. Eu tenho uma pequenina ali, como você. Eu a
deixei muitas vezes chorando, como você está agora, para ir ver pequenas
garotinhas. Você crê que Jesus pode curar problema de coração e te fazer
sentir-se bem? Venha aqui. Venha a mim.
295
Pai Celestial, permita que o poder do Espírito Santo, presente
agora, salve a vida desta criança. No Nome de Jesus Cristo, eu peço pela
vida dela. Amém. Não duvide. Não duvide, irmã. Vá crendo, e ficará
tudo bem. Creia agora com todo o coração.
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negócio que está acontecendo em sua igreja, que você acha que não está
certo. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR. Isto é verdade.
284
E outra coisa: eu vejo
j uma p
pessoa aparecendo
p
q
que está q
quase
morta. É um caso de câncer. Você está orando pelo câncer, alguém
em sua região. Você também é de Oregon, porque é da mesma região
da senhora que estava aqui antes. Isto é certo. Receba o que você
pediu. [A irmã diz: “Obrigado, Senhor” – Ed.] Volte para casa. Sua
fé concede isto a você. Eu nunca toquei a mulher. Mas Deus o fez por
ela. Apenas creia.
285
Como vai, senhora? Somos estranhos um ao outro. O Senhor Jesus
nos conhece. Agora, apenas um momento. Algo aconteceu na audiência.
Sejam bem reverentes. Houve um homem que apareceu diante da
mulher aqui, alguém com fé. Continue orando, seja quem for. Eu perdi.
Mantenham-se orando.
286
Novamente, vê, para falar com você. Todos têm um espírito. Vê? E
as pessoas estão começando a crer, veja. E a fé faz isso, vê, a fé de alguém
puxando em todos os sentidos, veja. Esta é a razão porque eu tenho que
ter alguém aqui diante de mim. Há até mesmo ministros aqui que estão
enfermos, que estão orando agora mesmo. Vê? E isto é... Vê?
287
E eu te chamei, você, com o cartão de oração. Eu não te conheço,
mas Deus te conhece. Então se o Senhor Jesus me disser algo em sua vida
que você tem feito, deve ter feito, ou algo que está errado com você, se
você está doente, talvez seja problema doméstico, ou pode ser problema
financeiro. Eu não sei o que é. Mas seja o que for, você saberá se isto é
verdade ou não, se Ele disser isto. Você vai crer, e crê que você agora que
está em Sua Presença? Não minha presença, ou destes homens presentes
aqui,
q q
que não te faria se sentir da maneira que você está se sentindo agora.
É Sua Presença.
288
Há um homem q
que p
permanece de p
pé ao lado desta mulher. É um
homem corpulento. É alguma coisa. Eu vejo isso. Você é amiga de um
homem q
que eu conheço, Paul Cain, um ministro. Você o conhece. Isto
é certo, porque ele está aí. É... Correto. Ele orou por você, esse homem.
E seu problema, você tem uma ruptura, e a ruptura está no diafragma.
Correto. E isso causou complicações e todo tipo de enfermidades. Você
não é daqui. Você é de… Você é do oeste. Você é da Califórnia. Você
crê em Jesus Cristo? [A irmã diz: “Sim, senhor” – Ed.] Você O aceitará?
Senhorita Moss, você quer voltar para casa e estar bem? Retorne e creia.
Tenha fé em Deus agora. Não duvide, e isso acontecerá.
289
Vocês estão crendo no Senhor Jesus? [A congregação diz:
“Amém!” – Ed.] Como vai? Somos desconhecidos um do outro, suponho.
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ou qualquer outra pessoa. Então, eu vi milhares vezes milhares.
Amigos, eu não quero dizer isto criticamente, mas temos falhado
36
em levar a cabo o programa que Cristo nos enviou para cumprir. Vê? Ele
disse: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.” Agora, Ele não disse:
“Construir escolas”; Ele não disse: “Edificar igrejas”, o que está tudo
bem. Mas nós gastamos todo o nosso tempo construindo escolas, e igrejas
e denominações, as quais têm desempenhado um papel. Mas isso não é
o que Ele disse: “Pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que crerem.”
Em outras palavras, pregar o Evangelho seria demonstrar o poder do
Espírito Santo. E aí é onde temos falhado.
37
A igreja precisa, nesta noite, não de algo híbrido e suave, mole
e flácido como a igreja é; basta fazer uma confissão, ser batizado, e você
é um cristão. Para ser um cristão é uma autonegação. “Negue a si mesmo.
Tome sua cruz. Siga-Me diariamente.” Hoje isso está tão suave, e as pessoas
se intitulam cristãs. Quando isso costumava significar morte, confessar
a Cristo, e você tinha que depender Dele diariamente para tudo quanto
tivesse necessidade.
38
Aquele mesmo Deus vive hoje. Eu sei que isto é verdade. E Ele é
tão grande hoje, como Ele foi então. Se Ele alguma vez foi Deus, Ele ainda
é Deus. Mas, se Ele não é Deus, então, Ele nunca foi Deus, porque Ele é
Deus de toda a raça humana.
39
Que bem faria falar acerca do Deus de Abraão, se Ele não é o
mesmo Deus hoje? Que bem faria falar acerca do Deus que pôde abrir o
Mar Vermelho, se Ele não pudesse... Para seus filhos escaparem, se Ele
não pudesse fazer a mesma coisa hoje? Que dizer de um Deus que pôde
levantar um homem da sepultura, se Ele não pode fazer a mesma coisa
hoje?
40
Que bem faria dar boas sementes e vitaminas a seu canário, para
os ossos crescerem fortes, e asas, e penas, e mantê-lo em uma gaiola?
Como ele vai usá-las? Que bem faria ensinar a Bíblia acerca de algum
grande Deus?
41
Como pode um homem que está se congelando conseguir...
Poderia ele ser aquecido por um fogo pintado? Um homem que está
morrendo de frio, e você pinta um fogo e diz: “Isto é o que era.” Não
vai. Tem que ser o… Tem que ter algum calor vindo disto para lhe fazer
algum bem. E tem que haver uma realidade no novo nascimento, em
nascer de novo, cheio do Espírito, e conhecendo a Presença de Deus que
está aqui, e vê-Lo executando a Sua Palavra e a Sua promessa, tal como
Ele fez. Jesus disse: “Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a Mim.”
42
Que o Senhor nos ajude. Eu não pretendia entrar nisso, mas

8

CRENTES DA BÍBLIA

estava apenas conversando. Que o Senhor vos abençoe agora. E numa
destas noites, talvez, antes que acabe, talvez eu vá pregar uma noite para
vocês. Eu vou apenas pregar.
Estou falando acerca de cura divina agora, porque eu quero
43
ver... Aguardando o Senhor talvez fazer algo. Isso irá… Você sabe, cerca
de oitenta e seis por cento do ministério de Jesus foi cura divina. E não
usamos cura divina como o principal. Não se pode colocar como principal
o secundário, sabemos disto, e esta grande arte da cura divina.
44
Eu acabei de concluir um estudo, nos últimos quatro ou cinco
anos, sobre a Igreja primitiva. Comecei com o livro dos mártires de Fox,
passando pelas Duas Babilônias de Hislop, e assim por diante, e Niceia,
e Pós-Niceia e os Pais de Niceia, e o Concílio de Niceia, e encontrando
isso depois da morte de Jesus Cristo. Passando por Policarpo, e Irineu,
e Martin, e muitos daqueles grandes santos, centenas de anos depois da
morte de Jesus Cristo, lutando por essa Fé, do batismo do Espírito Santo,
e falando em línguas, e ressuscitando os mortos, e curando os enfermos.
Foi na era das trevas que Isso se perdeu.
45
Mas, oh, Deus disse: “Eu restaurarei,” diz o Senhor: “Todos os
anos q
que o g
gafanhoto e a lagarta
g
comeram.” Ele p
prometeu fazê-lo, e esta é
a hora da restauração. A Árvore deve florescer novamente. Eu creio nisto.
Que o Senhor vos abençoe agora.
46
E na Escritura, eu quero tomar um pequeno texto familiar nesta
noite, apenas para deixá-los familiarizados com o que estamos tentando
fazer. Veja, se você puder… Se eu puder colocar esta audiência em um
acordo, para ver e saber exatamente que Jesus Cristo está vivo e está aqui
entre vocês! Oh, psicologicamente ou mentalmente, você crê nisto. Mas
quando isso vai além da mente, a ponto de você perceber, então Algo
acontecerá, veja, quando você conseguir perceber. A única coisa é... é ver
Cristo em nossa presença.
47
Sabe, em Durban, África do Sul, onde foi estimado que havia
vinte e cinco mil cadeiras de rodas, caixas e carrinhos, e eles trouxeram
as pessoas das selvas, durante semanas e semanas, se ajuntando ali. Em
uma oração, apenas algumas palavras de oração, e eles se levantaram
dali e se foram. E na manhã seguinte...
48
Sidney Smith, você pode lhe enviar um telegrama, escreverlhe uma carta. Ele é o prefeito de Durban, que é cerca de duas ou três
vezes o tamanho de Tucson. Sim, muitas vezes maior do que isso aqui.
E nós estávamos num autódromo, onde havia duzentas e cinquenta mil
pessoas reunidas.

UM MAIOR QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI

45

mente da mulher.” Eu não estou. Eu encontrarei este, numa destas noites,
e o chamarei também. Apenas um minuto, você verá se estamos, verá se
estamos adivinhando. Eu não sei o que isso disse, em primeiro lugar.
Havia alguma
g
coisa. Parecia q
que era um p
problema ou algo assim. Oh,
aqui está. Eu vejo agora. É problema espiritual.
279
Outra coisa, você tem desmaios. Você tem problema de cálculos
biliares. Isto é certo. Não é mesmo? Uh-huh. [A irmã diz: “Vem em etapas”
– Ed.] Sim, senhor. Como que um homem forte. Note, outra coisa, você
está apreensiva
p
acerca de alguém.
g
São algumas
g
crianças. São seus filhos,
a salvação deles. Isto é verdade. É sobre alguém,
g
também, q
que está aqui.
q
Eu posso sentir isto. É seu marido, e é pela salvação dele. [“Isso mesmo”]
Isto é certo. Ele está presente aqui agora. [“Isso mesmo”] Hum!
280
Você não é daqui.
q Eu te vejo
j andando em um lugar
g onde há altas
colinas verdes e muita água.
g
[A irmã diz: “Jesus!” – Ed.] É longe
g daqui.
q
É ao norte daqui. Você é do estado de Oregon. [“Isso mesmo”] Isso
mesmo. Você é de algum lugar perto de Grant’s Pass, ou algum lugar
por ali, onde ficam aquelas
p
q
colinas. Seu primeiro
p
nome é Lena. [“Isso
mesmo”] O seu sobrenome é Stovell. [“É isso mesmo”] Isto é certo.
Jesus Cristo honra seu pedido nesta noite. Vá para casa. Seu marido
está salvo; seus filhos, também; e você, receba sua cura. Bendito seja o
Nome do Senhor Jesus Cristo!
281
O que foi, eu não sei. Isso apenas tem que estar na fita. Mas
eu sei que era uma mulher que tinha fé, que creu. Vocês creem Nele
agora? [A congregação diz: “Amém!” – Ed.] Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente?”[“Amém!] Você sabe que tem que ser o Espírito. Agora,
depende do que você pensa que era Isso.
282
Como vai, senhora? [A irmã diz: “Tudo bem” – Ed.] Agora, somos
estranhos um ao outro. Eu não te conheço. E você é bem mais jovem do
que eu. Mas você crê que Jesus pode me dizer qual é o seu problema, ou
algo acerca de você? Isto te daria fé para crer? Você crê em mim como
Seu servo? Você sabe que eu não saberia. Seria impossível para eu saber.
Teria q
que vir Dele, do Espírito.
p
E você está consciente, neste momento,
que há algo acontecendo. É Sua Presença.
283
Você não está em pé aqui, propriamente, por si mesma. Você tem
muitos problemas. Você tem um problema espiritual, muitos problemas
espirituais sobre os quais você está indagando [A irmã diz: “Sim” – Ed.]
Que você... Você vai obter a resposta para eles. E, só para que você saiba
que eu sei o que estou falando, parte disso é sobre o que está acontecendo
em sua igreja. [“Isto é certo”] Uh-huh. Isso mesmo. Isso mesmo. É um
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272
Agora, a mulher, nós dois aqui diante de Deus, e sob a Bíblia, nós,
verdadeiramente, veja, não conhecemos um ao outro, nunca nos vimos. E
eu não sei, não faço ideia acerca da razão por que ela está aí. Eu nunca a
vi em minha vida, e esta é a Bíblia em minhas mãos. E como um ministro,
que bem me faria dizer isso, se fosse errado, condenando a mim mesmo?
273
Eu não tenho que estar aqui fazendo isso. Eu venho porque
sinto que estou na vontade de Deus. Eu venho porque sei que o Dia do
Julgamento atingirá Tucson algum dia. E Deus está tentando trazer uma
Mensagem para você, e eu devo ser Sua testemunha. Nada para mim, eu
sou o menor entre vocês. Eu sou apenas seu irmão. É Jesus Cristo, mas
Ele tem que ter alguém através do qual Ele possa trabalhar. Ele faz a
escolha, Ele mesmo. Ele predestinou para ser assim.
274
Agora, se o Espírito Santo me disser quem é esta mulher, ou
o que ela tem feito, ou o que for, algo sobre ela, ela sabe, ela saberá
se é a verdade ou não. Não é mesmo? Com certeza. Você saberá se é
a verdade. E se isso não for a verdade, então não é Deus. Mas se for a
verdade, então é Deus.
275
Quantos de vocês crerão agora com todo coração e aceitarão? [A
congregação diz: “Amém” – Ed.] Agora, aqui estamos, sob juramento,
sob a Bíblia, diante de Suas testemunhas, perante testemunhas aqui. E
a Bíblia colocada aqui, a qual prometeu que as coisas que foram feitas
pouco antes de Sodoma ser queimada seriam feitas diante dos gentios,
antes da… Que fossem destruídos. O último chamado à semente de
Abraão, a Semente Real!
276
Agora, qualquer um sabe, a mulher está de pé com os olhos
fechados, apenas repetindo a Palavra, em oração. Ela é uma cristã, porque
quando ela primeiro veio... Você encontra que de vez em quando um
personificador aparece e tenta agir como um cristão. Quantos já viram
isso? [A congregação diz: “Amém” – Ed]. Você vê o que acontece com eles
também. Ou eles caem bem ali, ou paralisam. Eles os carregam para fora,
e é isso. Não estamos brincando de igreja. Vocês se lembram de Phoenix,
há alguns anos, sobre este assunto.
