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A IGREJA IRÁ ANTES DA TRIBULAÇÃO?
Will The Church Go Before the Tribulation?

William Marrion Branham
Domingo - 09 de Março de 1958.
Jeffersonville - IN - EUA.

Vamos inclinar nossas cabeças por um momento, para uma
palavra de oração.
2
Santíssimo e justo Deus, queremos dar-Te graças por Teu cuidado
para conosco, o que para nós é melhor do que a própria vida. E rogamos
que nos encontre de uma maneira muito especial nesta noite, e nos dê de
Tuas bênçãos. Permita-nos ver a grande e poderosa mão de nosso amado
Salvador estendida, ministrar aos enfermos e os aflitos. E dar as boasvindas nesta noite a todos os que estão cansados do caminho do pecado
e convidá-los a vir à casa do Pai onde são aguardados.
3
Te pedimos que lembres daqueles que se tem desviado do
caminho reto e estreito, que também possam voltar novamente ao
companheirismo do Pai. E rogamos nesta noite, Senhor, para que tu
abras os ouvidos das pessoas para ouvir o Evangelho, e que circundes
os lábios do pregador. E deixa-nos somente ser usados para Tua glória.
E que ao final deste culto, quando formos a nossos diferentes lugares,
que possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: “Porventura
não ardiam nossos corações enquanto Ele nos falava no caminho?” Porque Te
pedimos no Nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém.
4
Eu desejo ler uma parte das Escrituras esta noite, no capítulo 17
de São Lucas, começando no versículo 26.
E, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do
Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia
em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos.
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló:
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e
enxofre, e os consumiu a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
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5
Esta manhã, eu estava falando a respeito dos juízos vindouros,
e esta noite eu desejo continuar. Nós podemos sentir os ventos quentes
do juízo do Deus Todo Poderoso se aproximando. E, assim como nós
sentimos estas coisas, nos convém observar cuidadosamente onde
estamos vivendo, e a hora em que estamos atravessando.
6
E, faz algum
g
tempo,
p eu tive o p
privilégio
g de visitar a Índia. E
pouco antes de chegar
p
g à Índia, eles tiveram um g
grande terremoto. E eu
estava lendo nos jornais, na Índia, que como um ou dois dias antes do
terremoto acontecer, eles pareciam saber que algo estava errado. Todos
os p
passarinhos q
que vivem nas fendas dos edifícios, e viviam ao longo
g dos
grandes muros de pedra... Grande parte da Índia tem muros de pedra.
E todos os passarinhos que tinham seus ninhos nestas fendas, saíram
dos muros. E todo o gado que costumava ficar ao redor das grandes
construções á tarde, e a sombra deles e ao redor dos grandes muros de
pedra, por volta de dois dias antes do terremoto, todos estes animais e
passarinhos foram para o meio do campo e permaneceram lá. Você vê,
havia algo a respeito disto, Deus estava cuidando dos seus passarinhos e
seus animais.
7
Vocês sabem, Ele é o mesmo Deus que dirigiu os animais para a
Arca, nos dias antigos, quando foram destruídos pelas águas, na pregação
de Noé, aquele mesmo Deus, ainda vive e reina hoje, e Ele tem o controle
sobre os Seus seres.
8
E eu estava pensando: “Se Deus teve todo o cuidado com Seus
passarinhos e com o Seu gado e ovelhas, de afastá-los da destruição antes
que os atingissem, quanto mais cuidado não terá Ele com Seus filhos, os
quais têm nascido do Seu Espírito e tem sido lavados no Seu Sangue! Ele
tem cuidado com eles.” E assim como Ele advertiu aos passarinhos que
saíssem de suas habitações, eu realmente creio que Ele está admoestando
Seu povo, hoje. Assim como vemos os sinais de Sua vinda palpavelmente,
eu creio que Deus está advertindo ao Seu povo que se ajuntem ao grande
chamado neste último dia...
9
Meu assunto hoje
j a noite é: “A Igreja
g j Irá Antes da Tribulação?”
Agora, é mais tarde do que vocês pensam. É tão tarde, que até creio que
seja quase demasiado tarde para América. Nós já estamos justamente no
fim da estrada.
E nesta manhã, enquanto eu estava pregando sobre a Babilônia
10
e suas condições, pensei que seria muito bom trazer nesta noite algo
da Bíblia, para mostrar-vos quão perto estamos da vinda do Senhor.
E podemos ver com nosso olho natural, que algo está por acontecer.
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172
Eu os desafio que façam um ato de fé. O farão? Então oremos
cada um da sua própria maneira. Coloquem suas mãos sobre alguém
junto a ti; enquanto eu oro por todos vocês.
173
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da Vida Eterna,
Doador de toda boa dádiva, envie Teu Espírito agora mesmo sobre estas
pessoas. Eu condeno as obras do diabo, porque o diabo está exposto.
Satanás, tu não podes detê-los mais, a fé deles está crescendo, e eles tem
as mãos uns sobre os outros. E eu te desafio e afirmo que tu tens perdido
a batalha e o juízo está à mão. Saia deles no Nome de Jesus Cristo. Apartese deles no Nome de Jesus.
174
Vocês creem Nele? Levantem suas mãos e dê-Lhe louvores por
sua cura. Se você é paralítico, coxo, Deus te liberta, Ele te cura. Se você é
aleijado, tem suas mãos atrofiadas, levante-as agora. Tudo tem terminado.
175
Aqui esta uma mulher paralítica, ela está levantando. Louvado
seja o Senhor! Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor!” Todos digam:
“Louvado seja o Senhor!” [“A congregação diz: Amém.”] Amém.
Irmão Neville.
176
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Você crê que eu sou o profeta de Deus? Se Deus me revelar qual é o
seu problema, você aceitará isto? Você tem problema de coração, o seu
marido é este sentado próximo de ti, e ele tem problemas de glândulas.
Agora vão e creiam. Quem crê Nele? [A congregação diz: “Amém.”]
E a respeito deste homem de cor sentado aqui? Você crê, senhor?
163
[O homem diz: “Sim senhor.”] Você crê que sou Seu servo? [“Sim.”] Você
está desejando oração, não está? Se Deus me revelar a seu respeito, crê
que poderá aceitá-Lo? [“Sim.”] Você tem problema de sinusite. [“Sim,
senhor.”] E você tem uma fratura, isto é certo? [“Sim”.] Vocês na audiência,
o que acham disso, vocês creem? [A congregação diz: “Amém.”]
164
Há outra mulher de cor, sentada atrás desta senhora ali. Você
levantou sua mão irmã. Você quer algo da parte do Senhor? Crê que sou
Seu servo? Você está sofrendo com um problema de voz. Isso é correto.
Você crê que Ele te curou?
165
Bem nesta direção, lá, olhando aqui neste lado, bem nesta direção
no final da fileira, a mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco pessoas
mais atrás. Você tem problemas de tireoide. Você crê que Deus te curará?
E a respeito daquele homem no final das cadeiras, ali na fileira.
166
Você tem colite ulcerativa. Isto é certo senhor? Você crê que Deus te
curará? Então apenas levante-se e aceite isso em Nome do Senhor Jesus.
Deus o abençoe. Nunca o tenho visto antes. Você é desconhecido para
mim. Mas Deus nos conhece. Vocês creem nisto, todos vocês?
167
Vocês creem que o mesmo Anjo de Deus que veio a Abraão em
misericórdia, que conheceu os segredos dos pensamentos de Sara, Ele
mesmo que esteve na Terra e conheceu os segredos da mente, não creem
que Ele está aqui agora? [A congregação diz: “Amém.”]
168
O mesmo Deus, logo antes que o mundo se queime novamente em
destruição? Não creem que Ele está presente? [“Amém.”] Então vamos,
aceitemo-Lo. Creiamos Nele. Tomemo-Lo como nosso curador agora
mesmo. Quantos creem nisso? Quantos realmente crerão? Levantem suas
mãos. Certo, podem baixá-las.
169
A Bíblia diz assim: “Estes sinais seguirão aos que creem.” Coloquem
suas mãos uns sobre os outros, se são crentes. Ore pela pessoa que está
ao seu lado. E a pessoa ao lado estará orando por você também. Todos
vocês, orem um pelo outro agora, por todo o edifício. Eu desafio sua fé.
170
A senhora ali com tuberculose, esqueça isso, você está curada.
171
Você com problema de próstata sentado ali, senhor, levantandose pelas noites. Esqueça-o. Não terá que fazê-lo mais. Deus o abençoe.
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Há tal perturbação, entre as pessoas, que é muito difícil tentar ter um
reavivamento. As igrejas são tão diferentes, e brigando entre si mesmas,
devido suas barreiras denominacionais. E parece que os cristãos estão
tão nervosos e desapontados. Mas vocês sabem, é estranho, porém nosso
Senhor disse-nos que “quando estas coisas começarem a acontecer”, estejam
atentos, “pois a vossa redenção está próxima”.
11
E ao ver Sua grande misericórdia, à medida que é projetada até
nós, vendo os grandes sinais e maravilhas de Suas mãos, que em alguns
minutos nossos olhos serão abertos para ver isto. E então isto nos dá esta
solene consolação, e faz saber que o Deus da Bíblia ainda vive hoje. E Ele
ama a Seus filhos, e os está advertindo. E aqueles que têm uma mente
espiritual perceberão.
