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Obrigado irmão Orman. Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um
momento agora para uma palavra de oração. E enquanto estamos com nossas
cabeças inclinadas, eu perguntaria se há alguém aqui que tem um pedido
especial, que gostaria de ser conhecido pelo levantar da mão? O Senhor vê
essas coisas, eu estou certo. Confiando que ele concederá isto…
2
Nosso Pai celestial, temos nos reunido nesta manhã para nenhum
outro propósito a não ser magnificar o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E agradecemos a Ti por sentir Tua presença. E estamos certos que Ele se
encontra conosco, porque é a Sua promessa, que: “Onde quer que dois ou
mais estiverem reunidos em Meu Nome, Eu estarei no meio deles.” Agora
pedimos as Tuas bênçãos Senhor, sobre todos esses pedidos hoje que têm
sido apresentados pelo levantar de mãos.Tu sabes o que está por detrás de
cada mão, no coração, e eu oro para que Tu respondas a cada um.
3
Nós agradecemos hoje pela oportunidade de Te adorar. Te
agradecemos por esta igreja, e por este povo, e pelos irmãos de fé igualmente
preciosa. E agora pedimos que Tu nos dês o desejo de nossos corações, que
é Te servir. Alimente-nos com aquele Maná Escondido de que Tu disseste na
Bíblia que foi dado, que estava reservado lá atrás somente para os sacerdotes.
E nós fomos ensinados que somos sacerdotes de Deus, oferecendo sacrifício
espiritual, que é o fruto dos nossos lábios, dando louvor ao Seu nome. Agora
oramos para que Tu nos abençoe no restante deste culto, partindo o Pão da
Vida para nós. Em Nome de Jesus Cristo, amém.
4
Eu estou contente de ver novamente nossa grande família nessa
manhã e estou feliz por estar aqui com vocês. E para os de fora que estão
temporariamente por aqui, de diferentes partes do país, que se reuniram conosco
nessa manhã de domingo. Agora, não temos nenhuma denominação, e nós
simplesmente nos ajuntamos... O povo que crê em Deus se reúne para adorar
ao Senhor e juntos oferecer nossas orações a Deus, fazer nossas confissões
a Ele. E cada domingo e a cada dia nós entramos num purgatório, que é
purgar nossas almas, nossos pecados, pelo Espírito Santo, tentando viver tão
piamente quanto nós sabemos nessa presente era, esperando ansiosamente
por Sua aparição a qualquer momento. E estamos esperando que isto aconteça
a qualquer instante.
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5
Agora, temos um - um grande programa hoje. Temos nosso culto de
escola dominical esta manhã e então à noite, temos um - um programa muito
especial hoje à noite. Meu bom amigo, Irmão Joseph Boze, o qual não é nenhum
estranho entre nós aqui, mas eu creio que é a primeira vez que ele nos visita
aqui na igreja. É… eu sempre tive duas igrejas no mundo inteiro onde eu tenho
viajado, que eu sempre chamo de “igrejas modelo”; e uma delas é a do Irmão
Joseph Boze, da Igreja Filadélfia em Chicago, Illinois, e a outra é a do Irmão
Jack Moore, em Shreveport, Louisiana. Eu estive tanto nessas igrejas, até que
quando eu chegava de viagens missionárias, alguém comentou: “Não ligue em
Jeffersonville para falar com o Irmão Branham; ligue em Chicago. Se ele não
estiver lá, bem... ligue em Shreveport.” Eu estive lá tantas vezes...
6
Joseph foi embora de Chicago. Isso entristeceu nossos corações a
princípio, quando pensamos que ele teve que sair de Chicago, mas depois de
orar, descobrimos que era Deus dando a ele uma chamada. E esse meu amigo
agora iniciou um grande trabalho em Tanganika, e no Kênia, e em Uganda; e
ele está fazendo um grande trabalho. E nós sentimos de ajudá-lo apoiando-o de
todas as maneiras que pudermos, nessas reuniões. E eu estou planejando, se
for a vontade de Deus, nesse próximo janeiro, estar com ele nas suas escolas
através da África, quando formos à África do Sul . E eu... Ele dirá mais a vocês a
respeito disso nesta noite em sua saudação à igreja. Ele estará falando nesta nesta tarde sobre isto, eu suponho, lá pelas oito horas, assim que as preliminares
terminarem. E então, ele tem um filme que vocês ficarão felizes de ver, tenho
certeza. E este filme é de suas escolas na África e o que o Senhor tem feito por
ele em poucos anos. É muito encorajador para mim mostrar que - ver o filme,
porque isso mostra o que Deus pode fazer com uma pessoa que encontra o
seu lugar em Sua vontade. Depois de esperar por anos para encontrar isso, e
caminhando na maneira que Deus lhe dirigiu… Traga as crianças também, a
primeira parte do filme, o que é apenas uma pequena parte.
7
Como vocês sabem, o Irmão Joseph tem um grande senso de
humor. E eu acho que ele pensou que eu estaria olhando este filme. Então
certa noite ele foi e filmou um leão. Lá na África tem muitos leões, e então
o Irmão Joseph foi e filmou este leão. Eu penso que foi a coisa mais bonita.
Então a mãe, depois de ter matado a presa e eles terem comido o – o animal,
ela estava tirando a pele do animal, e o pequeno filhotinho seguindo atrás,
tentando agir como se estivesse matando o animal de novo. Você vê? E
estou certo que as crianças vão gostar disso, eu acho. Cinco ou dez minutos
no começo do filme. Agora, venham cedo.