277
Agora, a senhora realmente está apreensiva com alguma coisa.
Agora, se você pudesse ver, entre mim e ela há uma Luz. Ela começa a
se desvanecer. Mas parece que o espírito dela está perturbado. Ela tem
problemas espirituais que a deixam preocupada. Isto é verdade. Se for
verdade, levante a mão.
278
Invariavelmente, toda vez, eu sinto isso vir: “Ele está lendo a
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49
E ele me chamou, disse: “Irmão Branham, vá até a jjanela q
que
dá para a costa.” É o Oceano Índico ali. “Você verá algo que nunca
viu.” E ali vêm cerca de dez daqueles grandes caminhões ingleses,
com aproximadamente doze, quinze metros de comprimento, repleto
de pilhas de velhas muletas e cadeiras de rodas e coisas com as quais
eles vinham mancando pela selva, no dia anterior, e foram curados. E
ali estavam eles, e as pessoas que estavam naquelas cadeiras e coisas,
pelos quarteirões da cidade, vindo atrás. Todos eles em um acordo,
passando pelo meu hotel, cantando: “Somente crer. Tudo é possível,” em
sua língua nativa. Naquele lugar, registramos que trinta mil nativos,
enrolados com cobertores, receberam a Cristo como seu Salvador, de
uma só vez.
50
Não desrespeitando nossas irmãs, mas aqui está o que não
consigo entender quando venho para casa. Todo ano, quando viajo
para fora do país e volto, eu encontro nossas mulheres da América
tirando mais as roupas, e ainda assim, se autodenominam cristãs,
cantando em corais.
51
E aquelas mulheres de pé ali, muitas delas não usam outra coisa
senão pequenas tangas na cintura. E no instante em que receberam Jesus
Cristo como Salvador, ninguém tinha que lhes dizer que estavam nuas.
Elas cruzaram os braços, desse jeito, para se afastarem do lugar onde os
homens estavam.
52
Se a Presença de Jesus Cristo trouxe o conhecimento a uma
mulher que nunca soube nada acerca Dele, mas apenas O recebeu como
Salvador e a fez reconhecer que estava nua, o que isso deveria fazer a
um povo aqui, que está suposto a ser civilizado e suposto a ter o batismo
do Espírito Santo, e a cada ano se despindo continuamente? Para o... Eu
creio que há algo errado em algum lugar. Pode ser comigo; se for, há
algo errado com a Palavra. Eu creio que o Espírito Santo fará uma pessoa
colocar roupas em vez de tirá-las.
53
Agora, abram comigo em Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42,
apenas uma pequena Escritura familiar, enquanto lemos. Ouçam com
atenção agora.
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra,
dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele
lhes respondeu, e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal,
porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas;
Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia,
assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão,
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porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui
quem é mais do que Jonas.
A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e
a condenará; porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria
de Salomão. E eis que está aqui Quem é maior do que Salomão.
54
Se eu fosse chamar isto de um texto, eu gostaria de tomar as
últimas cinco palavras [Referindo-se ao texto em inglês – Trad.]: “Um
maior que Salomão está aqui”.
55
Encontramos que Jesus estava censurando. Ele estava
repreendendo aqueles lugares onde Ele esteve, e provou às pessoas que
Ele era o Messias, assim como Ele estava nos mostrando ontem à noite.
E todos os Seus ensinamentos eram para que eles cressem que esse seria
o sinal messiânico. E até mesmo a essa pequena mulher, acerca da qual
falamos na noite passada, a mulher do poço, como ela em sua condição
adúltera, e, contudo, ela sabia mais acerca de Deus, e reconheceu-O mais
do que os escribas e fariseus O reconheceram.
56
Porque
q
q
quando eles viram isso feito, eles declararam q
que era
algum tipo de espírito, disseram: “É Belzebu.” Belzebu era o chefe dos
demônios, um espírito, um demônio. E disseram que Ele estava fazendo
aquilo como algum espiritualista, como um adivinho. E qualquer pessoa
sabe que adivinhação é do diabo. E então eles acusaram nosso Senhor
de fazer isso.
57
E Ele disse: “Se vocês Me chamam de Belzebu, isso será perdoado.
Mas quando vocês falarem contra o Espírito Santo, quando Ele vier, então
não haverá perdão para isso, porque você estará chamando o Espírito de
Deus, que está fazendo a obra, ‘de um espírito imundo’. Isso é blasfêmia
contra o Espírito Santo.”
58
Minha mãe costumava me dizer, quando eu era um garotinho,
que blasfêmia contra o Espírito Santo era tirar a própria vida. Bem, não
é isso. Vê? A Bíblia ensina que blasfemar contra o Espírito Santo é falar
contra o Espírito Santo. Blasfemar é falar de... E quando você vê o Espírito
Santo fazendo algo e você zomba, você cruza a linha, a qual você nunca
mais vai cruzar novamente. Isso jamais te será perdoado.
59
Então Jesus lhes disse, e estava dizendo o quanto a Palavra tinha
sido confirmada, que Ele era o Messias. E eles deveriam ter sabido isso,
porque o líder deles, Moisés, lhes dissera: “O Senhor vosso Deus levantará
um profeta semelhante a mim.” E, agora, quando eles viram aquelas coisas
acontecerem, eles ainda não creram Nele. Não por que...
60
Eu creio que eles creram Nele, mas eles não queriam confessar
por causa de suas tradições, porque os fariseus tinham dito que qualquer
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ou uma grande igreja. É um grande Deus, e Jesus Cristo. Eu oro que Tu O
deixes ser conhecido, nesta noite, a nós, humildemente.
266
Agora eu tenho desafiado a audiência, Senhor, para olhar para
Ti. E deixe alguns deles ali fora, Senhor, alguém, eu oro que Tu permitas
o Espírito Santo buscar alguma fé ali, nesta noite, que levará a audiência
a ficar entusiasmada para ver que há algo acontecendo. E que eles
possam entender, e que cada um seja curado. Que não haja uma pessoa
enferma em nosso meio, nesta noite, quando o culto terminar. Que cada
pessoa perdida seja salva, quando eles sentirem e souberem que estão na
Presença do próprio Deus que os julgará um dia. Nós encomendamos
tudo a Ti agora. E eu me encomendo a Ti. Usa-me, Senhor, como achares
melhor, no Nome de Jesus Cristo. Amém.
267
Agora, eu peço que fiquem bem quietos e estejam em oração.
Agora, apenas imagine… Agora, se alguém não acha que isso vem de
Deus, então, no Nome de Jesus Cristo, eu te desafio a vir aqui e fazer a
mesma coisa. E então, se você não pode fazê-lo, não diga nada acerca
disto. Busque nas Escrituras, você verá. Vê?
268
Agora, até onde sei, com a Bíblia de Deus diante de mim aqui, e
este grupo de homens assentados aqui, olhando para mim, e na presença
destas pessoas, esta mulher é uma estranha para mim. Eu não a conheço.
Ela é apenas uma mulher de pé aqui. Eu não sei nada sobre ela. Se ela
está enferma e se eu tivesse algum meio para curá-la, com certeza eu o
faria. Você crê nisto, não crê? Eu o faria, se eu pudesse. Mas eu não posso.
Ninguém mais pode.
269
A cura vem de Deus, e Ele já fez isso. Mas se Deus pudesse fazer
algo, para te fazer entender que Ele ainda está aqui, e Ele está aqui para
cumprir Sua promessa. Se Ele cumpre essa promessa, então Ele cumprirá,
Ele cumpre a promessa da cura, é claro. Vê?
270
E então, se Jesus estivesse de pé aqui nesta noite, com este terno
que Ele me deu, e você caminhasse até Ele e dissesse: “Que coisa, Senhor,
estou enfermo. Eu quero que Tu me cures.” Eu creio que seria algo assim.
Ele diria: “Filho, você não crê nas sagradas Escrituras? Eu morri para
este p
propósito.
p
Eu comprei
p sua cura no Calvário, quando sofri por você.”
“Mas como sei Quem és? És Tu, meu Senhor?”
271
“Bem, o que Eu fiz quando estive aqui na terra, antes, para Me dar a
conhecer ao povo, aos judeus e aos samaritanos?” Em nenhum tempo foi aquele
milagre realizado perante um gentio, porque os gentios não buscavam por
isso. Agora é o dia dos gentios, quando eles estão buscando os seus milagres. E
este é o dia a respeito do qual Ele disse: “Uma palavra contra o Espírito Santo,
chamá-Lo de espírito maligno, jamais as pessoas seriam perdoadas”.
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de Deus. Vê? E eu posso ir aonde quer que Ele me envie. Vê? E é aí
aonde eu posso ir.
260
Eu preguei num avivamento aqui, há não muito tempo, em
uma igreja que tinha vinte pessoas. Foi uma pena, mas estivemos ali, de
qualquer forma, porque o Senhor me disse para ir ali. Vê? E então eu vou
e prego a uma multidão de quinhentas mil pessoas. Alguém patrocina e
assume o controle para mim. Eu não me preocupo com nada. Eu só me
preocupo em me manter certo diante Dele. Vê? Ele me envia aonde quer
que Ele deseja me enviar.
261
Agora, nesta noite, até onde sei, nesta fila, as pessoas são
estranhas para mim. Quantos aí são estranhos para mim? Levante a…
Eu não sei nada sobre vocês, levante a mão, você precisa de Cristo. Tudo
bem. Apenas creia agora. Eu penso que foi cem por cento.
262
Agora, enquanto esta fila de oração está se formando aqui em
cima, comece a orar aí embaixo, a Deus. E se Ele fizer isso, creia; você
crerá? Diga: “Amém!” [A congregação diz: “Amém!” – Ed.] Agora, quantos
sabem que esta é exatamente a maneira que Ele Se identificou como o
Messias de Deus? Quantos sabem disso? [A congregação
g g
responde:
p
“Amém” – Ed.] Vê? É exatamente. É exatamente. E Ele é o mesmo ontem,
e hoje e eternamente. “Eu não faço nada até eu ver, até que eu veja o Pai fazer.”
263
Eu quero tomar cada espírito aqui sob meu controle, no Nome
de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Permaneçam em seus assentos.
Continuem assentados. Não se movam. Quando você se move, veja, cada
um é um espírito. Sabiam disto? Se você não se movesse, você estaria
morto. Vê? E sua incredulidade… E eu digo: “Incline a cabeça,” faça isto.
Eu digo,
g se te chama p
para se levantar, levante-se. E o q
que for q
que Isto diz
para fazer, faça-o. Porque não sou eu. É Ele. Agora, vamos começar a fila
de oração, onde quer que seja.
264
Pai Celestial, não demorará muito até que o tempo se acabe. De pé
atrás de mim, aqui nesta noite, há pastores, ministros, que predisseram
e clamaram que a hora chegaria quando isto seria feito. Alguns velhos
veteranos, muitos anos atrás, de pé nas esquinas, com um violão na mão,
clamando que chegaria um dia. E aqui estão alguns deles, aqui nesta
noite, e seus filhos estão aqui. Pai, eles somente pavimentaram o caminho
para tornar isto real. Agora, que possamos receber isto, Senhor. Conceda
isto. E que possamos, juntos, ter companheirismo em torno deste grande
Dom que Deus nos enviou, Jesus Cristo. Conceda isto, Pai.
265
Agora, Senhor, Tu sabes que eu não conheço nenhuma destas
pessoas. Eu não sei nada sobre elas. Tu conheces a todos. E eu estou
tentando deixar as pessoas verem, Senhor, que não é um grande homem
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homem ou mulher que O aceitasse, seria imediatamente expulso da
sinagoga. E eles amavam mais as suas tradições do que a Palavra
autenticada de Deus.
61
E o tempo não mudou muito isso. Sabe, Deus toma Seu homem,
mas nunca Seu Espírito. Satanás toma seu homem, mas nunca o espírito.
Ele volta em outra pessoa e assim vai adiante. E agora encontramos isso
em cada geração, a mesma coisa.
62
E Jesus claramente Se fez conhecido. Ele disse: “Se eu não faço
as obras de Deus, então não creiam em Mim. Mas se Eu faço as obras de
Deus, então creiam nas obras.” E então vemos tudo isso, e ainda assim
eles não creram. E eles vieram a Ele depois de verem todas aquelas coisas
e então disseram: “Mestre, buscamos um sinal do céu.”
63
Agora, encontramos essa mesma classe de pessoas que querem
dizer: “Bem, não há tal coisa como milagre. Deixe-me ver isso ser feito.
Deixe-me ver isso com meus olhos. Deixe-me examinar isso.” Bem, essa
pessoa é totalmente incorrigível. Pois, se você uma vez foi salvo, isso é
um milagre. Você pode apenas… Você tem que crer em Deus. Você não
pode explicar um milagre.
64
E se Moisés tivesse dito: “Eu creio que eu vou pegar algumas
dessas folhas que estão em chamas e levá-las ao laboratório para que
sejam examinadas, e descobrir a causa por que elas não queimam?” Deus
jamais teria falado com ele. Mas ele estava… Ele reconheceu que era
um milagre aquelas folhas, a árvore, não se consumirem. Então ele se
aproximou para falar com ela, e tirou os sapatos, e humilhou-se diante
dela. E Deus falou com ele.
65
Agora, se fizermos a mesma coisa, Deus falará conosco. Mas você
tem que reconhecer que isso é Deus. E a única maneira pela qual você
obtém algo de Deus, é crendo Nele. “Aquele que se aproxima de Deus deve
crer que Ele existe.”
66
Agora, se víssemos coisas sendo feitas que não são escriturísticas,
então haveria espaço para questionar. Mas quando isso é perfeitamente
provado pela Escritura e identificado pelo Deus que escreveu a Bíblia e
fez a promessa, então deveríamos tirar nossos sapatos, como sucedeu, e
dizer: “Senhor Deus, aqui estou.” Isso é o que deveríamos fazer.
67
E em vez disso, eles vieram e disseram: “Queríamos ver um
milagre.” Agora, todos são buscadores de milagres. Vemos que até o
diabo, quando viu Jesus naquela condição faminta, disse: “Se Tu és o Filho
de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão.” Vê? “Se Tu és,” ele
não tinha certeza. Mas ele queria que Ele fizesse um milagre para que ele
pudesse ver. Agora, é desse jeito. Vê? Você crê num milagre. Você crê,
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para ver um milagre.