12
Percebemos que os dias de que Jesus estava falando, Ele disse:
“Assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló...” Agora, em cada junção
do tempo, Deus sempre tem feito uma chamada de misericórdia antes de
uma chamada para o juízo.
13
Agora, se vocês são historiadores... E eu tenho estudado história
esta semana, e nas últimas duas ou três semanas, Os pais antes de Nicéia, da
antiga história da igreja antes do Concílio de Nicéia e, depois se formou
a igreja católica nos 1500 anos das eras negras... E eu vejo que naqueles
escritos de Nicéia, ou o Concílio antes de Nicéia, que eles estavam vivendo
tão somente a mesma coisa que nós estamos hoje. Oh, como isto se repete
a si mesmo. E ao ver a condição da igreja, a condição das pessoas, e os
sinais dos tempos; eles estão escritos em todo lugar.
14
Agora, antes de Deus fazer algo, em cada junção do tempo, Ele
sempre envia misericórdia, um anjo, um profeta, uma Mensagem. E em
cada tempo, isto tem sido rejeitado. A igreja não quer receber isto.
15
Noé... Ele falou de Noé aqui. Noé pregou cento e vinte anos. E
embora que sua mensagem fosse misericórdia, as pessoas falharam em
aceitar seu ensinamento. Aquilo era algo para salvá-los, e ainda assim,
eles não escutaram. Esse não é um belo retrato dos dias de hoje! Agora,
você poderá dizer-me: “Irmão Branham, como pode você dizer “belo”,
pintando tal retrato dos dias de hoje pra nós? Bem isto é belo porque o
Senhor Jesus vem logo para Sua Igreja, e esse é o mais belo pensamento
que qualquer criatura de Deus poderia ter, sair deste caos e de entrar
em Sua bendita glória, onde o velho será jovem, e o doente será curado
para sempre; lá não haverá mais tristeza ou corações amargurados. Essa
é a mais bela coisa que eu poderia imaginar... E quão bendito é isto para
aqueles que esperam por aquele tempo de ajuntamento.
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16
Agora, nos damos conta, como Jesus se referiu aos dias de Noé.
Vamos apenas voltar, porque Ele disse: “Tome o exemplo daqueles dias...”.
Agora, quando Caim e Abel... Quando Caim matou Abel e depois
17
Sete tomou seu lugar. Encontramos que satanás estava tentando destruir
a Semente que deveria vir, a qual Deus tinha prometido: “A semente da
mulher a qual esmagaria a cabeça da semente da serpente.” E satanás
estava tentando destruir aquela real Semente. E pensou que tinha
g
isto q
quando matou Abel. Mas Deus levantou Sete em seu
conseguido
lugar. É um belo quadro de morte e ressurreição de Cristo, da real
Semente que estava vindo.
18
Então é muito notório ver como, no lado de Caim se tornaram
tão religiosos. E eles eram pessoas que iam à igreja. E também Caim era
uma pessoa que ia a igreja. Ele adorava ao Senhor, ele construiu um altar,
ele pertencia à igreja e pagava seus dízimos. Em todo aspecto à vista dos
homens, ele era um verdadeiro crente.
19
Mas há somente três classes de pessoas, que são: crentes,
incrédulos e os manufaturados. E o mundo ainda está cheio deles nesta
noite. E Caim era tão somente um manufaturado. E de sua linhagem
veio um grande grupo de pessoas que vão à igreja, gente muito religiosa.
Agora, isto é bastante incomum, mas vocês observaram que de seu lado
veio uma linhagem culta e educada? A Bíblia expõe isto claramente. Ele
disse que eles estavam edificando e fazendo grandes coisas. A ciência
veio da linhagem de Caim. Os grandes cientistas, e os doutores, e grandes
homens vieram da linhagem de Caim. Porém do outro lado era gente
pobre, camponeses; mas eram pessoas que criam que seu Deus; era real.
Oh, Deus, conte-me entre eles!
20
E justo antes que viesse o tempo do fim, houve uma grande
confusão. E pelo lado da igreja, parecia que havia ganhado, tal como
isto é hoje, para a ciência... E outra grande coisa, Ele disse: “Lá estavam
edificando.” Nunca houve um tempo na história que tem se edificado
tanto quanto agora. Este é um sinal do tempo do fim. Nunca tivemos
semelhante tempo de edificação como agora. E agora, mesmo em nossa
pequena cidade aqui, eu não consigo mais encontrar um lugar suficiente
para ir caçar um coelho. Está tudo cheio de projetos e construções de
casas. Apenas cheio de construções e projetos disto... E, se abrirmos nossos
olhos, veríamos que é um dos sinais de Deus, que o fim está próximo.
21
E estávamos pregando esta manhã sobre os Sputniks [Satélites
Russos - Trad.] e os mísseis, como podem as pessoas que controlam esses
mísseis desde Moscou, podem direcionar um míssil para o meio da Rua
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é nada, é apenas um período de tempo em sua vida no qual você está
entrando, é a menopausa. Toda mulher tem de chegar a isso, mas agora
você estará bem. Você crê em minha palavra? Então vá agradecer a Deus,
e cante hinos, e regozije-se, e sinta-se bem.
154
Bem, minha senhora, sou estranho para você também. A coisa
engraçada é que quando disse isso a ela, isso mesmo a deixou na mesma
hora, porque isso era exatamente o seu problema, nervosismo. Agora,
siga teu caminho, e creia de todo o seu coração, e você ficará bem. Amém.
Vá e creia de todo o seu coração.
155
Eu a conheço, senhora. Eu me lembro de sua face, mas eu não...
Você crê que Deus a curará? Agora, já sei quem é você. Você é uma
senhora que vem aqui no tabernáculo. Você crê que Deus te curará?
Deixe-me apenas orar por ti.
156
Senhor Deus, Criador dos céus e terra, cure esta mulher, eu peço
no Nome de Jesus. Amém. Não duvide. Não consigo saber qual é o seu
nome, mas eu a conheço…
157
E as pessoas aqui na audiência? Vocês estão crendo? Agora,
sentem-se bem quietos. Sejam bem reverentes. Nesta direção aqui,
alguém. Eu desafio tua fé, a crer nisto, no Nome de Jesus Cristo.
158
Uma senhora de cor tem suas mãos levantadas, ali. Você crê,
minha senhora, que sou servo de Deus? [A mulher diz: “Sim, senhor.”]
Se Deus me revelar qual é teu problema, você aceitará isso? [“Sim,
senhor.”] Você quer oração por si mesma, e para aquela garotinha ali,
pelos seus olhos. Isso é correto. Ponha suas mãos sobre a criança, e creia
de todo o seu coração.
159
Senhor Deus, eu peço para que receba o que pedem, no Nome de
Jesus. Amém.
160
Você crê? [A congregação diz: “Amém.”] Ali está o Anjo do
Senhor parado ao lado do rapaz de cabelo preto. Creio que ele assiste a
igreja aqui. Não tenho certeza. Senhor, se te conheço, eu não sei qual é o
problema contigo, a menos que Deus o revele. Mas é... A Sua misericórdia
está aqui... Você contraiu uma...Uma úlcera em seu pé, no pé esquerdo.
Isto é correto. Sua fé tocou algo.
161
Quem de vocês, por aqui, nesta seção creem? [A congregação diz
“Sim”.] Então tenha fé. Não duvidem.
162
Aqui está uma senhora assentada usando um chapéu preto,
e óculos. Você recebeu um cartão de oração, senhora? Ali, bem atrás
deste garotinho, no final da fileira. Você! Você tem um cartão de oração?
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coisas que você deseja? [O homem diz: “Sim, assim é. Eu sei que Ele está
aqui. Eu o posso ver.”] Eu admiro sua coragem. E você está aqui por algo
legítimo.
g
[“Isto é correto. Isto é correto.”] Você q
quer se libertar da bebida
e do cigarro. [“É isso.”] Bem, isto já saiu de você. Vá, e que a paz de Deus
esteja contigo, e te faça um homem saudável. Deus esteja contigo. “Se
puderes crer, todas as coisas são possíveis.”
146
Você quer livrar-se desta dor nas costas? Vá, entregue a Ele, e isso
o deixará. Somente crendo de todo coração. “Se puderes crer.” diz a Bíblia.
Sejam reverentes. Creiam que o que Deus está fazendo é a verdade.
147
Eu te conheço. Apenas vou orar por você; eu conheço teu problema.
Senhor Deus, seja misericordioso com a mulher e conceda-lhe a petição,
eu Te peço no Nome de Jesus. Amém. Eu não me lembro... O seu nome é
Baker? [A irmã diz: “Sim, senhor.”] Isto é correto. Eu lembro agora. Deus a
abençoe. Siga em frente agora e creia Nele de todo coração. Muito bem.
148
Eu não a conheço, senhora. Somos estranhos. Isso é correto. Você
quer voltar a comer suas refeições, livrar-se desse problema estomacal,
dessa úlcera que você suporta todo esse tempo? Vá e coma, e Jesus Cristo
te deixará bem.