68
Então sabemos, no pátio, quando sabemos que Ele discernia e
podia revelar seus pensamentos, e soube quem tocou Nele. E, Sua vida
inteira era uma forma de milagres e Ele não recebia crédito por isso. Ele
disse: “Não sou Eu que faço as obras. É Meu Pai. Ele habita em Mim. Ele faz as
obras. E em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer nada por Si mesmo. Mas
o que Ele vê o Pai fazer, isso o Filho o faz igualmente.” Vê? Ele deu todo crédito
ao Pai. E aqui estava Ele, indo por ali, fazendo aquelas obras.
69
E então, depois de tudo isso, quando eles O pegaram no pátio e
colocaram um pano em volta de Seu rosto, assim, e tomaram um pedaço
de pau de um daqueles soldados bêbados. Ficaram ali, batendo-Lhe na
cabeça, e assim, passando o porrete de um para o outro, e disseram: “Se
Tu és um profeta agora, profetiza e nos diga qual de nós te bateu. Nós creremos
em Ti.” Ele sabia quem era.
70
Mas, veja, um homem de Deus, ou um servo de Deus não faz
palhaçada para o diabo. Vê? Eles não são obrigados a fazer isso. Você os
tem ouvido dizer: “Bem, se há tal coisa... Vocês, pessoas que creem em
cura divina, eu sei onde há alguém doente. Venha até aqui ao hospital, há
um grupo inteiro deles.”
71
Provavelmente seja o mesmo grupo, quando o cego Bartimeu
saiu, quando eles estavam zombando Dele, talvez tenham dito: “Ei,
ouvimos que você cura, que ressuscita os mortos. Temos um cemitério
cheio deles aqui em cima, santos. Suba e ressuscite-os, se você ressuscita
os mortos.” Veja, aquele mesmo velho demônio da crítica.
72
Quando Ele estava pendurado na cruz, ele disse: “Se Tu és
o Filho de Deus, desça daí e creremos em Ti.” Vê? Ele podia ter feito isso.
Eles fizeram um comentário acerca Dele, e não sabiam que o tinham
feito. Eles disseram: “Salvou os outros, e não pode salvar-Se a Si mesmo.”
Certamente não. Se Ele Se salvasse, Ele não poderia salvar outros. Então,
Ele deu-Se a Si mesmo para salvar outros. Estou feliz por Ele ter feito isso.
Certamente. Vê? Agora, O vemos ali, você vê. Mas é aquele mesmo velho
espírito: “Faça algo aqui. Deixe-me ver isso ser feito.” Bem, Deus não
podia trabalhar onde havia uma coisa como essa.
73
Jesus foi a uma multidão de pessoas, certa vez, e disse que uma
menina morta estava apenas dormindo, e eles riram Dele, com desprezo.
E Ele tirou cada um deles para fora da casa, antes de levantá-la. Vê? Ele
tinha que fazer isso. Certa vez, Ele pegou um homem cego e o levou para
fora da cidade e cuspiu em seus olhos, em ordem, Ele o pegou e o levou
para longe da multidão.
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do corpo humano, e isso é morte, e a infecção se instala, ou começa a
inchar, e o coração tem que bater expulsando aquilo, purificando o
sangue. Bem, claro, você fica pior. Mas pessoas, ali, que não têm fé,
apenas vêm, e elas, de fato, sentem um alívio. Eu vejo pessoas…
254
Certa noite, um homem com catarata desceu correndo e tocou
o piano, e ele podia ver. Ele veio e pegou esta mesma Bíblia e leu-a. E
cerca de quatro noites depois, não podia ver sequer sua mão diante
dele. Ele voltou e disse: “Eu perdi minha cura.” Foi só uma boa coisa
estar ali. Ele veio.
255
Eu disse: “Irmão, isso está errado. Você, você fez… Você não creu.”
Ele disse: “Bem, irmão Branham, eu fui curado. Mas…”
Eu disse: “Não, isso é a catarata inchando, senhor. Continue
crendo. Não duvide. Se você duvidar, ela voltará. Apenas continue
crendo. Você disse que creu. Então, você está voltando atrás no que disse.
Não diga isso a menos que você creia.” Encorajei-o e disse-lhe. Fiquei ali,
estive ali por duas semanas. No final das duas semanas, ele podia ler a
Bíblia tão bem quanto qualquer outra pessoa. Vê?
256
Agora, se ele não tivesse obtido instrução sobre o que fazer, e
é o que você tem, faça assim. E a primeira coisa que se sabe, então isso
tudo recai sobre o pastor, e eles dizem: “Bem, eles não curam.” Veja, isso
é porque a congregação não é treinada. Eles não entendem como fazer,
o que devem fazer. E eles não têm, em conjunto, a fé. Eles têm muita
esperança.
257
Mas agora, o que estou tentando fazer não é te dizer, “sabe de
uma coisa? O irmão Branham colocou as mãos sobre mim, e, irmão, eu fui
curado.” Eu não quero nem mesmo te tocar. Eu quero que você O toque.
Vê? Eu não tenho nada a ver com isso.
258
Mas no dom que Deus me deu, se eu posso manifestar Cristo
para mostrar-Lhe e trazer-Lhe a realidade aqui diante de vocês, a
Própria Palavra feita carne entre nós, e mostrar que é Deus, então você
simplesmente toca Nele e vê o que acontece. Vocês entendem o que eu
quero dizer, amigos?
259
Você não deseja algo grande. Se você desejar, você não pode
ir a lugares pequenos. Eu estive no campo, anos atrás. Eu nunca
permiti minhas reuniões crescerem num lugar. Eu não tenho nenhum
programa de televisão. Eu não tenho nada para vender. Eu não tenho
nada, só Cristo. E eu… Se alguns… Eu vou a esses lugares pequeninos,
onde alguns dos irmãos que têm esses programas grandiosos não
podem ir, porque eles têm que ter milhares de dólares todos os dias
para manter seus programas. Eu não tenho que ter nada, apenas mais
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246
Mas, veja, um demônio não tem uma forma. Câncer, isso é
chamado de câncer, vem da p
palavra “caranguejo,”
g j
q
que signifi
g ca “pernas
p
espalhadas”, para ir sugando. Ele suga seu sangue. É outra vida. É uma
vida vivendo em você. Então, há uma vida humana. E há outra vida; e é
disso que estou falando, dessa vida.
247
Agora, quando dizem, agora, vocês chamam isso, os médicos
chamam isso de “câncer,” e alguns deles chamam de catarata, e alguns de
vocês chamam de coisas diferentes, termos médicos. Mas Jesus chamou
isso de “demônio,” e é o que isso é. Demônio significa “atormentador,” e
ele está ali para tirar sua vida.
248
Agora, às vezes, o médico pode cortar e tirar tudo para fora. Isso
é maravilhoso. Mas e se ele está enraizado, ele não pode. Agora, não
estamos lidando com o nódulo propriamente dito. Estamos lidando com
a vida que está naquele nódulo, agora, quando você diz: “Satanás, sai.”
249
E eu posso provar isso para vocês. Deixe a pessoa colocar as
mãos sobre minhas mãos, e eu provo para vocês, mostro-lhes os efeitos
que isso traz. Vocês têm visto isso, muitos de vocês. Não é mesmo? [A
congregação diz: “Amém” – Ed.]
250
Observem agora. Se aquela vida sai dali, o que acontece? Você
volta no dia seguinte, ela encolhe. Qualquer um sabe que depois que
alguma coisa… Qualquer um sabe, quando qualquer coisa morre, ela
encolhe. Você mata um veado, então o pesa e diz aos irmãos quanto ele
pesa, e o coloca na balança de manhã, vai estar alguns quilos mais leve.
Quando uma pessoa morre, uma pessoa que tem dentes artificiais, eles os
tiram; olho artificial. Porque eles… Eles encolhem. Eles sairão.
251
Bem, então, depois que isso fica ali por algum tempo, como um
pequeno animal, um cachorro atropelado na rua, exposto ao sol, ele
começa a inchar, então se torna maior do que era no começo. O paciente,
então, começará a ficar doente depois de aproximadamente setenta e
duas horas, quando a corrupção se instala. Eles começarão a dizer: “Oh,
estou pior do que estava. Eu perdi minha cura.”
252
“E quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares
áridos, retorna novamente.” Vê? E se você não crê de fato, não importa o
quanto isso tenha sido tirado de você, se você não sabe como aceitar e
crer! Quando retorna, você ainda sabe que isso saiu; e se você aceita isso,
então não há outra coisa senão a morte. Mas qual é o problema? Você
coloca um… E se você tivesse uma cobra em você, com este tamanho?
Você morreria.
253
Bem, o que é isso? Seu coração bate e purifica a corrente sanguínea.
E isso é o que causa febre, é a infecção. E então quando esse tumor dentro
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74
Onde há incredulidade, Deus não pode trabalhar. Você tem que
ter fé. E se pudéssemos nos colocar nessa condição, nesta noite, duvidar de
cada dúvida e crer em cada Palavra de Deus, e saber que Jesus Cristo está
vivo, e Isto é Ele Se revelando, então eu lhes direi: Os jornais escreverão
manchetes em Tucson de manhã. O que aconteceria no edifício se vocês
pudessem simplesmente estar em acordo!
75
Mas esses homens que tinham visto todas essas coisas serem
feitas, e ouviram acerca disso, e as coisas, e eles tinham que responder
às suas congregações.
g g
Eles tinham q
que dizer q
que era alguma
g
coisa. Isso
foi feito. E eles disseram: “É Belzebu.” E então eles vieram e disseram:
“Agora, buscamos um milagre. Buscamos um sinal do Céu, buscamos
um sinal de Ti.” Ele já tinha feito tantos milagres, então Ele nunca, não há
nenhuma Escritura que diz que Ele fez qualquer sinal.
76
Agora, Deus, em todas as eras, nunca ficou sem uma testemunha.
Deus, algumas vezes, teve apenas um homem. Mas Ele sempre teve
uma testemunha. Alguém que creu Nele, alguém que pôde crer no
Sobrenatural, alguém que pôde crer em Deus da maneira que está escrito
e como Ele é. E Ele se referiu a eles aqui, como os vemos. Em todas as eras
e em todo lugar Ele teve Suas testemunhas.
77
Agora, Ele faz referência aqui, num lugar, a “Jonas,” como é
chamado aqui, mas o chamaremos de “Jonas” [Em inglês ‘Jonah’. Não
existe essa distinção na língua portuguesa – Trad.]. E muitas pessoas
criticam Jonas e dizem: “Oh, o velho Jonas!” Você já ouviu esse nome.
Mas eu quero tomar Jonas por um instante.
78
Jonas não estava fora da vontade do Senhor. Jonas estava na
vontade do Senhor. Ele era um profeta. Ele foi citado e chamado na
Bíblia de “O profeta Jonas.” E ele não estava fora da vontade do Senhor.
Eu li um pouco, alguns comentários sobre ele, como uma história, há
algum tempo.
79
E agora, a Jonas, verdadeiramente foi dito pelo Senhor para ir
a Nínive, uma cidade de quatro ou cinco vezes o tamanho desta cidade
aqui. E ela era ali, a grande cidade comercial do mundo. Nínive era,
naquele dia, bastante apóstata. E eles pescavam no mar. E eles tinham
se afastado da Palavra viva e verdadeira de Deus e começaram a adorar
animais e monstros marinhos, e assim por diante. Eles estavam em uma
condição poluída e terrível. Deus lhe disse: “Vá até Nínive.”
80
E encontramos que ele desceu à praia e tomou um navio a Tarsis.
Agora, alguém pode crer que ele fez exatamente o que Deus lhe dissera
para não fazer. Vamos ver se os passos dos justos são ou não ordenados
pelo Senhor. E se estamos confiando Nele com todo o coração, embora
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cometamos erros, Deus fará isso dar certo para Sua glória.
81
Jonas, encontramos que no mar, as tempestades começaram a
ficar furiosas e o navio começou a balançar de um lado para outro, e
todas as esperanças de que eles poderiam ser salvos se foram. E Jonas,
provavelmente, tinha pregado algumas noites antes daquilo e estava
cansado. E ele desceu ao porão do navio para dormir um pouquinho, ou
dar uma cochilada. E eles desceram e lhe disseram: “Acorde, ó preguiçoso,
e invoque seu Deus.”
82
E Jonas disse: “Agora, eu vou lhes dizer o que eu quero que
vocês façam. Eu quero que vocês amarrem minhas mãos para trás, e
meus pés, e me lancem fora do navio.” E disse: “Então o navio vai parar
de balançar, as ondas vão parar de balançar o navio então, se vocês
simplesmente me lançarem fora.” Então, veja, quando eles fizeram isso,
e o jogaram para fora, Deus tinha um grande peixe preparado, que
cremos que era uma baleia.
83
E agora isso é disputado pela ciência. Aqui, há alguns anos, eu
estava em Louisville, Kentucky, logo adiante de minha cidade natal,
Jeﬀersonville, Indiana. Apenas o Rio Ohio separa as duas cidades. E eles
tinham uma baleia, o esqueleto de uma baleia, em uma plataforma. E
havia um homem de pé ali, que estava dando uma palestra sobre essa
baleia. E ele disse... Agora, ele sobe. Eu pensei: “Será que ele… O que ele
vai dizer?”
84
Ele estava falando acerca do tamanho de sua boca, como que um
homem poderia entrar em sua boca facilmente, e disse: “Sabem daquela
história da Bíblia que contam,” e um largo sorriso de gambá em seu rosto.
E ele disse: “Sabem, eles falam sobre uma baleia engolindo Jonas.” Disse:
“Eu quero que saibam que isso não poderia ser assim.” Ele disse: “Porque,
se vocês observarem a garganta da baleia,” disse: “Nem mesmo... Não
poderia nem mesmo passar mais do que uma bola de dez centímetros
por seu esôfago, descendo por sua garganta.” Disse: “Não foi assim. Isso
é apenas uma história mítica.”
85
Isso foi demais p
para meu temperamento irlandês aguentar. Eu
disse: “Perdoe-me. É assim mesmo.”
Ele disse: “Senhor,” ele disse: “Aqui está uma baleia, e é uma
espécie de baleia grande.” Ele falou o que era. Disse: “Volte lá, se você
quiser se sentir satisfeito, e meça o limite que ele teria que passar e me
diga se um homem adulto poderia passar por aquele limite.”