149
Eu te conheço e sei qual é o teu problema. Você não sabe que eu
sei disso, porém eu o sei. Sendo que você veio até aqui, no tabernáculo, eu
não diria isso. Porém a artrite te deixará se somente o crer. Siga em frente.
Deus te abençoe. Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor!”
150
Você está nervosa também. Tem um problema estomacal que te
incomoda. Você crê que o Senhor Jesus te libertará? [A irmã diz: “Eu creio.”]
Então vá e a paz de Deus repouse sobre ti. Somente quero colocar as mãos
sobre você e vamos crer de todo o nosso coração que Deus fará isso.
151
Sou um estranho para ti, suponho, senhora. Você me conhece?
Você frequenta a igreja aqui? Eu nunca te vi. Claro, muitas pessoas vem
aqui. Bem, vá crendo, e esse problema feminino a deixará, este problema
de mulher que você tinha. Você crê? [A senhora diz: “Sim.”] Certo, então
vá e Deus estará contigo e a ajudará, tenho certeza.
152
Você crê, senhor? Você crê que o Senhor tirará esta rigidez de ti e
o deixará bem desta artrite? Volte por ali, agradecendo-O e louvando-O
por isso, e você ficará bem.
153
Você é incomodada com um p
problema nervoso, verdade
senhora? É um nervosismo mental. Você fica fraca, sofre com ataques,
principalmente à tarde. E ainda satanás tem te dito que tu vais perder a
mente. Isso é correto. Porém, é uma mentira. Você ficará bem. Isto não
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Quatro aqui em Louisville, sem saírem de Moscou? E este míssil pode
abrir um buraco no solo de cento e vinte e cinco pés [38 mt.- Trad.] de
profundidade, por cento e cinquenta milhas [242 km - Trad.] ao redor de
si. Quão grande seria este buraco. Três deles poderiam destruir o mundo
inteiro, tirá-lo de sua órbita. Podem ver de que lado está a ciência? Está
do lado do mal.
22
Deus espera que Seus filhos confiem Nele para tudo que tem.
Porém nós queremos confiar na mão do homem. Eu prefiro ter minhas
esperanças ancoradas em Cristo, permanecer em reverência diante de
Sua graça e misericórdia, do que estar com qualquer grupo de pessoas
educadas que formam uma organização, dizendo: “Esse é o caminho.”
Cristo disse: “Eu Sou o caminho, a verdade e a Luz. Ninguém vem ao Pai
senão por Mim.”.
23
Portanto, podem ver que este é um grande tempo de educação.
São grandes dias de conflitos mundiais. E no meio de tudo isso, eles
deveriam ter tido o mundo científico mais avançado do que o que temos
agora. Eles construíram as pirâmides. Não temos nenhuma coisa para
construir as pirâmides. Se você já chegou perto delas… Eu tenho estado
ali, no Egito, e nas do México. E a altura do que seriam altos blocos, são
pedras gigantescas que pesariam centenas de toneladas, instaladas no
mais alto desta imensa construção. E estão tão perfeitamente talhadas
que nem sequer há espaço para se por uma lamina de barbear ali. Foram
lavradas com tal perfeição. Oh! Que tempo de ciência! E, também estão
perfeitamente edificadas na posição central da terra que não importa
onde esteja o sol, nunca há sombra ao seu redor. Duvido que poderíamos
igualar hoje com nossa ciência moderna! Mas Jesus disse: “Como foi
naqueles dias... assim também será na vinda do Filho de Deus.”
24
Agora, Noé pregou cento e vinte anos e vejam, ele foi zombado.
Agora, Jesus também disse que: “Assim como foi nos dias de Ló, assim
será”... E nos dias de Ló eles comiam, bebiam, casavam, e davam-se em
casamento, plantavam, edificavam, vendiam e compravam.
25
Oh! Jamais houve um tempo de tanto comércio como hoje. Venda
de carros usados e outras coisas. Tanto assim, que, alguém pode comprar
uma geladeira este ano, e pagar 400 ou 500 dólares por isso, e no próximo
ano ninguém a quer. Já está fora da moda. Você não vê que o mundo
comercial tem seu nariz voltado para a grande engrenagem comercial?
26
Você pode comprar um carro este ano e, para o ano seguinte,
provavelmente estará ainda tão bom quanto estava quando você o
comprou, porém terá desvalorizado mil dólares, porque lhe trocaram a
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tampa do radiador, ou porque se muda alguma pequena coisa ali. Isto é
pura publicidade para dar cumprimento a Bíblia. “Assim como foi nos dias
de Noé... e nos dias de Ló...”.
27
Embora em cada tempo, anjos apareceram, levantaram-se
profetas, e suas mensagens sempre têm sido graça, misericórdia e
libertação. A mensagem de Deus sempre tem sido libertação, sempre
antecedendo do tempo do fim. Verifique isto através das Escrituras, como
Noé pregou libertação e eles zombaram, riram, e criticaram dele.
28
E assim como foi naqueles dias, é também hoje. E quando alguém
vai adiante com uma mensagem de que Cristo ressurgiu dos mortos,
assim como Ele prometeu que Ele se mostraria. Os de hoje fazem com a
mensagem, justamente como fizeram nos dias passados...
29
Ló saiu entre os de Sodoma, e fez o melhor que pôde para
fazer que seus parentes escutassem a mensagem do Anjo, mas eles
escarneceram dele e disseram que ele estava falando tonterias. Oh! Tal
e qual retrato disso hoje. Quando alguém lhes traz uma mensagem de
libertação de Deus, as pessoas dizem: “Você esta fazendo gozação da
religião. Você está tratando de personificar algo”. Aí está o mesmo tipo
de grupo. Em que tempo estamos vivendo? “Porque eles pensam que
eles serão os únicos a serem salvos? Eles pensam que só eles que pregam
o Evangelho?” Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que creem.” Estas não
são minhas palavras; são as Palavras Dele.
30
Vejam, quero que vocês percebam isso rapidamente, qual tipo
de mensagem foi esta. Oh, isto tão somente estremece meu coração.
Quando eu penso em Sodoma e Gomorra, que se tornaram tão poluída
moralmente, pessoas pervertidas por todos os lados. Mas antes da grande
destruição final, Deus lhes enviou um profeta. E estou pensando que Ele
enviou um Anjo, e quero que vocês notem a mensagem do anjo.
31
Abraão, o qual tomou seu caminho com os poucos desprezados
do Senhor, ele foi ao deserto onde a terras não eram produtivas. E Ló
foi até lá e se tornou o prefeito da cidade. E ele era um grande homem
em meio ao pecado. Eu preferiria não ser tão popular, e estar certo com
Deus. Mas Ló era muito popular. E ele se sentava nas ruas, no portão da
cidade. Ele era juiz do que podia entrar e do que não podia entrar. E ali
estava ele, entregando sua vida a fornicações, e sabendo que tais coisas
aconteciam na cidade.
32
Se esse não é o retrato dos dias de hoje em nossa nação: programas
sem censura, todo o tipo de loucura, maldade... Oh, as autoridades
poderiam romper com isso se eles quisessem, mas eles não querem. E
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137
Somos estranhos um ao outro, senhora? Somos. Para que o
povo possa ver, levante sua mão, para dizer ‘somos estranhos’. Agora,
o Senhor Deus nos conhece a ambos. E se Ele atender seu pedido, ficará
feliz? Agora, alguns de vocês tem começado a crer.
138
Agora, segue aparecendo um homem branco, diante desta
mulher aqui. É o homem sentado ali. Você tem... Está bem, fique onde
está. Você tem problemas nos rins. Você tem problemas na coluna. E você
tem problema estomacal. Isto é correto. Agora vá crendo, e isto não te
incomodará mais.
139
Somente creiam. Eu desafio tua fé para que creiam. Quantos
creem nisto com todo seu coração? [A congregação diz: “Amém.”] Muito
bem, então olhem e vivam.
140
E se o Senhor nosso Deus se revelar a esta mulher, a qual é
totalmente estranha a mim, e aqui temos nossas mãos levantadas,
conscientes de que nunca nos encontramos antes. E se o Senhor nosso
Deus Se revelar a esta mulher, e fizer a mesma coisa que Ele fez com
a mulher junto ao... A mulher samaritana. Então todos vocês crerão de
todo coração? E com isso ficará estabelecido para sempre com cada um?
[A congregação diz: “Amém.”]
141
Veem, eu tenho uma reunião programada. Tenho que partir
amanhã e vou para a Virginia, e teremos uma grande reunião ali. Não
quero cansar-me muito aqui. Muito bem, apenas tomarei mais algum
tempo com a mulher. E você creia.
142
Quem quer que seja a mulher, ela tem uma sombra terrível
seguindo-a. Oh! É tristeza. Oh, uma profunda tristeza, você está com um
sério problema. Você perdeu um filho, um bebê. [A mulher diz: “Sim.”]
Correto. E você também está com um problema feminino, um problema
de damas, e um problema nas costas. E você também tem um tipo de algo
que lhe acontece, como desmaios... Oh! É epilepsia. Isso é correto. Você
também não é desta cidade. Você cruzou um rio para poder vir aqui.
Você é de Louisville. [“Sim.”] Você mora no número 1754 da Rua Oeste
Oak. Seu nome é Margarete Quinn. Correto.