86
Eu disse: “É só porque você é um incrédulo.” Eu disse: “Essa
era uma baleia especial.” Deus disse que ‘Ele preparou um peixe’. Ela
era especial, preparada. Ele poderia preparar uma para engolir toda a
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que Tu sejas o mesmo de ontem. Tu… Esse irmão não me conhece. Mas
Tu te viras e usa seus lábios, e fala comigo, e diga-me como Tu disseste
àquela mulher.”
240
Eu te desafio, em Nome de Jesus Cristo, a ter aquele
q
tipo
p de fé
e observar o que acontece. Veja se isso é correto ou não. É a verdade.
Apenas creia. E se você pode fazer isso, bem, Deus te abençoará.
241
Agora, há alguém aqui que nunca esteve em uma das reuniões
antes? Levante a mão. Que coisa! Oh! Estamos felizes por tê-los aqui
nesta noite. Deus vos abençoe. Apenas uma pequena reunião, um
momento de companheirismo. E, apenas passando rapidamente por
aqui, um pouco nervoso, por duas ou três noites, e vou embora. Talvez
algum dia, se o Senhor permitir, os ministros desejando, poderemos
voltar aqui em algum tempo, ter um bom encontro, onde poderíamos
ficar duas ou três semanas.
242
E as pessoas doentes, algum dia, elas terão um tumor, assim, em
si. Elas nem mesmo sabem o q
que é o tumor. Agora,
g
isso é uma vida, algo
g
como um tumor maligno, ou seja o que for. É uma vida. É uma vida que
não… Digo,
g em minha mão, não há nenhum câncer aí, agora.
g
Talvez
haja algum dia. Geralmente, um câncer, ele vem de… É de uma célula
selvagem.
243
E como algumas de vocês, irmãs, que passam pelo período
da menopausa, e eles injetam hormônios em você. Não faça isso.
Apenas confie em Deus. Hormônios são células selvagens, e você está
simplesmente colocando câncer em você. Vê? Eu não sou… Médico,
não pense que estou tentando tomar o seu lugar aqui. Mas eu tenho
encontrado muito disto na fila de oração. Vê? Então, a coisa a fazer,
apenas coloque sua fé em Deus. E seu bom e honesto médico, seu médico
em casa, te dirá que isto é a verdade. Apenas tenha fé em Deus e confie
Nele. Ele vai te conduzir através das sombras. Ele está sempre ali para te
ajudar. Isso mesmo.
244
Notem. Nós encontramos q
que se esse tumor, está ele começando
a crescer? O que é isso? É uma multiplicação de células, uma célula
empilhando sobre outra. Isto é o que você é, também, uma multiplicação
de células. Bem, você sabe de onde você vem. Santo matrimônio entre pai
e mãe, uma pequenina célula.
245
Se eu fosse partir seu corpo, nesta noite, tomá-lo célula por célula,
isso viria àquela pequena célula de vida. Dentro daquela vida, claro, há uma
química do sangue, e dentro do sangue está a vida, e essa vida é você. Agora,
isso começa a multiplicar células. E então, tudo conforme a sua espécie,
pássaro após pássaro, cão após cão, humano após humano, e isso faz…
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233
Uma pequena mulher, um dia, creu que Ele era o Filho de Deus.
Ela tinha um fluxo de sangue. E ela disse em seu coração: “Se eu pudesse
apenas tocar o Seu vestido!” Eu penso que ela tirou isso, é claro, de Elias,
“tomando o cajado’. E é de onde eu penso que Paulo tirou o “colocando os
lenços,” e assim por diante, era o que alguém já tinha feito.
E ela disse: “Se eu tão somente tocar Sua veste, creio que ficarei
234
sã.” E ela se apertou entre a multidão até que tocou Sua veste. Agora, a
vestimenta palestina é solta, e tem uma peça de roupa por baixo. E então
ela foi e se assentou.
235
Fisicamente, Ele não poderia ter sentido isso, veja, porque a
vestimenta é um manto que é solto. Mas Ele parou. E todos tinham os
braços ao Seu redor. “Olá, Rabino! Profeta de Israel, estamos contentes
por tê-Lo aqui conosco,” e assim por diante. Jesus parou, disse: “Esperem
um minuto. Quem Me tocou?”
236
“Ora,” Pedro disse, “Senhor!” Ele O repreendeu. Em outras
palavras, ele disse algo assim: “Senhor, não diga uma coisa dessas. As
pessoas vão questionar a Teu respeito. Quem Te ‘tocou’? Todos estão com
os braços em Seu ombro. Todos estão dando tapinhas em Ti. Não diga
“Quem Me tocou?” Ele disse: “Mas esse foi um toque diferente.” Vê? “Porque
eu bem conheci que de Mim saiu virtude.”
237
Ele olhou para a audiência. E aquela pequena mulher poderia
estar de pé. Ela podia estar assentada. Ou, como ela estivesse, algo
tinha acontecido. E Ele a viu. Ela não podia se esconder. Vê? Ela tinha
tocado em Deus, através daquele Homem. Virtude, força, saiu Dele.
Ele lhe disse acerca de seu sangue, de seu fluxo de sangue, que isso
tinha estancado.
238
Agora, aquele mesmo Jesus é o mesmo Sumo Sacerdote hoje. A
Bíblia diz assim. Não é mesmo, irmãos ministros? [Os ministros dizem:
“Amém” – Ed.] Que: “Ele é agora um Sumo Sacerdote, assentado à destra
de Deus, o Pai. Assentado ali, vivendo sempre para fazer intercessões,
um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas
enfermidades.”
239
Agora, você não tem um cartão de oração. Você não estará aqui
na fila. Mas, se você quiser saber se isso é verdade ou não, apenas diga
a Deus nesta noite: “Pai Celestial, estou enfermo. Eu preciso de ajuda. E
estou usando toda a fé que tenho. Eu sei que não é o homem de pé ali.
Ele é apenas um homem como eu, ou meu marido, ou meu irmão. Vê?
Mas eu creio que o homem falou a Verdade, porque é a Escritura. E eu
creio que Tu és o Sumo Sacerdote agora. Permita-me Te tocar, Senhor, e
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plataforma se Ele quisesse. Ele é Deus. Uh-huh. Então, isso é correto.
Deus faz o que Ele quer. E eu creio que a baleia engoliu Jonas.
87
Como a jovenzinha que vinha um dia do tabernáculo… Ela
era pequena, como essa criancinha tagarela de ontem à noite, ou desta
noite, com o cabelo penteado para trás aqui, você sabe. Seu pequeno...
Achei-a bonitinha. A pequena cantora, eu não acho que… Ela vai ouvir,
com certeza. Eu espero que não fira o seu sentimento. Mas ela era muito
bonitinha. E esta jovenzinha tinha acabado de ser salva, e ela tinha a
Bíblia sobre seu coração, ia cantando.
88
Havia um velho infiel que morava acima na rua, numa pequena
cidade chamada Utica, Indiana.
E ele disse: “O que te faz tão feliz nesta manhã?”
Ela respondeu: “Bem, eu encontrei Jesus.”
Ele perguntou: “Como você sabe que O encontrou?” Ele disse: “O
que você tem em sua mão, um livro de oração?”
q
Ela respondeu: “Não. É uma Bíblia.”
Perguntou: “Você crê Nela?”
Ela respondeu: “Eu creio em cada pedacinho Dela.”
89
E perguntou: “Você crê naquela história que tem aí, acerca de
Jonas e a baleia?”
Ela respondeu: “Sim, senhor. Eu creio em cada palavra disto.”
Ele afirmou: “Ah, não é assim, querida. Não creia Nisso.”
Ela disse: “Mas eu creio que é assim.”
“Bem, agora,” disse, “como você vai provar que isso é assim, fora
da fé, como você chama isso?”
“Bem,” ela disse: “Quando eu chegar ao céu, eu vou perguntar
a Jonas.” Então... E o infiel perguntou à jovenzinha: “E se Jonas não
estiver Lá?”
Ela respondeu: “Então você terá que perguntar a ele.”
90
Então esta é simplesmente a maneira que isto é, você sabe. Se ele
não estava Lá, eles sabem onde ele estava. Então é exatamente do jeito
que Ela disse. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu creria
nisso, se a Bíblia dissesse assim. Então eu creio que todas essas coisas são
verdadeiras, cada Palavra Dela, cada frase da Bíblia.
91
E muitas pessoas maldizem Jonas. Agora vamos, como cristãos…
Já que estamos falando sobre ele, como um dos companheiros aqui ao
qual Jesus se referiu. Lá atrás, muitos anos antes de Cristo, ele foi um
sinal àquela geração. E vamos pensar nele por alguns instantes.
92
Ali estava ele, com suas mãos amarradas para trás, e seus pés
amarrados. E a baleia estava rondando pelas águas para encontrar

16

CRENTES DA BÍBLIA

alguma coisa para comer. Bem, quando um peixe come, sabemos que ele
vai direto ao fundo e descansa, eles nadam ao fundo do oceano. Alimente
seu peixinho dourado e observe-o. Ele enche sua barriguinha, vai
diretamente ao fundo do jarro e descansa um pouco. Ele está alimentado,
como qualquer outro animal.
93
E o leão africano, quando ele… Ele ronda até encontrar alguma
coisa para comer, e ele matará qualquer coisa. Por pouco ele comeria
bistecas de missionários, como qualquer coisa. Então, mas quando ele
se alimenta, ele sai e vai deitar. E você pode caminhar até ele; ele não
vai te incomodar. Ele pode se levantar e rugir como um jovem leão, ou
te colocar para correr, mas ele já comeu. Isso é tudo. Ele usa sua grande
força só para matar, para comer.
94
E o peixe, quando ele comeu, ele desceu ao fundo agora. E ele
estava bem cheio, eu penso, em seu estômago. Ele tinha esse profeta ali
embaixo, em sua barriga. E eu sempre senti pena dele, porque você...
95
As pessoas estão sempre falando: “Bem, irmão Branham, eu tinha
uma mão aleijada, e eu recebi oração há uma semana. Irmão fulano de tal,
meu pastor, orou por mim e realmente não estou melhor.” Você nunca
vai ficar melhor enquanto você olhar para a mão. Você não pode olhar
para a mão. Você tem que olhar para a promessa. Você sempre olha e diz:
“Bem, eu tinha uma úlcera em meu estômago e ela ainda queima.” Isso,
isso não tem nada a ver com isto. Você tem que crer. Esta é a coisa que
opera a cura: é a sua fé. Vê?
96
Agora, veja. Falar sobre sintomas? Jonas tinha um caso real de
sintomas. Veja aqui. Vamos pensar que ele estivesse desviado. E ele está
no ventre da baleia, quem sabe a quarenta braças de profundidade no
oceano [Aprox. 72 metros - Trad.], numa tempestade no oceano, e em
meio ao vômito até o pescoço, olhando ao redor, algas marinhas à sua
volta, em todo lugar.
97
E ele olhou para esse lado e era a barriga da baleia. Para aquele
lado, era a barriga da baleia. Deste lado, era a barriga da baleia. Onde
quer que ele olhasse, era a barriga da baleia. Agora, ele tinha um bom
caso de sintomas. Não há ninguém aqui tão mal assim, nesta noite.
Tenho certeza.
98
Mas você sabe o que Jonas disse? Ele disse: “São vaidades vãs.
Eu não olharei para elas, mas uma vez mais eu olharei para o Teu santo
templo.” Aí está. Ele recusou olhar para a barriga da baleia. Ele se recusou
a olhar para os sintomas.
99
Por quê? Ele sabia que quando Salomão dedicou o templo a Deus,
quando a grande Coluna de Fogo e Nuvem pairava ali fora, Ela (a oração
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deserto, Ele guiou o povo pelo deserto por Cristo. Quantos sabem disto?
[A congregação diz: “Amém” – Ed.] Quantos sabem que o Anjo do pacto
era aquela Coluna de Fogo, que era Jesus Cristo? [“Amém”] Certamente
que era. Claro. Ele disse, Ele lhes disse, ali em São João 6.
227
Eles disseram: “Ele não parecia ter mais de cinquenta anos; e
disseram: ‘Antes de Abraão’?”
Ele disse: “Antes que Abraão fosse, EU SOU.” E Ele era o EU SOU
que estava na sarça. E Ele disse: “Eu…” Ele…
Eles disseram: “Bebemos água da Rocha.”
E Ele disse que Ele era aquela Rocha. Amém. Veja, não “Eu era.”
“EU SOU.” Ele disse: “Eu vim de Deus e volto para Deus.”
228
Agora, aquela mesma Coluna de Fogo que estava no deserto, com
os filhos de Israel, foi feita carne, Deus encarnado entre nós, numa forma
de ser o Filho de Deus, que cobriu a virgem com a sombra e O trouxe para
que Deus pudesse se tornar humano para morrer, para pagar o preço de
Sua Própria lei. Vê? Este é o Evangelho.
229
E então Ele disse, agora: “Eu vim de Deus e volto para Deus.” E
logo após a Sua morte, sepultamento e ressurreição, havia um pequeno
judeu que tinha um temperamento forte e tentava colocar todo mundo
na cadeia. E ele estava em seu caminho a Damasco, com ordem do sumo
sacerdote para prender todo mundo. E por volta do meio-dia, ele foi
atingido em seu caminho. E quando ele foi atingido, ele olhou para cima
e ali estava uma grande Luz que lhe cegou os olhos. Quantos sabem
disto? [A congregação diz: “Amém” Ed.] A mesma Coluna de Fogo. Vê?
E ele disse: “Senhor!” Sendo um judeu, ele sabia que era a mesma
230
Coluna de Fogo que estava no deserto.
Ele disse: “Senhor, Quem és Tu?”
Ele respondeu: “Saulo, Saulo, por que tu Me persegues? Duro é
para ti recalcitrar contra os aguilhões.”
Ele disse: “Senhor, Quem és Tu?”
Agora,
g
espere.
p
A mesma Coluna de Fogo,
g Ele disse: “Eu sou
231
Jesus.” Uh-huh. É isso mesmo? [A congregação diz: “Amém” – Ed.]
Lembram-se de uma noite quando Pedro estava na prisão? Essa mesma
Coisa entrou na prisão, abriu as portas diante dele e o tirou para fora.