143
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dê a esta mulher o que
ela deseja, eu peço que o inimigo a deixe, em Nome de Jesus. Amém.
144
Deus a abençoe, Senhora. Não duvide mais. Vá e receba agora o que
você pediu. Vocês creem de todo coração? [A congregação diz: “Amém.”]
145
Como vai senhor? Este é o nosso primeiro encontro, eu suponho.
Você crê que o Senhor nosso Deus está aqui para cumprir e dar-lhe as
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parecido. E vejo os pais desta criança com um rosário. Eles são católicos.
[“Sim.”] E um casal de anciãos, são seus avôs, são católicos também.
[“Sim.”] E você está aqui em favor da criança. Tome seu lencinho e
coloque-o sobre ele, não duvide, você pode ter o que pede. Agora, creia
de todo o seu coração. Você crê?
130
Suponho que esta dama é uma estranha para mim. Nós somos
estranhos um para o outro, porém o Senhor Jesus nos conhece a
ambos. Agora, aqui está um quadro perfeito. Aqui está um quadro de
São João quatro. Uma mulher de cor, e um homem branco. E naquele
dia, foi uma samaritana e um judeu, duas raças de pessoas. Jesus lhe
fez saber que não havia diferença. Todos somos criaturas de Deus. No
país em que vivemos, se faz diferença em nossa cor, mas não temos
nada a ver com isso.
131
Deus queria que Seu povo fosse desta maneira. Ele fez o homem
branco, negro, moreno, amarelo, vermelho. Ele os fez dessa maneira. Este
é assunto Dele, e Ele nos ama a todos.
132
Porém, aqui há um quadro perfeito; duas pessoas que nunca se
conheceram antes, sendo esta a nossa primeira vez, duas raças diferentes.
133
Agora, eu percebo que você é crente. Você é uma cristã, porque
seu espírito é bem-vindo. E esse grande Anjo de Deus não daria as boasvindas a nada que estivesse errado. Certamente que não.
134
Vocês veem aquela fotografia, aquele Anjo na fotografia, aquela
Luz acima de onde estou parado? Aquilo é o que a faz sentir-se da
maneira que se sente agora. Descendo sobre você. Um momento irmã
Gertie. Parece haver algo, não posso captar a dama corretamente.
135
Sim, a mulher está sofrendo de uma condição nervosa. Fica
nervosa, ela derruba coisas. Isso é correto. E você tem também um
problema espiritual, que está tratando de resolver, porque tem estado
orando sobre isto por algum tempo. Isso é verdade. E você tem artrite.
Vejo-a tentando levantar-se de sua cama, devagar, especialmente pela
manhã. Você tem algo mal em sua coluna, também, um problema de
coluna. Isso é o ASSIM DIZ O SENHOR.
136
Você crê que sou profeta de Deus? Você crê que o mesmo Deus
que conheceu a Simão a pode conhecer? Se Deus me revelar isso, isso fará
de ti uma crente forte, para poder crer o que vai receber? Chamam-na de
‘Nanny’ [A irmã diz: ”Amém.”] e teu sobrenome é Johnson. [“Amém.”]
E você vive em New Albany. Volte para casa e seja curada no Nome do
Senhor Jesus. Somente creia.
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eles nem conseguem fazer isso, por que Deus disse que isso seria desta
forma. Se eles somente pudessem abrir seus olhos e pudessem entender...
E vejam, antes do grande momento decisivo vir, Abraão e Sara,
33
os quais estavam sentados debaixo da árvore de carvalho... Um dia
enquanto eles estavam ali, Sara viu que vinham alguns homens. E ela
seguiu em direção a tenda. Que diferença das mulheres de hoje e quão
diferente teria sido em Sodoma. Quando os homens vêm para casa, elas
se vestem com suas roupinhas curtas e saem à frente da casa a cortar a
grama. Quanta diferença!
34
Porém Sara foi para a tenda. E quando o fez, estes Homens
vieram. E Abraão os olhou. Eles pareciam ser Homens de estranha
aparência. E um deles parecia ser o mensageiro, e sentou-se e começou a
falar com Abraão. Abraão disse, “Sente-se aqui, eu lhes trarei um pouco de
água e lavarei vossos pés. E amassarei um tanto de pão e deixarei pronto e vocês
podem também comer um bocado de carne. E então vocês podem ir.”.
35
E quando correu ao rebanho e encontrou um bezerro bem gordo,
e o matou. Disse a Sara que amassasse um pouco de pão e fizesse alguns
bolos. E ele conversou com o Homem. Eu creio que de alguma maneira
ou outra, Abraão sabia Quem era aquele Homem. Ele era o Mensageiro
do dia, e tinha Suas costas voltada para a tenda. E Ele disse: “Abraão, vou
visitar-te de acordo com a promessa que fiz há vinte e cinco anos. Eu te
fiz uma promessa, e vou cumpri-la”. Oh, bendito seja o Nome do Senhor.
36
Deus fez uma promessa, nos últimos dias Ele derramaria do Seu
Espírito sobre toda a carne e Ele a cumprirá. Jesus fez uma promessa e
disse, “As coisas que Eu faço, vós também as fareis” e Ele a cumprirá, porque
Ele é justo.
37
E Abraão olhou para Ele. E Ele disse: “Como a este tempo no próximo
mês, de acordo com a vida, isso era com Sara, virei visitar-te, e Sara vai trazer o
bebê que eu tenho prometido.”.
38
Agora, Abraão estava com cem anos e Sara estava com noventa. E
Sara, atrás do Anjo, dentro da tenda, foi, [O irmão Branham demonstra.
- Ed.] riu. E o Anjo, virado de costas, disse: “Por que Sara riu?” Aquele
era o mensageiro. Oh! Vocês sabem do que estou falando? Que tipo de
telepatia mental era aquela? Com Suas costas virada para a tenda, e ela
dentro; e riu, e Ele disse: “Por que Sara riu? Ele sabia daquilo. E aquela
foi à última mensagem antes de Sodoma e Gomorra serem queimadas.
Irmão, se você O ouve esta noite, esta é a última mensagem antes do
mundo ser queimado. Veja a natureza do Anjo. Quem era aquele Anjo?
Era Deus. Lembre-se, Abraão O chamou: “Senhor”. E a tradução disso é
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Elohim: o grande e poderoso Jeová. Era Jesus Cristo reencarnado.
39
Alguém disse: “Você quer dizer que era…? Como poderia Ele
obter esse corpo?” Por que Ele simplesmente chamou dois Anjos e soprou
um pouquinho de fôlego assim [O Ir. Branham demonstra o sopro. – Ed.]
e os átomos, o cálcio, o potássio se uniram e Gabriel entrou em um, e o
outro Anjo no outro. E Ele criou um corpo para Si mesmo. Bendito seja
Seu Santo Nome.
40
Estou muito feliz esta noite, pois sei que o mesmo Deus TodoPoderoso o qual pôde criar um corpo para Si mesmo e habitar nele;
minha confiança está Nele e sei que algum dia Ele levantará este corpo,
assim como Ele tem prometido. E Ele está aqui em nosso meio, fazendo as
mesmas coisas que Ele fez lá no passado, Oh! Louvado seja Seu Glorioso
Nome. Dando-nos sua advertência, falando conosco, dizendo-nos que
nos aprontemos, pois, Ele disse: “Um pouco mais e o mundo não Me verá
mais. Porém, vós Me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos
tempos.” Que hora estamos vivendo então!
41
Notem, o Anjo que trouxe fogo, foi O qual executou aquele
milagre. E todos sabem que o mundo será destruído com fogo da próxima
vez. E o Anjo o qual foi enviado a Sodoma e Gomorra... Vejam o que Jesus
disse. Oh! Estremece tanto minha alma ao ver isto. “Assim como foi nos dias
de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.” Que fez o Anjo? Ele
tinha o Espírito de discernimento. Ele disse: “Assim como foi, então assim
será quando o Filho do Homem se manifestar no céu.” Veem?
42
Apenas pense, isso está aqui em nosso meio agora, o mesmo Anjo
de Deus, o qual é nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo na forma
do Espírito Santo. Isto está em nosso meio. “E naquele dia...” E Ele era
Deus, e essa foi Sua mensagem, justo antes que viesse a destruição.
43
Agora, notamos que era uma mensagem de libertação. Ele
veio e tentou libertar as pessoas, e eles recusaram ouvi-Lo. E hoje, é
a mesma coisa aqui em nossa nação, entre nossa gente. Tenho tido o
privilégio de ver nosso Senhor Jesus em nossas reuniões, com sinais, e
maravilhas, e grandes coisas. E as pessoas realmente permanecem na
plataforma, e sabem, sem sombra de dúvida, que o grande, imortal e
infinito Deus está presente, realizando os mesmos tipos de milagres;
mas eles permanecem lá mascando chiclete e andando na plataforma,
despreocupados; eles não se importam.
44
Parece-me que, se um homem tivesse um mínimo de espiritualidade sobre ele, ou do Espírito de Deus nele, e quando ele visse o Senhor
Jesus fazer como disse que faria, isto estremeceria seu coração de tal
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tenho minhas mãos erguidas, eu não sei nada sobre ele. Ele tem as mãos
erguidas dizendo que eu não sei nada sobre ele, ou ele a mim. Então se o
Senhor revelar algo, vocês aceitarão isso? Quantos podem levantar suas
mãos para isso? Certo, eu posso ver. Agora, Deus os abençoe.
Agora, senhor, eu estou aqui apenas esperando ver o que Ele
124
me dirá. Assim que você seja o juiz. E se ninguém puder ver, o homem
tem seus olhos fechados, assim que pode ver que não pode ser telepatia.
Somente permaneça assim com seus olhos fechados. Se nosso Senhor
Jesus... Se Ele revelar algo, nós seremos agradecidos a Ele.
125
Porém, o homem que está em pé na minha frente, a razão que
ele está aqui, é um assunto espiritual, pelo qual ele deseja oração. Isso é
verdade? [O homem diz: “Isso é correto.”] Se isso é correto, levante sua
mão para que o povo possa ver. Agora, você crê? Nunca o tenho visto em
minha vida. Porém, ai está. Algo perturbando sua mente. Agora, quanto
mais eu falo com ele, mais lhe seria dito. Agora, sejam reverentes.
126
O que fez o Anjo? Ele tinha Suas costas virada, e disse: “Por que
Sara riu? Ela disse: “Eu nunca ri.” Ele disse: “Oh, sim, você riu.” Foi
porque ela estava assustada.
127
Agora, se a audiência pode ainda ouvir minha voz através dos
parece estar distanciando-se de mim. Eu vejo
j
alto-falantes. O homem p
uma mulher de pé. Essa é a principal razão do homem estar aqui. É por
sua esposa, e ela não está aqui com ele. E ela tem um problema feminino,
um problema de damas, e ela tem problemas com suas costas. Essa é
a verdade. Você não é desta cidade. [O homem diz: “Isto é correto.”]
Você é de outra cidade que se chama Marysville. [“Isto é correto.”] Isto é
correto. Agora vá para casa e encontre tudo da maneira como você creu.
Assim será, no Nome do Senhor. Deus o abençoe. Esse lenço, você não
necessitará colocá-lo sobre ela; você o tinha em seu bolso para ela, porém
não o necessitará.
128
Eu te conheço. Não sei o seu nome, mas você é aquela mulher que
estava parada na porta de trás um dia, quando o Anjo do Senhor veio a
mim, em uma de suas primeiras vezes aqui no Tabernáculo, e me revelou
algo que era um segredo perfeito. E você foi curada de um câncer. Isso
é correto. Porém não faço idéia qual é o seu problema agora. Eu não sei.
Você sabe disso. Eu não tenho idéia de qual é o seu problema. Mas, se o
Senhor nos mostrar, você O aceitará ? [“Sim.”] Eu…
129
Você não está aqui para pedir algo para você mesma. Você está
aqui por uma criança. [A mulher diz: ”Sim.”] E esta criança está aflita. E a
aflição está em sua coluna. [“Sim.”] Ela não consegue se levantar ou algo

20

CRENTES DA BÍBLIA

Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus seja com todos.
Esteja com vocês agora.
119
Disse-me ‘do um ao cinquenta?’ Muito bem. Quem tem o cartão
de oração número um, poderia levantar sua mão? Olhem em seus
g
nas macas ou onde for, q
que não p
pode levantar-se, todos,
cartões. Alguém
por favor, confiram seus cartões, e uns aos outros também. É somente
p
um pequeno cartão. Não creio que tenha minha foto neles. É somente
um cartão simples. Número um, onde está? Muito bem. Pode se levantar
onde está, senhor. Número dois, levante sua mão. A senhora aqui mesmo.
Número três, pode erguer sua mão?
120
[Espaço em branco na fita. - Ed.] Nós somos estranhos. Este é
nosso primeiro encontro em nossas vidas, eu suponho. Então, o Senhor
Deus conhece a ambos. Ele sabe tudo a seu respeito e Ele sabe tudo a meu
respeito. Porém, se Ele em Sua bondade fosse capaz... Se eu te dissesse:
“Oh, senhor, você está enfermo, e você ficará bem.” Você teria direito
de duvidar disso. Esta audiência teria o direito de ficar perplexa com
isso. Certamente, porque vocês apenas ouviram algo de mim. Porém, se
o Espírito Santo vem e lhe diz algo que ele tenha feito, algo que eu não
saiba que ele tenha feito, ele saberá se é verdade ou não. Então, se Ele
conhece o que já foi, certamente, se isso é correto, Ele poderá dizer o que
será, e isto será correto.
121
Você deveria crer nisso, Senhora Cox, não deveria? Senhora Cox,
assentada lá, eu lhe digo, de Kentuchy, lá. Senhora Wood aqui em algum
lugar na igreja, sua mãe. O câncer comeu sua face aqui nesta região. E eu
estava vindo do norte de Woods, minha esposa me chamou e disse: “Eu
nunca vi ninguém tão deformada em vida como a senhora Wood.” E o
senhor e a senhora Woods são meus amigos íntimos.
122
E eu fui até a senhora, e voltei com o ASSIM DIZ O SENHOR; e o
câncer morreu. Há uma mulher assentada aqui e você pode relatar que...
Poderia se levantar senhora Cox, então às pessoas poderão ver. Todo um
lado de seu nariz, e sua face, estava tomado pelo câncer, e, em seu olho
também. Vire-se e a audiência poderá vê-la lá atrás. Câncer... Ela está
bem. Ela nunca esteve doente.
123
Agora, se o Senhor nosso Deus revelar para este irmão, deixe que
ele seja o juiz. Se o Senhor nosso Deus revelar a ele a razão, porque ele
esta aqui, ou algo como o Senhor fez com a mulher no... Ou como Ele fez a
Felipe quando Natanael o encontrou, ou Natanael... Ou Felipe encontrou
Natanael, e revelou coisas, vocês todos creriam nisto? Vocês todos creem
que... Se este homem sabe que eu não conheço nada sobre ele... E eu
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maneira que ele não poderia manter-se em paz por muito tempo. Ele
incendiaria a nação com a mensagem. “Assim como foi em seus dias,” Ele
disse, “Então assim será.”
Aquela mensagem seguiu adiante e aquelas pessoas que
45
zombaram e riram dela, como se alguém estivesse contando um conto
tolo. Porém aquilo era misericórdia, e graça, e era para libertação. Oh,
que coisa! E o Anjo naquela manhã disse a Ló, depois que havia dado a
mensagem: “Apressa-te, vem logo, porque nada posso fazer até que tu venhas.”.
46
Agora quero que percebam isso, porque temos que diminuir isto,
por causa da fila de oração. Notaram o que disse o Anjo? “Eu nada posso
fazer, até que tiveres chegado ali.” O que foi isso? Era uma mensagem de
libertação. E antes que uma partícula de fogo pudesse cair do céu, Ló
tinha que sair de Sodoma. E antes que uma gota de chuva caísse do céu,
Noé entrou na arca. E antes que a bomba atômica atinja esta nação, a
Igreja irá ao rapto para encontrar o Senhor Jesus.
47
E se o Sputniks, e os mísseis então prontos, e os gatilhos estão
em posição, os anjos estão todos apostos, em ordem. Aleluia! Os grandes
corredores do céu estão lotados. As harpas estão afinadas. As grandes
bandas já ensaiaram. Há um tempo de recepção, pronta, para a igreja do
Deus vivo, que tem esperado Sua vinda.
48
Tudo está em ordem. Estou muito feliz. Estou ficando cansado.
Oh! Esta hora tão tremenda. E pensar que nós temos tido uma parte nesta
etapa do tempo. Lembre-se, “Assim será na vinda do Filho do Homem, quando
o Filho do Homem, for revelado no céu.” Agora lembrem, antes de cair chuva,
Noé estava na arca. Antes que caísse o fogo, Ló estava fora de Sodoma,
pelo o que o Anjo disse: “Eu nada posso fazer, até que tenhas chegado ali.
Tenho a alavanca em Minha mão para puxar e fazer os fogos caírem do céu.”.
49
E eu penso que é exatamente assim. O Anjo de destruição está
segurando a mão da Rússia, com as bombas atômicas; até que a Igreja
se ajunte, e seja um grande Corpo de Cristo. “Eu nada posso fazer, até que
chegues ali.” Oh, se essa não é uma bendita segurança! E se vimos que
tudo está em ordem, a ida da igreja para casa está em ordem. Aqui está o
Anjo do Senhor com a mesma Mensagem, operando os mesmos sinais, as
mesmas maravilhas, tudo está em ordem.
50
Tabernáculo Branham, faz aproximadamente vinte e cinco anos
atrás, que falei deste mesmo púlpito, e disse-lhes que um dia estas coisas
aconteceriam. Aqui está tudo isso. Estamos no fim dos tempos, a junção
está aqui. Estamos próximos do momento da Igreja ir para o lar.
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51
Os críticos zombando e rindo, como foi com o rei Nabucodonosor
e Belsazar. Assim também foi nos dias de Noé. Também foi assim nos
dias de Ló. E assim estão fazendo o mesmo hoje. “Eu nada posso fazer, até
que tenhas chegado ali.”