232
O que é isto? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Agora, se não fosse, se fosse outra coisa, faria outro tipo de obra. Mas se
é o mesmo Espírito Santo que esteve no deserto com Israel, e também
esteve em Jesus Cristo, Ele está agora
g
na Igreja.
g j Ele faz as mesmas obras
porque é a mesma Luz. Vê? É o mesmo Espírito. Se você pudesse apenas
crer nisto, amigo! Não em mim; Nele! Vê? Ele é o Sumo Sacerdote.
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221
Não há grandes homens entre nós. Se houver, então essa pessoa
tem que ser excomungada do companheirismo. “Somos todos um em
Cristo Jesus.” Isto é certo. Somos um. Não há grandes pessoas entre
nós. Quando você se faz grande, você se distancia de Deus. Não somos
grandes. E se seu pastor não está aqui, a única coisa que você tem que
fazer é crer na Palavra que você o ouviu pregar acerca de Jesus Cristo.
Isso é tudo. Vê? Aí, grandes coisas são feitas.
222
Agora, veja. Vamos pensar acerca daquela mulher a que nos
referimos ontem à noite. Certa vez Jesus estava cruzando o oceano…
Gostaria que tivéssemos tempo, algumas semanas aqui em Tucson. Onde,
você vê, a coisa é difícil. Você é colocado num lugar, é tudo novo para as
pessoas, elas apenas veem algo uma vez e dizem: “Que coisa, aquilo é
meio estranho, mas eu não sei.” Vê? Eu não estou aqui o tempo suficiente
para vocês se familiarizarem, para verem isso.
223
Ouçam. Eu tenho visto dezenas de milhares de visões que o
Senhor Deus me tem mostrado. E eu sei que há pessoas aqui que têm
acompanhado as reuniões, quem sabe em muitos lugares. Quantos
já estiveram em outras reuniões? Vejamos as mãos. Agora eu quero
perguntar-lhes uma coisa. Nunca houve uma palavra falada que não
fosse exatamente a verdade. Isso é correto? Se for, digam: “Amém” [A
congregação responde: “Amém” – Ed.] Ninguém pode dizer… Se há
alguém que pode dizer que viu uma dessas visões falhar, você tem
liberdade para se colocar de pé e me dizer. Eu posso dizer isso ao redor
do mundo, dez vezes milhões de pessoas. [Espaço em branco na fita –
Ed.] Mal sabiam eles o que era Isso.
224
Agora, pessoas do tabernáculo, lembrem-se. Há algumas pessoas
que vêm aqui. Eu vejo dois de meus amigos aqui, o senhor e a senhora
Dauch assentados aqui, e a senhora Brown, dali de cima de Ohio. Isso,
daquele Ser ali em cima, e aquele barulho que soou daquele jeito, que
enviou de volta os Sete Selos, foi predito cada pedacinho dele, semanas e
semanas antes que acontecesse. Quantos aqui são testemunhas disso, que
estiveram em reuniões e ouviram isso ser contado? Levante a mão, você
que está no edifício. Aí está. E a ciência está em dificuldades com isso.
225
Como quando George J. Lacy examinou aquilo, eu lhe disse: “É
exatamente uma Luz âmbar. Ela queima ali.”
E eles disseram: “Oh, isso é psicologia.”
O senhor Lacy disse: “Eu também pensava que era psicologia,
mas o olho mecânico desta câmera não capta psicologia.” Não. Ela estava
ali. O que é isso? Vê?
226
Agora observe. No deserto, quando Deus guiou Israel através do
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de Salomão) passou adiante e desceu e tomou Seu lugar de descanso
sobre a arca do concerto. E quando Salomão orou, ele orou: “Senhor, se
Teu povo em qualquer lugar estiver em problemas e olhar em direção a
esta montanha santa, ou a este lugar santo, e orar, então ouça do Céu.” E
Jonas tinha confiança de que Deus ouvira a oração de Salomão, porque
ele era um servo de Deus.
100
E se ele pôde ter tanta fé na oração de um homem que estava
dedicando um templo terreno; e um homem, fazendo uma oração,
que no fim de sua vida se apostatou, e sob aquelas circunstâncias,
com aqueles tipos de sintomas, pôde ter tanta confiança que Deus
ouviria sua oração, quanto mais devemos nós, nesta noite, que estamos
colocados na Presença do ressurreto Jesus Cristo, desviar o olhar de
nossos sintomas para o próprio Céu, onde Jesus está assentado à destra
de Deus, com Seu Próprio Sangue, para fazer intercessões sobre nossas
confissões! Quando milhares em nossa volta e ao redor do mundo,
quando os grandes avivamentos de cura estão acontecendo agora, bem
neste exato momento há pessoas sendo curadas ao redor do mundo
inteiro. A hora é agora.
101
Agora, nós vamos ficar olhando para os nossos sintomas? Que
vergonha para nós! Quando Jonas, sob aquelas circunstâncias, pôde
desviar os olhos de seus sintomas! Ele disse que se recusava a olhar para
eles. Ele disse: “São vaidades vãs. Eu olharei para o Teu templo santo.”
102
Oh Deus, dê-nos homens e mulheres com fé robusta, que não
olharão para os sintomas ou para qualquer coisa que o diabo lhes ofereça!
Devolva isso a ele. Diga: “Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Eu
creio em Seu poder Todo Suficiente. Eu creio que Sua Presença está
aqui agora para me libertar de qualquer escravidão que Satanás tenha
colocado sobre mim. E eu olho para... Onde Ele está assentado, à destra
de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões por mim.”
103
Com Seu Próprio Sangue, como o Sumo Sacerdote, Ele se assenta
Ali, sobre isso. Quanto mais deveríamos nós olhar p
para o Lugar
g Santo
de Deus, onde o Próprio Jesus, nosso Mediador, o Único entre Deus e
homem, permanece com Seu Próprio Sangue para fazer intercessões
sobre nossa confissão! Amém. Não fique… Amém quer dizer “assim seja”.
Eu creio nisso de todo o coração. Notem.
104
Você sabe o que Deus fez? Isso confunde os cientistas. Ele… Eu
não sei se Ele colocou um tanque de oxigênio ali embaixo, ou o que Ele
fez, mas aquele homem permaneceu vivo por três dias e três noites no
ventre da baleia. Eu não sei o que Ele fez. Mas Ele o levou numa carona,
por todo o caminho de volta de Tarsis a Nínive.
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105
E você sabe, os comerciantes daquela cidade, sua ocupação
principal era a pesca. E um dia enquanto... Eles adoravam a baleia, que
era “o deus do mar,” o maior monstro do mar. Quando todos os homens
estavam ali fora, cerca de onze horas, certo dia, puxando as redes, ali
vem “o deus do mar,” que eles tinham adorado. Ele correu até à margem,
colocou a língua para fora e o profeta saiu caminhando de sua boca. O
próprio deus deles cuspiu o profeta. Não é de se admirar que eles creram
nele. Deus produziu isso para eles. E não é de se admirar que eles se
arrependeram e colocaram panos de saco nos animais. Eles creram em
sua mensagem. Deus sabe como fazer as coisas.
106
Olhe o que Jesus disse aqui sobre Jonas, veja, acerca dele. Ele
disse: “Uma geração má e adúltera busca um sinal.” Eu posso forçar sua
fé um pouquinho aqui, mas eu creio que Ele estava se referindo a esta
geração. Eu vou te dizer por quê. Porque sabemos que esta é uma geração
má e adúltera.
107
Nunca houve um tempo, desde Sodoma, em que o homossexualismo e a perversão estivessem em marcha como está agora. Você
deveria ir ao meu escritório e ler a correspondência de mães da
Califórnia e arredores, acerca da vida de seus filhos. Oh, é terrível!
E eu peguei um jornal aqui, há dois anos, sobrevoando Los Angeles,
onde dizia que o grande pecado de Sodoma estava aumentando tanto
ali, a tal ponto que tinha aumentado vinte por cento em relação ao ano
anterior. E tudo mais, até mesmo entre oficiais do governo, e isso está
em toda parte. Pecado!
108
É porque as mulheres têm se tornado muito baratas. Elas têm
trazido isso sobre si mesmas. E é um caso barato. Era costume tirar o
chapéu para uma mulher na rua. E hoje, se você fizesse isso, ela riria na
sua cara. Vê? Você… Fizemos a nós mesmos um bando de corrupção,
degradamos tanto a nós mesmos.
109
Agora, notamos que, encontramos que Jesus disse: “Uma geração
má e adúltera pede um sinal, e haverá um sinal dado a ela. Porque assim como
Jonas esteve no ventre da baleia três dias e três noites, assim o Filho do homem
estará no seio da terra três dias e três noites.”
110
Do que Ele estava falando? Uma geração má e adúltera receberia
um sinal da ressurreição de Jesus Cristo. E isso é o que estamos fazendo.
Sabemos nesta noite que Ele não está morto, mas Ele está vivo para todo
o sempre, e Ele está conosco.
111
Neste tempo de igreja mundana, e igrejas se unindo, e formalismo,
e coisas que temos no mundo hoje, e membros mornos de igreja,
escarnecedores, zombadores, “Tendo aparência de piedade, mas negando o
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214
A, oitenta e cinco. Tem um A no cartão e um oitenta e cinco. A,
oitenta e cinco. Levante a mão. Cartão de oração A, oitenta e cinco. É a
senhora aqui? Tudo bem. Venha até aqui. Oitenta e seis, levante a mão.
Oitenta e sete. Agora, se você não consegue se levantar, nós veremos…
Os diáconos o trarão aqui em cima quando seu número for chamado.
215
Oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove. Noventa. Vejamos,
agora, há um, dois, três, quatro, cinco. Noventa, noventa e um, dois, três,
quatro, cinco até cem. Alinhem-se deste lado aqui. Lado a lado, estou
tentando contá-los.
216
Agora, enquanto você está olhando para cá, agora, observe
atentamente agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção ao que
estou dizendo. Seu cartão de oração não tem nada a ver com isso, apenas
para alinhá-los aqui. Isso não significa que você será curado. Você só é
curado, não por um cartão de oração, mas pela fé. Isso é certo. Quantos
já estiveram em reuniões e sabem que há dez curados na audiência
enquanto
q
há um curado aqui,
q aqui
q em cima, na p
plataforma? Claro q
que é
assim. É sua fé. Sua fé. Isso é apenas para começar a fila de oração, isso é
tudo, para alinhar a fila de oração.
217
Agora
g
vejam.
j
Todos têm sido ensinados nesta tradição. E eu digo
g
isto aos meus irmãos. E que está tudo bem. É bíblico. Mas queremos
impor as mãos uns sobre os outros. Vocês notaram isso? Mas isso não foi
dado aos gentios. Essa não foi a maneira como os gentios aceitaram.
218
Os judeus, lembrem-se, Jairo disse: “Venha e imponha as mãos
sobre minha filha e ela viverá.” Era uma tradição judia. Não é isso?
“Imponha as mãos sobre minha filha e ela viverá.” Mas o gentio disse:
“Não sou digno de que entres sob meu telhado. Basta uma palavra, isso
é tudo. Meu criado sarará.”
219
E Jesus virou-se e disse: “Nunca vi fé assim em Israel.” Ele disse: “Eu
sou um homem sob autoridade. Quando eu...” E o que ele reconheceu?
Que cada doença estava sob a jurisdição de Jesus Cristo. Tudo o que Ele
tinha que fazer era falar a Palavra. E Ele já falou. Vê? E isso é o que estou
tentando fazer com que vocês reconheçam.
220
Agora, muitas pessoas pensam que você tem que esperar até que
algum evangelista como, oh, o irmão Osborn… E o irmão Osborn é um
grande evangelista. O irmão Oral Roberts, outro grande evangelista. E
o irmão Tommy Hicks, e tantos desses grandes evangelistas que há na
terra hoje, vocês pensam que têm que esperar até que eles passem por
aqui para serem curados. Isso não é assim, não mesmo. Seu pastor tem a
mesma autoridade que qualquer um deles tem. Sim, senhor.
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está aqui, que é Ele. Agora, qualquer um sabe, como temos dito. Como
vocês saberiam que é Jesus? Vê? Como vocês saberiam que determinada
árvore, parecida com uma árvore de sicômoro, se ela estava produzindo
pêssego, que espécie de árvore seria? Seria um pessegueiro. A vida nela
deve produzir pêssegos. E se você é um cristão, a vida de Jesus Cristo está
em você, porque isso é o Espírito Santo. Você crê nisto? [A congregação
diz: “Amém”] E então o Espírito Santo…
209
Se eu lhe dissesse que o espírito de John Dillinger está em
mim, nesta noite, você esperaria que eu tivesse armas, e saísse por aí
e fosse um assaltante como ele foi. Se eu lhe dissesse que o espírito de
algum grande artista está em mim, você esperaria que eu fosse capaz
de pintar essas montanhas aqui, tal como elas são, porque o espírito
desse artista estaria em mim. E se eu lhe disser que o Espírito de Cristo
está em mim, Ele próprio disse que você fará as obras de Cristo. São
João 14:12 diz: “Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e
as fará maiores do que estas.”
210
Eu citei isso uma vez. Um homem disse: “Claro, nós fazemos
obras maiores. Pregamos o Evangelho a todo o mundo. Ele não fez isso
em Seu dia.”
Eu disse: “Mostre-me, em primeiro lugar, as obras que Ele fez, e
então vamos falar das maiores.” Vê?
211
Noventa por cento do mundo quase não sabe nada sobre
Jesus Cristo. Milhões morrem todos os anos sem nunca terem
ouvido falar o Nome Dele. Mais... É menos evangelizado hoje do que
nunca. Então falamos de: “’Maiores obras’, pregando o Evangelho.”
Certamente que não.
212
Agora, há cartões de oração, eu acho, que foram distribuídos
hoje. Eu penso que eles distribuíram os cartões de oração. E… [Alguém
diz: “Sim” – Ed.] Correto. Billy? Não está aqui? Talvez ele tenha dado
uma saída. Bem, eles receberam alguns cartões de oração ontem?
Levante sua mão, dos que foram dados ontem, aqueles que receberam.
Bem, vamos começar com eles. Vamos ver, onde começamos? Onde
começamos ontem? Número um, não foi? Número um ao dez, ou quinze,
aproximadamente? Correto.
213
Vamos mudar, chamar outra pessoa, então. Queremos que
todos venham. Mas vamos mudar, chamar outra pessoa. Vamos pegar
os últimos quinze, do oitenta e cinco ao cem. Quem tem cartão de
oração oitenta e cinco? Levante a mão. Espere. Talvez tenhamos dois
oitenta e cinco. Quais foram os primeiros? Os A’s, não foi? [Dois
irmãos dizem: “A” – ed.] A.