52
Eu quero que percebas: Ló saiu de algo que o destruiria e Noé
entrou em algo que o salvaria. E este é um tipo da Igreja. Nós saímos do
mundo, e para longe desta era Elvis Presley e Arthur Godfrey, na qual
vivemos. Saiam do mundo e entre em Cristo! Saiam do mundo. Aqueles
que são do mundo, perecerão com o mundo. Aqueles que estão em Cristo,
irão para o lar com Cristo, “Porque aqueles que dormem em Cristo, Deus os
trará com Ele quando vier.” Nós saímos do mundo para entrar em Cristo,
em segurança.
53
Oh! “Mas eu nada posso fazer até que tu te apreces em vir.” Eu gosto
disso. Depressa! Escapem! A mensagem é urgente: “Depressa! Depressa!
Escapem!” Bendito seja o Nome do Senhor.
54
Jesus prometeu que este evangelho seria pregado. Isto está
acontecendo agora, já por anos e anos. E este é o tempo do fim, o último
grande sinal, apenas antes dos Anjos elevarem suas vozes, “Apressa-te!”
Ele virou-Se e disse: “Por que Sara riu?” O Anjo da destruição, Ele disse:
“Tenho ouvido dos seus pecados e Eu vim para ver se é verdade ou não.”
E Ele encontrou que era verdade. E a mensagem foi graça, misericórdia e
libertação, mas “Depressa, depressa!”
55
Oh! Filhos, não fiquem parados e perguntando. Apressem-se!
Apressem-se! Rapidamente! O tempo está à mão. Correr para onde? Para
longe como fizeram os passarinhos. Saiam dessas grandes e modernas
muralhas de Babilônia, estas grandes e velhas denominações, que dizem:
“Não há diferença nos tempos”. Estas grandes e velhas igrejas incrédulas
que dizem: “Não há tal coisa como cura divina. Não existem milagres.”
Saiam destas muralhas, por que vão ser derrubadas. Elas serão destruídas
e aniquiladas, por que meu Deus assim o disse.
56
Corram rápido até o Calvário! Se os pássaros foram para as
árvores, vá para as árvores também, para esse madeiro onde Cristo
foi crucificado, agarre-se a Sua misericórdia e clame a Deus até que a
tempestade passe. “Depressa! Escapem!” “Por que Eu nada posso fazer, até
que tenhas saído.” Ele está esperando por você.
57
Distanciem-se destas coisas velhas e modernas. Apartem-se da
televisão quando passam essa classe de programas. Desliguem o rádio
quando este rock-and-roll começar. Atue como uma dama. Vista-se como
uma dama. Atue como um homem. Se vista como um homem. Fale como
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113
O que acontece? Há muitos peixes no lago. Há muitos que Deus
conheceu antes da fundação do mundo que são predestinados para a
Vida Eterna. Quando este último eleito vier, tudo se encerra. Somente
houve certo número de pássaros que entraram na arca, e certo número de
animais. E as portas foram fechadas por Deus. E os demais ficaram fora.
Embora eles tentassem entrar.
114
E, meu querido amigo, se você não está dentro, entre agora
mesmo, enquanto Deus está chamando, porque as portas da misericórdia
podem fechar para os gentios, a qualquer momento. Agora, o que eu faço
terá... Enquanto eu falo agora. Eu tenho falado e minhas palavras... Se
eu pregasse por horas, isso não significaria nem a metade de uma única
Palavra de nosso amado Cristo. Agora, mas o que tenho pregado, ou
tenho dito a verdade ou uma mentira. Se tenho dito uma mentira, Deus
não tem nada a ver com isso. Se tenho dito a verdade, Deus respaldará
Sua Palavra. (Quantos você disse? Entregaram cinquenta cartões?)
115
Eu lhes mostrarei porque entregamos cartões quando temos
reuniões de discernimento. Eu não digo que Ele fará, talvez não. Porém,
eu quero que vocês sejam honestos comigo. Quantos aqui gostariam
de vir à fila agora? Levantem suas mãos, por todo o edifício, onde quer
que estejam. Todos no edifício que queiram entrar na fila, levantem suas
mãos. Agora, quem gostaria de ser o primeiro? Veem? Todos gostariam,
por isso nós temos que entregar cartões de oração a fim de organizarmos
uma fila.
116
Agora, ele tem entregado cinquenta cartões. E vamos chamar de
todas as partes, através destes cartões distribuídos. Assim daremos a todos
uma chance de ser chamado... Agora, não depende de mim o que acontece
aqui, não sou eu fazendo isso, não depende de mim, depende Dele.
117
Quantos sabem que no Novo Testamento, no livro de Hebreus,
diz que agora mesmo “Cristo é o Sumo Sacerdote que pode compadecerSe de nossas debilidades”. [A congregação diz: “Amém!”] Bem, como
você saberá se O tem tocado? Você saberá disso pela maneira tal como
Ele Se fez ali. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele tem
de Se manifestar tal como Ele Se fez ontem, e, para sempre. Então, podem
ver a última Mensagem aos judeus e aqueles. Como Ele fez isso?
118
Agora, esta é a última... Se Ele Se manifestar de qualquer outra
maneira, através de alguma denominação, Ele seria injusto. Ele nunca
Se manifestou em uma denominação, porque não havia denominações
em Seus dias. Ele Se manifestou através do sobrenatural, assim como
dissemos esta manhã, como a Escritura sobre a parede e a interpretação.
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antes do fim dos tempos e faria as mesmas coisas. Ele disse que as faria
através de Sua Igreja. Agora, Ele disse: “Eu Sou a videira, e vos sois os
ramos.” Agora, a videira não produz fruto; os ramos produzem frutos.
106
Se for uma vide de abóbora, esta produzirá abóbora. Se for de
melancias, produzirá melancias. Se for uma vide de melão, produzirá melões.
Se for de uva, produzirá uvas. Se for uma vide Cristã, produzirá Cristo, a
vida de Cristo, as obras de Cristo. Veem? Então, nossos espíritos tem que ser
vivificados por algo. Eu estou muito feliz de estar Nele esta noite.
107
Vocês não sabem, pequeno rebanho, o quanto isto me faz bem.
Sabendo que já tenho quarenta e oito anos, um homem velho. E eu já
tenho pregado por vinte e sete anos. Meus ombros estão encurvados.
E, oh! Eu me dou conta de que não sou mais aquele rapazinho que
costumava jogar bolinhas de gude, ali fora, na rua. Porém, há uma coisa
que eu sei, eu sou Seu servo. Prefiro saber disso, a tudo que eu poderia
saber. Pois que benefícios outras coisas fariam?
108
Eu tenho tentado ser honesto com todos vocês. Eu tenho
tentado fazer todo o possível para ser honesto, e justo, e verdadeiro
na presença de vocês, e na presença de Deus, porque eu sei que ele nos
vê o tempo todo.
109
Agora, se eu pudesse... Eu diria agora. Esta pequena mensagem
desta noite, eu tentei ser breve, mas eu estou pedindo que Deus leve o
restante disso até seus corações. Depressa! Depressa! Depressa! Saiam de
Babilônia tão logo possam. Não permaneça no mundo.
110
Saiam dessas bobagens. Saiam! Saiam disso. Sejais livres com
Cristo. Saiam destas coisas, pois não sabemos a hora que tudo isso vire
nada, apenas poeira sobre a Terra, apenas gases e o mundo feito pedaços.
Isto pode acontecer antes deste culto acabar, e isso nunca contradiria as
Escrituras em nada. Apenas cumpriria as Escrituras. O Evangelho tem
sido pregado, está é a última Mensagem.
111
Agora, não fiquem buscando as grandes coisas do futuro. A
América tem pecado muito além para poder alcançar graça. Isto é
exatamente correto. Anotem-no nas suas Bíblias e prestem atenção se
estou certo ou errado. Ela tem estado em déficit agora por dois anos.
112
Billy Graham disse, em seu café da manhã, não muito tempo atrás.
Ele levantou sua Bíblia e disse: “Aqui está o exemplo.” Paulo foi à cidade
e teve um convertido, regressou no próximo ano e ali havia trinta. Disse:
“Eu vou à cidade e tenho um avivamento com vinte mil convertidos, e
volto em seis meses e não encontre talvez vinte.”.
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um cristão. Viva como um cristão. Destruam todas as pontes. Depressa!
Saiam! A destruição está á mão. Deus está irado e desgostoso. Oh, é mais
tarde do que vocês pensam. A hora está à mão. O Anjo da misericórdia…
O Anjo da misericórdia, o qual enviou Sua Mensagem, está aqui esta noite.
Vocês creem? Terá a igreja que subir antes do período da tribulação?
58
Olhem, Israel entrou em Gosen e o Egito entrou em trevas. O
Egito entrou em Gosen. E [Israel – Ed.] foi levado para a terra prometida.
O Egito entrou em trevas e foi sepultado no Mar Morto.
59
Apressa-te! Corra e fuja. Esta poderá ser sua última oportunidade.
E lembrem: vemos os mísseis preparados. Os ouvimos, os vemos nos
jornais. O mundo inteiro está tremendo, tudo o que Deus disse está
acontecendo. Então, o que é tudo isso? “No dia em que o Filho do Homem se
revelar a Si mesmo no céu...” O que é o Filho do Homem ser revelado? “Jesus
Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente.” Veja isto no verso 21 ou 30,
sim. “Assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado no céu.”