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poder do Espírito Santo,” dos quais estamos ordenados a nos afastar. E
nesta mesma hora, da geração má e adúltera, Jesus Cristo Se levanta, e
no poder de Sua ressurreição, para provar que Ele está vivo para todo o
sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma geração má e adúltera
busca um sinal, e ela terá um sinal. Haverá este sinal dado a eles, da
ressurreição. Eu penso que estamos vivendo para ver isto hoje.
112
Então Ele vai a… Refere-se à geração de Salomão, quando Salomão
entra em cena. Agora, todos nós sabemos, como irmãos ministros e
leitores, que aquele era, por assim dizer, o Milênio para Israel. Aquela foi
a era dourada de Israel. Eles construíram o templo naquela era. Eles não
tiveram guerras.
113
Salomão era um homem dotado. Deus tinha lhe dado um grande
dom de discernimento. E todos na terra, em um só coração e num só
acordo, criam naquele dom. Era o assunto do mundo, em toda parte.
Todos os temiam porque sabiam que havia um Deus vivo entre eles.
114
Não seria bom, nesta noite, se todos os Estados Unidos, se toda a
América aceitasse o Dom que Deus nos tem dado, o Espírito Santo, e em
um só acordo concordássemos acerca disto, e o apoiássemos, assim como
eles fizeram naquele dia? Oh, que era dourada seria! O Grande Dom: “O
Maior que Salomão está aqui”, mas não mostramos respeito em relação a
isso, como eles mostraram no dia de Salomão.
115
Quando eles viram esse grande dom operando em Salomão,
todos creram, com um só coração e um só acordo. A tribo de Judá, e a
tribo de Benjamim, e todas as outras tribos, não havia diferença entre eles.
Eles estavam em um só coração e em um só acordo. Eles se ajuntavam e
diziam: “Pensem em nosso grande Jeová! Ele nos enviou um dom e isso
habita em um homem.”
116
E as grandes coisas, bem, a fama de Salomão se espalhou pelo
mundo inteiro. E as outras nações lhe prestaram homenagem, enviaramlhe bois, camelos e grandes dádivas de ouro, e o ajudaram com a pedra e
tudo mais, para edificar o templo.
117
Isso é o que a América precisa hoje: Não é de novos acréscimos à
política; não é de uma nova denominação na igreja; não é de algo desse
tipo. Eles precisam se unir em um acordo, e crer e aceitar o Dom do
Espírito Santo que Deus nos tem enviado nestes últimos dias, onde estes
grandes reavivamentos de milagres dos últimos dias têm irrompido em
toda a terra.
118
Mas, em qualquer era, quando Deus envia um dom a uma
nação e aquela nação rejeita o dom, aquela nação entra em um caos.
Você sabia que há cinquenta anos, que a Rússia, a Bênção pentecostal
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irrompeu na Rússia, cerca de cinquenta ou setenta e cinco anos atrás,
antes que viesse para cá? Isso é certo. E eles A rejeitaram, e você vê o
que eles têm. Qualquer nação! Olhe a Inglaterra hoje; quando o grande
avivamento de Wesley, aqueles grandes reformadores. Olhe as nações
onde o grande avivamento atingiu, e quando eles o rejeitaram, o que
lhes aconteceu. E qualquer nação que recebe a bênção que Deus envia,
aquela nação prospera.
119
Eu lhes digo. Eu creio, nesta noite, que nossa segurança não está
na construção de abrigos antibomba ou algo assim. Eu creio que nossa
proteção é feita de penas. Sob Suas asas descansaremos. Oh, sim!
120
Como você vai se esconder em um abrigo antibomba? Uma
daquelas bombas explodirá duzentos e quarenta quilômetros quadrados,
e cento e cinquenta metros de profundidade, na terra. Bem, isso sacudiria
e soltaria cada osso em você, se você fosse atirado embaixo na lava.
121
Mas há um lugar de segurança e este é em Jesus Cristo. “Sobre
esta pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra Ela.” Esta é a proteção do crente, sob Suas asas, com segurança
duradoura. Certamente.
Observem esta grande hora, se as pessoas apenas pudessem crer
122
no que Deus lhes tem enviado! Mas rejeitar Isso é ir ao caos. E isso é o que
temos feito, como nação, temos rejeitado as bênçãos de Deus e trocado-as
por tradição. Mas Deus tem enviado uma testemunha e as pessoas têm
falhado em vê-la.
E eu penso que o povo pentecostal, tantas coisas que Deus tem
123
lhe enviado, e ainda assim nossas igrejas têm metade dos assentos vazios.
O pastor não consegue fazer isso sozinho. Os leigos têm que ajudar nisso.
Somos todos companheiros.
124
Isso é o que deu início ao caos na primeira vez, no Concílio
de Niceia. Eles queriam, quando “A doutrina dos Nicolaítas.” Nico
significa “conquistar,” e Laíta quer dizer “afastar dos leigos, fazer de
um homem santo.”
125
Não é um homem santo, um monte santo. É um Deus Santo, um
Deus Santo entre o povo. Os leigos têm parte nisto. Somos filhos. Não há
nenhum grande entre nós. Como você pode ter fé quando você deseja
respeito um do outro? Somos todos um em Cristo Jesus. Não há grandes
homens e pequenos homens. Somos todos iguais. Somos filhos de um
Pai, e somos Seus filhos.
126
Agora, notamos que Deus tem feito grandes coisas por esta
nação. Ele enviou um Tommy Osborn, um Oral Roberts e muitos
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de ser tão cristão quanto aquela corça era uma mãe? [A congregação
responde: “Amém” – Ed.] Vê? Ela não era uma mãe artificial. Ela nasceu
uma mãe. Havia algo nela que ela não tinha medo de nada, porque isso
chamou por ela. Se pudéssemos simplesmente ser tão cristãos como ela
era uma mãe!
203
Quantos gostariam de ter esta experiência? [“Amém”] “Deus,
permita-me estar pronto, com lealdade a Jesus Cristo, para caminhar
diante da crítica, para caminhar diante de qualquer coisa e mostrar meu
amor por Deus. Não importa se meu povo me rejeita, se todo mundo
ri de mim, se todo mundo me chama de antiquado, ou o que quer que
façam; permita-me mostrar o amor de Jesus Cristo em meu coração, tão
leal quanto aquela corça pôde mostrar maternidade.” Você quer isso em
seu coração? [“Amém”] Agora, incline a cabeça e vamos orar.
204
Pai Celestial, um maior que Salomão está aqui. Está aqui um
maior amor do que o amor dessa pequena história ali, daquela mãe corça,
daquele dia. Como ela estava pronta para enfrentar aquele caçador,
encarar aquele rifle, quando ela sabia que a qualquer minuto seu coração
estaria estourado fora dela.
205
Mas, ó Deus, quando um homem ou uma mulher, ou até mesmo
uma besta, está pronto para mostrar amor! Eu oro, Pai, para que cada
pessoa aqui nesta noite receba esse tipo de amor, um amor até mesmo
maior do que esse. Que eles não se envergonhem de aceitar Jesus como
seu Salvador. Que eles não se envergonhem do que Ele tem feito por
eles. Que ele... Eles nunca se envergonhem de confessá-Lo como Senhor
e Salvador. Que eles nunca se envergonhem de aceitá-Lo como seu
Curador, pois está escrito: “pelas Suas pisaduras fomos sarados.”
206
Deus, que Tu venhas nesta noite e Te faças tão real para nós, que
vejamos a demonstração de Deus entre nós, de tal maneira que saibamos
que Jesus Cristo, o Senhor crucificado, tem Se levantado dos mortos e
está entre nós. Pai, eu creio que se Tu fizeres isto uma vez mais, diante
do p
povo, nesta noite, e Te mostrares vivo em um Dom maior do q
que o
que Salomão tinha! É o Dom do Espírito Santo à Igreja. Então, homens e
mulheres aqui, Pai, serão atraídos a Ti.
207
Eu entrego tudo a Ti agora, Pai, com esta pequena e simples
história da Bíblia, e da p
pequena
q
viagem
g
de caça, naquele
q
dia de novembro,
ali em cima nas Montanhas Brancas. É tudo Teu agora, Pai, e tome o
controle agora. Eu me entrego a Ti, junto com esta congregação, no Nome
de Jesus Cristo. Amém.
208
Agora, amigos cristãos, se nosso Senhor Jesus mostrar Seu amor
a você, que Ele Te ama, e vir entre nós, nesta noite, e provar que Ele
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“Essa mãe, ela não pode evitar isso.” Ela não está agindo com esperteza.
Ela não está fazendo um show. Ela é uma mãe, está nela. Sua parte, nela,
ela é uma mãe. E aquele era o chamado de um bebê em problemas, e ela
está indo atrás dele.
E quando o ferrolho abaixou, a corça virou e olhou ao caçador,
196
porque ele tinha se levantado. Aquilo não a deixou agitada. Ela estava
pronta para morrer. Ela… Oh, se as pessoas pudessem ser assim!
197
Eu virei a cabeça. Eu não poderia assisti-lo atirando nela. Eu
virei a cabeça. E eu comecei a orar, silenciosamente, porque eu sabia que
ele gritaria comigo se eu tentasse afugentá-la. Eu virei a cabeça assim, e
eu disse: “Deus Pai, ajude-o. Ajude-o. Não o deixe matar aquela mãe,
tentando encontrar seu bebê, e ele chorando dessa forma. Não o deixe
matá-la.” E eu estava virando, assim, e observei.
198
Eu estava prestando atenção para ouvir a arma disparar a
qualquer minuto, mas a arma não disparou. E eu esperei e esperei. E
quando me virei para ver, ele estava segurando assim. Eu vi a arma
movendo-se assim.
199
Ele se virou, olhou para mim, e daqueles olhos de lagarto, de
aparência cruel, lágrimas rolavam pela sua face. Ele jogou a arma no
chão. Ele me agarrou pela perna da minha calça. Ele disse: “Billy, guiame a esse Jesus que você conhece.” Bem ali naquele monte de neve, eu
guiei aquele caçador cruel a Jesus. Ele é um diácono na igreja Batista ali
em cima agora.
200
Por quê? O que foi isso? Não foi uma pregação. Não foram as
músicas que ele ouviu. Mas ele viu Algo que não era um fingimento,
Algo que não era uma fachada. Ele viu Algo que era genuíno. “Se eles se
calarem, as pedras clamarão.” Ele viu que havia Algo em algum lugar que
podia enviar uma pessoa diante da morte, um amor que podia enviar
aquela mãe corça diante da morte e, mesmo assim, ela não teria medo de
morrer, por causa do amor pelo filhotinho que chamava. Ele queria saber
se havia um Deus que podia lhe dar esse tipo de amor, e ele O encontrou
naquele dia.
201
Amigos, um maior que Salomão está aqui. Jesus disse, certa vez…
Está escrito na Bíblia, melhor dizendo: “Pode uma mãe esquecer seu bebê que
amamenta?” Disse: “Ela pode fazer isso, mas Eu não vos esqueço. Vossos nomes
estão gravados nas palmas de Minhas mãos.” E aí estão, pelas marcas dos
cravos em Suas mãos.
202
Estamos buscando, certamente, homens e mulheres que creem
Nele; estamos buscando Algo genuíno. Não gostaria você, nesta noite,
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grandes homens pelo país, balançando cada pequeno dom diante das
pessoas. Mas isso é simplesmente como um velho marinheiro, certa
vez, indo ao mar. O homem lhe disse, a esse velho marinheiro… Ele
nunca… Esse homem, um poeta, tinha escrito sobre o mar, e falou
acerca dele, mas ele não o tinha visto. Então, ele estava descendo
ao mar. E, oh, ele disse… Encontrei o marinheiro. E ele perguntou:
“Aonde vais, meu bom homem?”
127
Ele respondeu: “Ao mar, para ouvir as gaivotas, e ver suas ondas
salgadas, e ver o céu azul refletir-se na água.” E o velho marinheiro
soprou seu cachimbo quatro ou cinco vezes e disse: “Eu não vejo coisa
alguma entusiasmante nisso. Eu nasci nele, há cinquenta anos.” Claro.
Ele tinha visto tanto o mar, a tal ponto que isso se tornou comum para ele.
Esse é o problema com o povo pentecostal hoje. Virá um tempo quando
este privilégio nos será tirado. Então você vai chorar por isto, mas não o
encontrará. Vê? Você tem visto tanto!
128
Uma mulher, aqui há não muito tempo, em Louisville,
Kentucky. Ela tinha um bebezinho, e ela estava indo de um lado a
outro, o pequeno garoto com cerca de dois anos de idade. Ela o tinha
em seus braços, e ela pegava pequenas coisas. Ela dizia: “Olhe, querido,
olhe.” E o menininho apenas fixava e olhava. Ela caminhava até outra
coisa e dizia: “Querido, olhe isto.” E as pessoas na loja começaram
a observá-la. Ela começou a ficar histérica. E então ela pegou um
pequeno chocalho, com o qual deveria atrair o garoto desta forma.
Disse: “Olhe, querido. Olhe, olhe, olhe, querido. Olhe, querido, olhe.”
E o garotinho permanecia com o olhar fixo.
129
E ela caiu sobre o balcão. As pessoas vieram até ela e a seguraram,
para descobrir qual era o problema. Ela disse: “Meu garotinho,” ela
disse, “ele começou a olhar fixamente no espaço.” E disse: “Eu o levei ao
médico e ele disse que ele está melhor. Mas as coisas que deveriam atrair
um garoto como ele não o atraem mais. Ele parece estar cego para isso.”
130
Isso é algo parecido com a igreja hoje. Deus tem chacoalhado
todo tipo de dom diante da igreja que Ele prometeu chacoalhar, e ainda
estamos com o olhar fixo no espaço. Vê? “Senhores, nós… Senhor, Mestre,
desejamos ver um sinal de Ti.” Vê? “Mestre, desejamos isso.” Quando Ele
fez tudo, na Bíblia, que Ele prometeu fazer. Estamos no tempo do fim.
131
E a primeira coisa que se sabe, você vai descobrir, você dirá: “Bem,
não está escrito que deveríamos ter um Rapto?” E será como foi com João
Batista. Eles disseram: “Não está escrito na Escritura que Elias deveria vir
primeiro?” Ele disse: “Elias já veio e vocês não o reconheceram.”