60
O que é isso? Esta mensagem... Isto não tem acontecido desde
que Jesus Cristo esteve na Terra. E aqui está no final da era gentílica.
Vamos olhar para isto, por apenas um momento, e refletirmos.
61
Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele não professou ser
curador. Ele disse: “Não Sou Eu que faço as obras; mas Meu Pai, Eu apenas
faço o que o Pai me mostra para fazer.” Em São João 5:19, Ele disse: “Em
verdade em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa
alguma, se o não vê fazer o Pai.”
62
Se você notar Felipe, quando ele se converteu. Quando Ele iniciou
Seu ministério, o Senhor Jesus, o que aconteceu? Vejamos como o Filho do
Homem revela a Si mesmo. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
Ele revelará a Si mesmo da mesma maneira que Ele fez no passado. Se
Ele revela a mesma coisa, então Ele terá que revelar a mesma mensagem.
Aquietem-se e vejam.
63
Quando Pedro veio a Jesus ao cabo de seu ministério, São João 1,
Pedro chegou diante Dele, porém ainda não era chamado de Pedro, mas
tinha outro nome. E quando Ele veio até Jesus, Ele disse: “Tu és Simão,
filho de Jonas.” Aquele pescador pensou: “Como ele sabe meu nome?”
64
E então Felipe, também de Bethesda... Ele então vai aos arredores
do monte e encontra um amigo, Natanael, debaixo de uma árvore,
orando. Disse-lhe: “Venha, vê a quem nós encontramos, Jesus de Nazaré,
o filho de José.” Observem como Ele se revelou. Ele disse: “Poderia vir
alguma coisa boa de Nazaré?” Ele disse: “Venha e vê.” Aquela foi à melhor
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resposta que um homem poderia dar ao outro. Não critique isso, venha e
veja por si mesmo. Oh, se somente, pudéssemos ser apenas sinceros hoje.
65
E no caminho de regresso, ele começou a instruí-lo. “Pois”
disse-lhe, “Pedro, ontem um homem... Cefas, tu conheces aquele velho
pescador?” “Sim”.
66
“Ele se apresentou diante deste Homem e Ele lhe disse quem ele
era e até quem era seu pai também.” “Oh”, disse Natanael, “Eu não sei
nada a respeito disso.”
67
E quando ele chegou até onde Jesus estava, até na fila onde Ele
estava orando pelos enfermos, Jesus pôs seus olhos nele e disse: “Eis aqui
um verdadeiro Israelita, em quem não há dolo.”
68
Como Ele soube que era um Israelita? Os Gregos e todos os
demais se vestiam igual e não se distinguiam. Como Ele soube que era
um israelita? Ele era Deus manifestado em carne. O que Ele fez? Ele
olhou-o e viu-o.
69
Natanael disse: “Quando me conheceste, Rabi?”.
Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse, te vi estando tu debaixo
da figueira”.
Ele disse: “Isto O confirma,
a Tu és o Filho de Deus, Tu és o rei de Israel”.
Jesus disse: “Por que eu te disse isso, tu crês em Mim”? Disse: “Coisas
maiores do que esta verá.”.
70
Porém o membro incrédulo de igreja ficou de lado. Oh, reverentes
e firmes como poderiam ser, certamente. Eles permanecem ali com seu
jeito intelectual, e grandes experiências teológicas de seminários. Eles
diziam: “Este homem é um adivinho. Ele é belzebu.”
71
Jesus disse: “Vocês dizem isto de Mim, Eu vos perdoo, mas quando
o Espírito Santo vier e fizer as mesmas coisas, uma única palavra contra
isso não vos será perdoada, nem neste mundo e nem no mundo vindouro.
72
Havia uma pequena mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela
abriu caminho por entre a multidão, e tocou Sua vestidura, porque ela
disse para si mesmo: “Se puder tocar no Homem, eu serei curada.” Ela O
tocou, e desapareceu entre a multidão, e assentou-se em outro lugar, por
ali, ou o que tenha feito.
E Jesus virou-se e disse: “Quem Me tocou?”
Pedro O admoestou e disse-Lhe: “Olhe, toda a multidão está Te
tocando. Por que perguntas; Quem Me tocou?”.
Ele disse: “Porque me debilitei. Virtude saiu de Mim”. E Ele olhou
tudo ao redor com esses olhos, até que Ele a encontrou. Como Ele fez
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partiriam o mundo em duas partes. Que Ele possa vir esta noite e nos
trazer misericórdia, Senhor, porque o pedimos no Nome de Jesus. Amém.
100
Oh! Há algo a respeito deste velho e bendito Evangelho que parece
te polir esta noite. Eu amo isso. Vamos apenas enfatizar que, uma vez... Quão
ternamente Jesus está chamando. Todos, com nossas mãos levantadas a Ele.
Você faria isso? Quão ternamente Jesus nos chama hoje. Com insistente
bondade... Toca às portas da alma e espera com amorosa ansiedade. Venha a
Mim, venham! Somente esconda-se agora em Cristo, os que cansados estão.
Doce descanso Jesus nos oferece. Hoje aceitá-Lo deveis.
101
Os que nunca tem estado aqui antes, em algum de nossos cultos
de cura, deixe-me ver suas mãos, os que nunca estiveram nestes cultos...
Muito bem. Estou muito feliz em tê-los aqui.
102
Agora, eu não reclamo ser o curador. Eu reclamo que Jesus não
está morto, mas que está vivo. Eu não sou curador, não há curadores.
Cristo já te curou. “Por Suas pisaduras já fomos curados”.
103
Mas eu quero fazer esta pergunta aos recém chegados. Agora,
vocês talvez assistam a alguma igreja. Muitos de vocês que ergueram
suas mãos, também as levantaram pedindo por oração, alguns instantes
atrás. Se você não tem uma igreja escolhida, lhes damos boas-vindas
ao Tabernáculo Branham, onde nosso precioso irmão Orman Neville,
um homem de Deus, que não ensina nada senão a verdade da Bíblia.
Vocês são bem-vindos ao nosso companheirismo. Nós não somos uma
denominação. Somos apenas uma igreja aqui, um companheirismo.
Somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, luteranos,
somos de tudo. Somos cristãos que amamos a vocês. E oramos que vocês
encontrarão suas... Se não puderem vir aqui, vá até uma boa igreja que
fique próxima de sua casa, em algum lugar, onde realmente preguem o
Evangelho. E assim poderão ser alimentados pelo Espírito de Deus.
104
Todos aqui no edifício esta noite, se o Senhor Jesus ressuscitou
dos mortos, e se eu tenho lhes dito a verdade, então Deus está obrigado
a cumprir Sua Palavra. Vê? Oh! Não tenha medo de confiar nisso. Ou a
Bíblia é a Verdade, ou não é a verdade. Se esta não é a verdade, é a maior
mentira que jamais tem sido escrita, porque tem enganado a milhões.
Várias vezes tenho parado com o Alcorão em uma mão e a Bíblia na outra,
diante dos maometanos, e tenho dito: “Um está certo e o outro errado.
Deixemos que fale o Deus que seja o Deus Verdadeiro”. Não temas, Ele
nunca te abandonará, Ele nunca o deixará.
105
Agora, o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na Terra, as obras
que Ele fez, que acabamos de citar, Ele prometeu que Ele viria novamente
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urgente. Eles são sábios o suficiente para olhar em volta e ver que algo
está pronto para acontecer. Crianças aqui, muitas delas levantaram suas
mãozinhas. Deus, seja misericordioso para com elas. Muitos velhinhos e
pessoas de meia idade têm levantado suas mãos, adolescentes também
tem levantado suas mãos. Eles estão buscando misericórdia.
93
Deus, eu estou tão contente em saber que a primeira revelação de
Cristo é de misericórdia. A segunda revelação é julgamento. Oh, Deus!
Obrigado por estes que tem alcançado misericórdia esta noite, o caminho
da misericórdia. “Bem aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles
serão saciados.”
Acendam suas lâmpadas esta noite, Senhor. Que possam ser
94
luzes postas sobre um monte, que não possa ser escondida, porém que
possam dar luz nas escolas e nos lugares onde estão relacionados, após
saírem daqui. Concede-o, Senhor.
95
Que eles possam ser luzes que brilham para a glória de Deus.
Abençoa-os, e então algum dia, num mundo melhor, Senhor, que
possamos nos reunir ao redor da grande mesa de Deus, naquela grande
Bodas. Mantenha Seu Espírito sobre nós, Senhor.
96
Abençoe aqueles que estão em pé, junto as paredes, e fora no átrio,
e ao redor, que levantaram suas mãos. Seja com eles, Senhor. Aqui em volta,
que tem levantado suas mãos, e assim por diante. Seja com eles, Senhor.
Eles têm permanecido em pé, e sentido câimbras em seus membros nesta
noite, porém seja misericordioso Senhor. Conceda-nos estas coisas.
Eles são os frutos desta breve mensagem esta noite. Eu oro que
97
os anjos de Deus lhes façam essas coisas tão reais em seus corações, que
nenhum deles perca nenhuma parte disso, eles são os frutos e eu os
apresento a Ti e Tu os entregas a Jesus, porque eles são Teus presentes
de Seu amor para Ele. “Homem algum pode tirá-los de Sua mão, porque
ninguém é maior do que Deus”. E eu peço que os guardes em segurança,
até que Jesus volte por eles.
98
Que os demais se apressem, Senhor, e apurem porque a Mensagem
é urgente. Precisamos fugir rapidamente, antes que venha a destruição. E
agora Senhor e Deus, eu oro para que Tu envies Teu Anjo, o mesmo que
Se sentou com Abraão, concede-nos Senhor, o Anjo que sabia o que Sara
fazia atrás da tenda.
99
Esse era o Anjo do Pacto. Esse era o Anjo que trouxe misericórdia
antes que caísse o fogo. Mas a qualquer hora, o fogo pode cair, os átomos
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isso? Não sabemos, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele
Se revelou a nação judia desta maneira.
73
Quando Ele veio aos Samaritanos, uma mulher estava junto ao
poço, uma formosa mulher samaritana. Você sabe que há apenas três
tipos de povos: judeus, gentios e samaritanos, descendentes de Cão,
Sem e Jafé. E os samaritanos eram meio judeus e meio gentios. E você se
lembra quando isso começou, quando eles se casavam com suas mulheres
e assim por diante.
74
E esta jovem mulher chegou ali, a qual nós interpretamos em
nosso p
país como uma mulher de má fama, mas ela não era. Este rapaz
p
aqui da Índia poderia dizer-lhes isto. Este é um Livro Oriental, e vocês
estão tratando de lê-lo com uma educação Ocidental.
75
Quando eu fui à Índia, e desembarquei no aeroporto, em
Bombaim, ali estava o bispo da igreja Metodista. E os demais parados ali
disseram: “Não nos diga que você é um missionário, Senhor Branham.
Nós sabemos mais sobre a Bíblia do que vocês, Yankees, jamais poderão
conhecer.” E isto é verdade. Ele disse: “Nós temos a Bíblia dois mil
anos antes de vocês se tornarem uma nação.” Isto é certo, a igreja de
São Tomás ainda está ali, onde São Tomás foi e pregou. Porém disse ele:
“Nós entendemos que Deus o tem visitado, para fazer que esta Bíblia
viva novamente.” Disse: “Isso é o que desejamos saber.” Isto mesmo. O
mundo está faminto de Pão Vivo.
76
Essa mulher samaritana estava junto ao poço, Jesus disse a ela:
“Mulher, dá-Me de beber.” Bem, disse ela... Eles tinham toda aquela
segregação. Mas Ele a fez entender que não havia diferença. Deus fez
a todos de um só sangue. E Ele disse: “Se soubesses com Quem estás
falando, tu Me pedirias de beber.” E a conversação seguiu até Ele captar
seu espírito. Então, Ele percebeu qual era seu problema. Ele disse: “Vá e
traga teu marido aqui”.
77
O que aconteceu quando ao judeu lhe foi dito isso? O judeu disse:
“Tu és o Filho de Deus.” Isso é correto? O que aconteceu com a samaritana
quando ela ouviu algo Dele? No momento que ele disse: “Vá e traga teu
marido aqui.”
78
Ela disse: “Senhor, eu percebo que Tu és profeta. Agora, sabemos que
quando vier o Messias, o qual é chamado o Cristo, quando Ele vier, Ele nos dirá
estas coisas. Mas quem és Tu?
Ele disse: “Eu Sou Ele, o Qual fala contigo.”
Ela correu a cidade e disse: “Venham e vejam a um Homem que tem
me dito as coisas que tenho feito. Não é esse o Messias?
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79
E Ele nunca fez isso uma única só vez com algum gentio. Por
quê? É que Ele reservou isto para este dia. É o que Ele disse aqui: “Nos
dias em que o Filho do Homem se revelar a Si Mesmo no céu...” Ele
está Se revelando agora mesmo à Igreja, para misericórdia. A próxima
vez que Ele Se revelar será em destruição, a aqueles que têm rejeitado
a Mensagem. Que Deus seja misericordioso para conosco, enquanto
oramos por um momento. (Suavemente e ternamente, Irmã Gertie, se
você puder.)
80
Eu estou maravilhado esta noite, sinto muito por vocês aí de
pé junto às paredes, e posso sentir suas antecipações. Eu me alegro, oh,
sejais fiel consigo mesmo e com Deus, por um momento. Vocês realmente
desejam apurar-se e sair disto? Há um Homem presente aqui esta noite,
chamado Senhor Jesus. Ele tem uma passagem para cada um, e tudo que
vocês devem fazer é somente dar-Lhe o seu coração. Ele o lavará com Seu
Sangue, e te purificará de todo pecado e dúvida, e o levará ao Seu paraíso
quando Ele vier. E isso poderá ser ainda antes do amanhecer.
81
Os Sputniks... A ciência diz que não há nada, vocês ouvem todos
os dias, no rádio, na televisão, quando estão entrevistando estes cientistas.
Eles dizem que não há nada que possa impedir este mundo de ser
destruído em um minuto. Seria apenas tomar um trago de vodka, e de
repente puxarão uma alavanca e pronto, é só isso. Depressa! A mensagem
é urgente. Depressa! Escapem! Corram por suas vidas! Saiam dessa
moderna Babilônia. Fujam das muralhas. Você pode sentir algo pulsando
no seu coração? Se você é realmente espiritual, e se Deus fala contigo...
Certamente se Ele falou com aqueles passarinhos, Ele pode te falar.
82
Você pode levantar sua mão para Ele? Não temos espaço para
trazer as pessoas em volta do altar, mas se você apenas levantar sua mão e
disser: “Deus, tenha misericórdia de mim!” Deus te abençoe irmão. Deus
te abençoe. Oh! Que coisa, estão por todo o edifício. Eu não sei quantas
mãos há levantadas por aqui. “Oh Deus, tenha misericórdia de mim! Esta
é minha mão, eu quero escapar Senhor!” Antes do amanhecer eu poderia
ouvir um clamor. Eu olharia para fora e o arco-íris estaria flutuando pelos
céus, e o Filho do Homem estaria vindo.
83
Que terrível dia seria este, se você deixar passar esta oportunidade.
Você permaneceu aos arredores de sua igreja, não permaneceu? Oh, você
diria: “Minha mãe pertenceu a isto.” Isto está bem, irmão. Isto está bem,
irmã. Porém a salvação de sua mamãe nunca te salvaria. Sua mãe viveu
seu dia, e você está vivendo em outro. Ouça a Mensagem do Senhor e
ouça a advertência do Espírito.
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84
Que tipo de Espírito foi aquele que discerniu que Sara ria dentro
da tenda? O Anjo do Senhor?
Agora, com suas cabeças inclinadas, eu quero orar por cada um
85
de vocês. Que fizeram quando levantaram suas mãos? Você dirá: “Isto
significa alguma coisa, Ir. Branham? Claro que sim. Se você realmente
levou com seriedade, isto fez toda a diferença entre a morte e a vida.
86
A Mensagem é urgente. Não levantará sua mão neste momento?
Diga: “Deus, tenha misericórdia de mim!” Deus abençoe a garotinha
ali. Deus abençoe a senhora ali. Deus abençoe a você filhinho; a você,
a você também jovenzinho. Crianças ao longo destes altares com suas
mãozinhas levantadas. Bem, Deus abençoe seus pequenos corações. Você
diz: “Eles não o fazem de forma séria.” Oh! Sim, eles fazem. Jesus disse:
“Deixai vir a Mim as criancinhas, não as proíbam, pois delas é o Reino
de Deus.” Elas podem não chegar à maturidade, mas elas serão... Elas
nunca... Quem sabe escaparão de todas as grandes coisas das quais temos
tido que atravessar.
87
Deus, tenha misericórdia! Quando você levanta suas mãos, isso
mostra que há algo em você que te fez tomar esta decisão. Seu corpo estaria
morto se não houvesse algo em você que dissesse ‘levante tuas mãos’.
Isso foi o Espírito. Então você levantou sua mão, Deus testemunhou isso.
O Espírito fez com que você levantasse suas mãos. Deus os abençoe, e a
todas as criancinhas lá atrás. Também essas crianças de cor de pé ali. Deus
abençoe seus pequenos corações, filhinhos. Deus os ama. Com certeza.
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Um destes dias sairemos daqui, eu não sei quando isso será, mas
está próximo. Apressem-se! Depressa! Entre no Reino!
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Você diz: “Bem, eu já ouvi isto antes.” Você poderia ouvir isso
pela última vez também. Permita que este seja o momento. Deus a
abençoe lá atrás, jovenzinha.
90
Saiam de todas estas coisas modernas, estes velhos muros.
Tudo cairá. Todo este rock-and-roll, e todas estas coisas, perecerão com
o mundo. Não está você incluído com o mundo? Saia disto, Deus está
voltando por Sua Igreja. E Ele te escolheu, esta é a razão pela qual Ele está
falando contigo. A Mensagem é urgente, venha rapidamente.
91
Agora, enquanto oramos, sejam sinceros, peçam a Deus que
tenha misericórdia de ti.
92
Bendito Senhor, pode haver pessoas aqui as quais nunca viram
o poder de Deus em ação antes, mas algo no profundo de seus corações
disse: “Levante sua mão. Sou Eu.” E eles veem que há um chamado