132
Num destes dias, quando a tribulação chegar, você dirá: “Não
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teria que haver um Rapto primeiro?” E se dirá: “Já passou e você não
soube nada sobre ele.” Vê? Virá como um ladrão de noite. E lhes digo, é
hora dos crentes prepararem suas lâmpadas, estarem prontos. A hora da
chamada está próxima. Devemos nos lembrar disto.
133
Salomão, eles criam nele, todo o povo, com um coração e em um
acordo, e não é de se admirar que a mensagem foi a todos os lugares.
Mas, hoje, se Deus envia algo, se atinge uma determinada denominação,
igreja, os demais não terão coisa alguma a ver com isso. Não, senhor.
Se atinge os batistas, não espere os metodistas fazerem qualquer coisa.
Se atinge os pentecostais, espere ambos ficarem de fora, porque, com
certeza, vão fazer isso. Então aí está. Depende de onde vem. Tem que vir
através do círculo deles ou não é bom.
134
Esta é a mesma coisa que eles pensaram quando Deus enviou
Jesus, que Ele teria que enviá-Lo através dos fariseus, ou dos saduceus,
ou alguns deles. E Ele O enviou a todos eles, não através de nenhum
deles. Esta é a maneira que Deus faz. Ele apenas... Ele, veja, Ele nunca
vem a nenhum deles. Ele vem, chama-os de um bando de víboras na
grama. Isso é certo.
135
E então vemos que Deus faz as coisas de Sua Própria forma. E
não podemos mudar qualquer coisa, e dizer: “Isto é minha parte, e você
não tem nada a ver com isto. Você não pode ver através de meus óculos,
você não está olhando.” Não. Deus tem nos dado os Óculos para vermos
através dele, este é o Espírito Santo. Então isto vê a Palavra de Deus e crê
Nela, e ama e tem companheirismo, e o cobertor é grande o suficiente
para o vizinho. E vocês sabem o que quero dizer.
136
O mundo está morrendo por um pouco de amor, e alguém
se importa com eles. Isto é certo. Eles têm visto tanto dessa coisa fria,
formal, engomada. Mas eu lhes digo, este caso de salvação dos velhos
tempos fará um vestido de chita e um vestido de seda se abraçar. Fará
um smoking e um macacão chamarem um ao outro de “irmão”. Com
certeza o fará. Tirará a goma de você, quando você realmente receber
Cristo em sua vida, da maneira correta. Certamente.
137
Agora, encontramos que Salomão - a grande era - que sua fama
se espalhou por toda parte, por todas as terras, e, os viajantes ouviam
sobre esta fama. Eles divulgaram-na em outros países. E a única maneira
que eles tinham então, não era televisão e coisas que eles têm hoje, e
jornais. Era boca a boca. E suas caravanas vinham, e passavam, e faziam
negócios, e a levavam para outras nações. E finalmente sua fama alcançou
o caminho abaixo pelo deserto do Saara, até um lugar chamado Sabá.
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de-cauda-branca, quando são atingidos, algumas vezes, oh, que coisa!
Pense sobre esconder! Houdini era amador. Então, como eles podem se
esconder! E então fomos até às onze horas. Havia cerca de seis polegadas
de neve no chão [Aprox. 15,6 cm – Trad.]. Nem sequer se via a trilha. Eles
estavam realmente bem escondidos.
190
Então, por volta das onze horas, meio-dia, havia como que
um deslizamento de neve, e um descampado, algo do tamanho deste
cômodo aqui. E Bert estava à minha frente. Ele simplesmente se abaixou
assim e colocou o braço para trás, em seu casaco, ali. E eu pensei que ele
iria, que nós iríamos comer nosso sanduíche, e então nos separaríamos
e voltaríamos ao acampamento, estaríamos de volta à noite. Ele estava
procurando algo atrás. Eu pensei que ele iria pegar sua garrafa, sabe, com
o chocolate quente, então eu coloquei a mão atrás para pegar a minha. E
quando eu o fiz, ele veio com esse pequeno apito.
191
Ele olhou para mim com aqueles olhos de lagarto, sabe, e colocou
seu pequeno apito na boca, assim. E o soprou, exatamente como um
pequeno filhote, ou um pequeno companheiro chamando por sua mãe.
E quando ele soprou o apito, bem em frente naquele descampado, uma
grande mãe veado, uma corça, levantou-se. Aquela era a mãe veado. Ela
saltou. Ela ouviu o chamado do bebê. Eu pude vê-lo olhar para mim, assim,
e dar um sorriso. Eu pensei: “Bert, você não vai fazer isso. Certamente
não.” E ele abaixou a cabeça. Ele soprou novamente.
192
Eu pude ver suas grandes orelhas, aqueles grandes olhos
castanhos. Ela caminhou diretamente para aquele descampado. Agora,
é estranho um veado fazer isso, especialmente àquela hora do dia, e logo
quando a temporada de caça estava aberta, ela saiu assim. E ela caminhou
bem p
para aquela
q
abertura, uma pequena
p q
área limpa,
p uma pequena
p q
campina. É muito incomum vê-la fazer isso. Mas por que ela fez isso? Ela
era uma mãe. Ela tinha, de fato, nascido uma mãe. E ao chamado de seu
bebê, ela não pensou no perigo. Ela estava pensando no seu bebê.
193
E quando eu a vi virar de lado, Bert, eu o ouvi deixar a alavanca
de carregamento mover naquela .30-06, e ele atirava para matar. Eu o vi
levantar e colocar a mira telescópica diretamente no coração leal dela.
194
Eu pensei: “Bert, como você pode fazer isso? Como você pode
fazer isso? Certamente você não o fará.” Eu pensei: “Essa mãe, saindo ali
para buscar seu bebê, e então você explodiria o coração leal dela. Como
você pode fazer isso, Bert?” E eu fiquei de pé ali. Eu o vi aquietar-se,
baixando a mira assim.
195
Eu pensei: “Oh, que coisa! Eu não posso ver isso.” Eu pensei:
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se preocupar com ele. Ele era um habilidoso atirador e um bom caçador,
e você não precisava se preocupar acerca dele ficar perdido. Ele sabia
onde estava.
185
Eu subi ali, à tarde, uma vez, para caçar com ele. Há somente
uma falha que encontrei em Bert. Ele era um bom caçador, mas ele era
um dos piores homens que já encontrei em minha vida. Ele tinha olhos
como de um lagarto, aqueles, um tipo de olhos puxados, você sabe, como
algumas mulheres pintam em volta dos olhos hoje em dia, como que um
gato, elas pintam. Ele tinha aquele tipo de olhos, você sabe, um tipo de
olho com uma aparência engraçada. E ele costumava ser muito cruel. Ele
costumava atirar em filhotes só para me fazer sentir mal.
186
E ele costumava me dizer: “Ah, vocês pregadores são um bando
de coração de galinha.” Vê? E eu disse: “Bert, se a lei diz que você pode
matar um filhote, tudo bem, porque o tamanho ou o sexo do animal não
importa, se a lei diz que você pode fazer isso.” Vê? Eu disse: “Não há nada
de mais em matar um cordeiro. Abraão matou um cordeiro e ofereceu-o
como alimento para Deus.” Vê? Eu disse: “Não há nada de mais em matar
um filhote. Mas, Bert, você simplesmente faz isso para ser vil. Atira em
um, em seguida
g
atira em outro, logo
g atira num outro. Isso é crueldade.
Não é certo fazer isso. É assassinato.” Ele disse: “Ah, Billy, se toca. Você é
um coração de galinha como os demais pregadores.” Oh! Ele era cruel!
187
Mas naquele dia quando eu subi ali, minha esposa estava comigo.
Fomos à pequena cabana, um abrigo ali, e nossas mulheres, e nos
preparamos. E Bert e eu saímos naquela manhã. Nós sempre carregamos
uma, uma, uma garrafa cheia de chocolate quente, e um sanduíche. E
ficamos caçando até cerca do meio-dia, e então nos separamos, subindo
a montanha Presidential Range, e o Monte Wilson, e o Monte Adams, e
assim por diante. E então nos separaríamos e voltaríamos a estar juntos e
iríamos ao acampamento naquela noite. Nós caçamos veados-de-caudabranca, realmente bons veados.
188
Então nós… Naquele ano, ele me disse, quando saímos de
manhã, disse: “Ei, Billy, eu tenho uma surpresa para você. Eu vou pegálos este ano.”
Eu disse: “O que é isso, Bert?” Ele colocou a mão no bolso e tirou
um pequeno apito que ele tinha feito, que emitia um som exatamente
como o de um filhotinho de veado chamando por sua mamãe. Sabe, o
filhotinho chamando fez um pequeno ruído: “uíí”.
Eu disse: “Bert, você não usaria algo como isso.”
Ele disse: “Ah, aí está. Você ainda é um coração de galinha, não é?”
189
E então seguimos. E era já o final da temporada. Aqueles cervos-
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138
Ela é chamada aqui de “A rainha do Sul.” Vamos falar acerca desta
rainha por alguns minutos. Ela era uma pequena rainha pagã. Ela tinha
sido criada para adorar ídolos. Mas, sabe: “A fé vem pelo ouvir, e ouvir a
Palavra de Deus.” E lá embaixo, a Palavra chegou que “Deus, um Deus vivo,
estava vivendo entre Seu povo.” E seu pequeno coração começou a saltar de
alegria.
139
E toda vez que um viajante passava em seu reino para fazer
negócios, seja de especiarias ou o que fosse que tinham para trocar, e
assim por diante, e joias, bem, ela os chamava ao castelo e dizia: “Vocês
passaram pela Palestina?”
“Sim”.
“Vocês foram p
por Israel. Ouçam, eu quero perguntar uma coisa:
É verdade que o seu Deus está entre eles?”
140
“Oh, eu vi isso! Você deveria ver. Bem, você nunca viu nada
igual. O Deus deles desceu e ungiu um de seus irmãos, e eles fizeram dele
o rei. E, oh, isso, você tem que ver a unidade do povo! Eles estão todos
em um só coração e num só acordo. E Deus está só derramando chuvas
de bênçãos. E ele tem um g
grande e p
poderoso dom de discernimento. E ele
apenas... Quando você chega diante dele, é mais do que um humano. É
sobrenatural, como ele pode saber as coisas.”
141
Seu pequeno coração começou a bater. “Há Algo Real.” Ela queria
ver aquilo. Bem, isso foi cada vez mais adiante. A primeira coisa que se
sabe... Sabe, a fé vem pelo ouvir. E quando Deus vai lidar com o coração
humano, há algo que acontece do lado de dentro que você simplesmente
não pode explicar. Todo dia ela começava a sentir sede. Ela queria ver
isso. Sabe, a Bíblia diz: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos.”
142
Agora, o que nós encontramos. Vamos dramatizar isso um pouco
para que as crianças compreendam. Eu posso pensar num dia em que ela
tomou a decisão de que iria descobrir se isso era verdade ou não. Esta
é uma boa coisa. Bem, como dissemos acerca de Filipe, ontem à noite:
“Venha e veja por si mesmo.”
143
Ela começou a, talvez, comprar uma Bíblia, o Velho Testamento
com os pergaminhos, os rolos de pergaminhos. E ela começou a ler para
ver o que era esse Deus do qual eles falavam. Ela viu como Ele trabalhou
em Sua natureza.
144
E então ela descobriu que a própria natureza e vida deste
Deus estavam sendo manifestadas através de um homem, fazendo-Se
conhecido ao Seu povo, através do povo, o que Ele prometeu fazer. Bem,
seu coração começou a sentir fome para ver isso. Então agora ela…
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145
Um dia ela teve uma ideia de que ia ver isso por si mesma.
Agora, esta é uma boa ideia. Vá descobrir por si mesmo. Não tome o
que alguém diz. Vá descobrir. “Examinais as Escrituras,” Jesus disse:
“Porque cuidais ter Nelas a Vida Eterna. E são Elas que de Mim testificam.”
Exatamente o que Ele disse.
146
Notem agora. A pequena dama, para fazer isso, teve muitos
obstáculos. Agora, a primeira coisa que ela teve que fazer, ela, em primeiro
lugar, teve que ir ao seu sacerdote pagão e obter permissão, porque ela
era uma rainha, uma mulher de honra. E para a igreja do estado, você
sabe, ali, tinha que fazê-lo. Eles tinham que mostrar consideração, porque
ela iria ter que deixar sua própria religião para buscar outra que ela nem
sabia nada a respeito, mas estava faminta por conhecê-la.
Então, eu posso imaginar que ela subiu ao santo padre do templo
147
pagão, e disse: “Santo Padre, eu desejo… Eu ouvi que lá em Israel eles
têm um grande Deus ali, que está Se fazendo conhecido através de Seu
povo. Eles estão fazendo grandes sinais, e maravilhas, e milagres.”
Eu posso ouvir o sacerdote dizer: “Agora, minha filha, isso não
148
passa de um bando de santos roladores. Não escute isso. Vê? Agora, se
há qualquer coisa acontecendo, tem que ser bem aqui em nosso próprio
grupo. Você vê a grande deusa Dagon e todos esses outros aqui? Vê
esses grandes deuses que temos aqui?” A pequena rainha caminhou
por alguns minutos.
149
Sabe, se Deus vai lidar com o coração humano, é difícil convencer
alguém a distanciar disso. Vê?
Ela disse: “Mas, veja, senhor.”
Ela disse: “Eles me dizem que, de fato, os resultados acontecem.
Há algo
g que
q acontece, que
q Deus usa lábios humanos com tal sabedoria
que é superior a qualquer pessoa conhecida. É além do saber, o poder
que Deus tem derramado entre Seu povo. E eles estão em um acordo. Eu
quero ir vê-lo.”
“Bem,” ele disse, “você diminuiria seu prestígio, querida, se você
deixasse esta igreja. Você não pode assistir a esse avivamento. Então, não
vamos apoiar isso.”
150
Mas, sabe, de alguma maneira, se um coração humano tem fome
de Deus, com apoio ou sem apoio, você irá de qualquer forma, vê, quando
Deus vai lidar com o ser humano. E eu espero que você não pense que eu
sou um crítico, mas estou apenas frisando um ponto. Vê?
Agora notem. A primeira coisa, você sabe, bem, ela disse: “Olhe.
151
Agora, olhe. Eu estive neste templo desde que fui dedicada aqui como
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mortos. Jesus disse: “Hipócritas.” Disse: “Como vocês enfeitam os túmulos
dos profetas, e seus pais os colocaram ali.” Eles nunca reconheceram São
Patrício até que estivesse morto.
179
Joana D’Arc, eles nunca a reconheceram como uma santa. A
Igreja Católica a queimou em uma estaca como uma feiticeira, porque ela
tinha visões. E chamaram-na de feiticeira, e queimaram a mulher em uma
estaca, clamando por misericórdia. Algumas centenas de anos mais tarde,
eles descobriram que ela era uma santa. Claro, eles fizeram penitência.
Eles desenterraram os corpos daqueles sacerdotes e os jogaram no rio.
Penitência. Certamente.
180
Isso passa bem por cima de suas cabeças, e eles não reconhecem
isso. Deus faz isso desta forma, para tirar Seus filhos eleitos e trazer
condenação sobre o mundo que rejeita Sua Palavra e rejeita Sua Presença.
181
Olhe p
para aqueles
q
ministros naquele
q
dia, olhando o dom de Deus
em Jesus Cristo, e disseram: “É um demônio. Não temos que ouvi-Lo.
Nossos sacerdotes não concordam com Isso.” Onde estão eles hoje? E
olhe para aquela pequena mulher de má fama, aquela Sementinha
predestinada de Deus, ardendo em seu coração. Assim que Aquilo
brilhou, ela disse: “Senhor, vejo que és um profeta, e eu sei que o Messias
está vindo para fazer isto,” veja, logo a primeira coisa brilhou, aquela
Sementinha predestinada em seu coração.
182
Seu nome foi colocado no Livro da Vida do Cordeiro antes da
fundação do mundo. E o seu também, se é que ele já esteve Lá. Vê? Isto
é certo. E logo aquela Luz veio ali! E ela soube que aquela era a hora
pela qual estavam procurando, um Messias, e isso é o que Ele ia fazer.
E quando ela viu isso acontecer, ela soube que era o Messias então, e ela
não mais O questionou. Ela correu à cidade e disse: “Venham, vejam um
Homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio sinal
do Messias?” Ela viu Algo Real. Essa pequena rainha viu Algo Real. Isso
muda o coração do povo.
183
Isso me lembra algo. Como todos vocês sabem, eu gosto de caçar.
Eu costumava caçar ali em cima nas montanhas do leste. Encerrando
agora, eu só quero lhes dizer isto. Aconteceu um pequeno incidente. Oh,
eu amo o pôr do sol. Eu amo a natureza. Eu amo ouvir o chamado. Eles
estão matando todos os coiotes e coisas. Como eu amo ouvi-los gritar!
Eu... Apenas algo acerca disto! Eu amo isto. E eu amo estar ao ar livre, o
fundo chamando o Fundo. Isso é Deus, para mim. Ouvir o sussurro dos
pinheiros e o chamado dos pássaros, é Deus nisso, para mim.
184
Agora observem. Eu costumava subir ali para caçar com um
companheiro chamado Bert. Ele era um bom caçador. Você não tinha que
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o seu país. Ela estava plenamente convencida de que Isto era Deus. E ela
disse: “Tudo o que tenho ouvido sobre Isto, eu não sabia se, de fato, eu
cria ou não. Mas agora eu vi Isto operar em outros, e agora isto deu certo
para mim e eu sei que isto é certo.”
173
Não é de se admirar que Jesus dissesse: “Ela se levantará no
Dia do Julgamento e condenará esta geração. E eis que Um maior do
que Salomão está aqui.” Salomão era um homem com um dom de
discernimento. Agora, Jesus Cristo está aqui na forma do Espírito Santo,
com todos os dons Divinos em todo o corpo de Cristo, sendo manifestado.
Todas as coisas que Ele prometeu à Igreja estão sendo mostradas a nós.
E alguns de nós nos importamos tão pouco. Alguns de nós somos assim:
continuamos olhando adiante. Enquanto Satanás puder fazer você olhar
adiante para algo mais além, você está passando por cima da própria
coisa que Deus lhe deu.
174
Ouçam este comentário: “O homem está constantemente
louvando a Deus pelo que Ele fez, olhando para frente para o que Ele
vai fazer, mas ignorando o que Ele está fazendo.” Esta é a situação do
homem. Ele sempre fez isso, e a mesma coisa é hoje. Os homens olham
adiante, e olham para trás, e veem o que Deus fez; e falam acerca de um
grande Deus lá atrás no Pentecostes, e olham para um grande dia de um
Milênio quando Ele virá novamente, mas ignoram Seu próprio Ser na
presença de Seu p
p
povo, aprontando-se
p
p
para esse Milênio. Eles ignoram
isso. É simplesmente a natureza do povo fazer isso.
175
Satanás entra no meio deles para esconder dos seus olhos a
própria coisa que Deus lhes enviou. Isso é tudo o que ele tem que fazer.
Você vai à igreja o tanto que quiser, faz o que quiser, mas ignora as
próprias coisas que Deus nos envia. Por quê? Nós estamos ao contrário.
176
O que fez aquela pequena mulher dizer aquilo? Ela viu Algo Real.
Ela viu algo que não era apenas um punhado de credos. Ela viu que Algo
foi manifestado e era genuíno. Para mim, qualquer coisa que é provada
ser genuína, é genuína.
177
Eu penso que hoje o mundo inteiro deveria estar interessado. Se
cremos que estamos vivendo no tempo do fim, e cremos que a vinda
do Senhor Jesus está próxima, deveríamos estar mesmo interessados nas
coisas que estão acontecendo neste dia. Deveríamos examiná-las pela
Palavra de Deus. Porque senão nós poderemos estar bem em cima disto,
e isto passará e não saberemos nada a respeito. Esta é a maneira que
sempre tem sido.
178
As pessoas nunca reconheceram os santos até que estivessem
mortos. Eles nunca reconheceram os profetas até que eles estivessem
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uma garotinha. Minha mãe foi dedicada aqui. Minha avó foi dedicada
aqui. Você me falou tudo acerca do poder desse deus. Você me falou de
todos os livros que você leu sobre ele. E ele não fez um movimento. Tudo
que tenho visto, algum artigo no jornal, é apenas um punhado de credos
mortos. Mas eles me dizem que há Algo ali que está vivo.” Amém.
152
Bendito seja o coração dessa pequena rainha! “Tudo o que sei
é algum credo que tenho dito aqui. Eu não tenho visto um movimento
do sobrenatural ou outra coisa. Certamente, por meio de alguns de
nossa geração, houve um movimento em algum lugar. Só uma pequena
emoção, para nos ajuntarmos a todos e virmos e adorar. Mas eles me
dizem que este é um Deus vivo que está vivendo em Seu povo. E esta é
uma estátua.”
153
“Agora, olhe aqui, querida. Eu vou te excomungar. Seu nome
será tirado do livro se você cooperar ali. Vê?” Mas isso não fez nenhuma
diferença para ela. Sabe, ela teve muitos obstáculos, mas sua fé não teve
nenhum. Sua fé não teve obstáculos. Não me importo onde esteja isso, o
que seja, não importa quem diz que não. Se Deus começa a lidar com o
coração humano, começa a pulsar ali, que isto é a Verdade, e você vê que
isto é a Verdade, não há nada que vai te afastar de Jesus Cristo. Você irá,
de qualquer forma.
154
Então, não importa quantos credos ele poderia recitar, e quão bem
educado ele era, e quanto ele poderia se inclinar, e quanto ele poderia se
prostrar diante do ídolo, que não fazia a menor diferença para ela. Ela
estava sedenta por Deus. Ela queria conhecer, e ela não iria ficar satisfeita
enquanto ela não descobrisse por si mesma. Ela tinha visto na Escritura
que aquilo era o que Ele deveria ser.
155
Mas, agora, será que vai funcionar? Esta é a próxima coisa. Você
pode falar sobre q
p
qualquer
q
coisa, mas será q
que vai funcionar? Você p
pode
dizer todas as matemáticas disso, mas isso vai funcionar? É a próxima
coisa. Agora vamos descobrir.
156
Agora, outra coisa que ela teve que enfrentar. Agora, ela pensou,
se ela subisse ali. Lembre-se, o deserto estava cheio dos filhos de Ismael,
e eles eram cavaleiros velozes e assaltantes. O deserto inteiro estava
cheio de assaltantes naqueles dias. Bem, a pequena dama pensou assim:
“Eu subirei e descobrirei se isso é verdade. Eu vou levar algumas ofertas
e se for certo, eu vou apoiá-lo. Se não for certo, eu posso trazer minha
oferta de volta.”
157
O povo pentecostal deveria ouvir aquela mulher. Apoiar coisas
que zombam de você? Deixar seu próprio programa de rádio acabar, e
tudo mais de seu próprio povo? Correto.
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158
Ela tinha algum senso comum. Ela disse: “Se eu vir que isto é
a verdade, valerá a pena para mim. Mas se não for verdade, então eu
saberei que não é a verdade. Verei por mim mesma. E eu levarei...” Ela
carregou os camelos com incenso, e mirra, e ouro, e prata, e especiarias
caras, e coisas que tinham valores. Ela carregou os camelos.
159
E agora, lembre-se, ela não subiu em um Cadillac com ar
condicionado. Ela teve que ir sobre os lombos de um camelo, pelo deserto
do Saara. Não é de se admirar que Jesus dissesse que ela se levantará na
geração, condenará essa geração. E algumas pessoas aqui podem saber
da mesma coisa acontecendo e não atravessam a rua.
160
Meça quão longe é isso da Palestina, de Jerusalém até onde ela
estava. Sabe quanto tempo demoraram? Três meses, nos lombos de um
camelo, através de um deserto ardente. E o que ela tinha? Apenas alguns
eunucos e suas criadas com ela. Provavelmente tiveram que viajar à noite.
O calor direto do deserto do Saara é terrível, pode te queimar. E, ela teve
que viajar à noite.
161
Mas, sabe, há algo acerca disso, que se seu coração começa a
ter fome e sede de Deus, você não presta nenhuma atenção aos perigos
ou a algum lugar. O médico pode dizer que você vai morrer com um
câncer. Mas se o seu coração pulsa com fé em Deus, sabe, você esquece
o que o médico disse. Seu coração desconhece o medo, contanto que
seja cheio de fé.
162
Adiante ela foi, viajando à noite, dia vem, dia vai, dia vem, dia
vai, lendo aqueles pergaminhos. “Agora vamos ver o que é Jeová, o que
Ele era, o que Ele prometeu e assim por diante, o que Ele será. E eu vou
descobrir se é Ele neste homem. Eu sei o que são homens. E eu creio que
saberei o que Deus é, porque eu li acerca do que Ele era.”
163
Deixe-me dizer isto a Tucson, nesta noite: Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Isto é certo. Ele não pode mudar. As pessoas mudam.
Os tempos mudam. Mas Ele é o Deus Imutável, com uma Mensagem
Imutável. Ele não pode ser trocado por credos. Não pode ser trocado
por posições denominacionais. Tem que ser o poder da ressurreição
de Jesus Cristo em um Novo Nascimento, pelo Espírito Santo. Este é o
requerimento de Deus. Não há nada menos ou nada mais, senão isso.
164
Agora vemos, finalmente, que depois de todos os seus problemas
e assim por diante; seu coração, sedento. E assim que ela começa a se
aproximar da cidade de Jerusalém, eu posso ver seus olhos brilharem. E
ela pôs de lado os pergaminhos e se acampou em frente, quem sabe, do
portão do palácio, em algum lugar, aprontando-se para a reunião. Agora,
talvez ela tenha chegado ao entardecer.
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165
Cedo, na manhã seguinte, ela foi à igreja onde o pastor iria falar.
E quando ela foi à igreja, ela viu todas as pessoas tomando seus assentos,
e a música começa a tocar. E depois de algum tempo, vem o pastor
Salomão. Talvez ela tenha se assentado no banco de trás, na parte de trás
da igreja, mas ela estava disposta a ficar para ver o que seria falado.
166
Ela não era como as pessoas de hoje. Você diz uma coisa que
não… Alguém não concorda, eles não têm paciência para esperar um
segundo. Vê? Então esta é a razão por que eles não chegam a lugar
algum. Mas ela queria ficar satisfeita. Agora, ela não veio para dizer:
“Eu só vou subir ali,” como as pessoas fazem hoje: “E a primeira
palavra que o evangelista disser, que for um pouco contrário ao que
eu creio, eu vou me levantar e sair.”
167
Vê? Bem, talvez façam isso. Vê? Mas isso revela uma má criação,
em primeiro lugar, e revela más maneiras. Mas, de toda forma, as pessoas
fazem isso hoje. Porque elas sentem que não têm que fazê-lo. Não têm.
Mas você tem que se encontrar com Deus, e você vai ter que responder.
168
Agora encontramos que essa mulher, ela chega, vem, não
para ficar e ouvir uma mensagem apenas, ela vem para ficar até estar
convencida se isso era certo ou errado. E ela tomou seu assento, e ela
esperou.
169
E então a primeira pessoa vem perante Salomão. Ela observou
que a sabedoria desse discernimento revelou a essa pessoa exatamente
todos os segredos do coração. Seu coração começou a saltar. Ela sabia
que havia Algo Real. E vem o próximo caso, foi a mesma coisa. Então ela
começou a ter sede, ela própria.
170
Ela tinha muitos problemas, as Escrituras nos dizem que ela
queria saber a respeito. E enquanto ela vinha, finalmente, talvez ela tenha
conseguido um cartão de oração. Talvez o número tenha sido chamado,
diríamos, apenas para dizer isto. Mas quando ela chegou perante
Salomão, de qualquer forma que fosse, quando ela chegou diante de
Salomão, a Bíblia disse que não houve nada que fosse dado a conhecer a
Salomão que ele não lhe revelasse. Todas as coisas que ela tinha, ocultas
em seu coração, Salomão lhe revelou pelo Espírito de Deus. E quando ela
viu isso suceder, a vida quase saiu daquela pequena rainha.
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Ela se levantou no meio do povo e disse: “Bendito seja o Senhor
Deus de Israel. Bendito o Senhor Deus que escolheu Israel por Seu povo
e colocou Seu Espírito sobre Seu rei e mostrou esta sabedoria.” Disse:
“Bem-aventurados os homens que estão com você o tempo todo, que
veem este grande Dom operar. Bendito és tu, e por te ver.
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Ela queria, até mesmo, levar um pouco de terra dali de Israel para