8
E não me pediram para dizer isso, eu não quero dizer isso. Joseph
não sabe nada sobre isso. Mas eu acho que esta noite vamos mostrar nosso
apreço ao irmão Joseph, dando a ele uma oferta para suas missões no exterior.
Nós cremos que o Senhor Jesus está vindo. E – e se você economizou
uma pequena oferta missionária, ou algo assim para os missionários, ou
alguma coisa que você gostaria, uma contribuição para essa ocasião, faça
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Tu nos concedas uma grande porção do Teu Espírito sobre quem possa ser
a pessoa. Tu não o chamastes pelo nome. Tu somente tens falado. E então
Pai, esta é a maneira que Tu queres isto. E nós somente oramos Pai, que
Tu concedas a esta pessoa, ou estas pessoas, sejam quem elas forem, que
isto possa vir a uma – uma chamada final. Eu oro Pai, que não seja a última,
que não passes desta manhã, que eles irão receber e crer de todo o coração,
depois deles terem ouvido a Mensagem, como Tu tens falado. E então que
eles possam receber com o coração aberto para receber o Espírito. Que eles
possam se levantar e ser batizados em nome de Jesus Cristo para remissão
de seus pecados, e ser docemente cheios com o Espírito Santo, e guiados
a uma vida de serviço e felicidade. Eu os encomendo a Ti agora Pai, e a
congregação, em Nome de Jesus. Amém.
216
Essas mensagens algumas vezes falam a alguém. Nós não sabemos
quem eles são. Algumas vezes elas falam quem você é. Mas alguém aqui
que talvez simplesmente começou a se afastar sem ter recebido. E quando
você faz isso, lembre-se, é o Espírito Santo falando numa língua. Que
toma uma inspiração, que o mesmo que fala é o mesmo que interpreta.
Agora, lembre-se do que eu acabei de ler: “Estes sinais seguirão aqueles
que crerem.” Vê, isto é no meio dos crentes. Nós não cremos que todas as
pessoas têm que fazer isto. Nós cremos que isto cai sobre a congregação,
no meio das pessoas. Algumas vezes pessoas vêm aqui, nunca ouviram tal
coisa antes. E o Espírito Santo cai sobre eles e dá uma mensagem. E cura
as pessoas que estão assentadas lá, que estão com câncer, todo tipo de
doenças e coisas. Isto é o Espírito Santo entre Seu povo.
217
Você O ama? Amém. Eu O amo também. Nós esperamos te
ver à noite. E agora irmão Neville, eu entrego o culto ao irmão Neville,
nosso pastor...
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210
E agora, antes de sairmos, depois de ter cortado tanto... E você sabe,
a Bíblia diz que a Palavra de Deus... Como disse acerca das decisões, talhando
uma pedra, mas você tem que ter um talhador de pedras para talhar aquilo
e dar sua forma... Vê? E Hebreus capítulo quatro diz: “A Palavra de Deus é
mais afiada e mais poderosa do que uma espada de dois gumes.”” Ela corta,
circuncisa, corta fora o excedente. “Até mesmo discerne os pensamentos e
intenções do coração”; a Palavra de Deus. E Ela corta.
211
Agora, para louvar, vamos cantar minha favorita e velha canção, uma
das minhas favoritas, “Eu O amo, eu O amo”. Quantos realmente O amam? Não
me importa se você é um cristão ou não, diga “Eu O amo, porque Ele primeiro
me amou.” Vamos cantá-la juntos agora, todos juntos.
Eu O amo
Eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do calvário
212
Você não ama isto? Vamos cantar novamente. E enquanto você canta,
cumprimente alguém perto de você. Não se levante, simplesmente diga: “Deus
te abençoe, irmão.” Alguém perto de você, para que você – todos sintamse realmente bem-vindos. Este é o nosso bem-vindo aqui no Tabernáculo de
minha parte, de cada um de vocês. Tudo bem.
Eu O amo, eu O amo
o (Deus te abençoe irmão)
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do calvário
213
Vamos inclinar nossas cabeças enquanto nós sussurramos. (O irmão
Branham começa sussurrar Eu O Amo.- Ed.) Agora, levante sua mão para Ele,
suavemente. [Ele continua sussurrando. – Ed.] Ele não é maravilhoso? Sim.
214
[Um irmão fala em outra língua – Ed.] Seja bem reverente... Jesus
disse: “Estes sinais seguirão os que crerem. Eles falarão novas línguas. Se eles
pegarem em serpentes ou beberem coisa mortífera, isso não lhes faria dano
algum; porque um acidente ou uma explosão não lhes faria dano.” Eles colocarão
as mãos sobre os enfermos e os curarão.”” Apenas espere um minuto e veja se
alguma interpretação vem para isto. Se o visitante que está entre nós... Nós
estamos esperando para ver o que o Senhor nos dirá através desta mensagem.
[Um irmão dá a interpretação – Ed.] A interpretação [A interpretação continua –
Ed.] A interpretação é o que este homem disse aqui. Então a pessoa aqui pode
não saber o que é isto. É o Espírito. Isso acontece aqui no Tabernáculo, dando
uma mensagem para as pessoas. Vamos orar.
215
Pai celestial, nós te agradecemos por isto, não sabendo que alguém
em algum lugar, que Tu falastes a um coração aqui em algum lugar, e o chamou
de volta. Mesmo no final da mensagem, chamou os Teus filhos. Porque Tu tens
chamado a eles. E talvez eles estivessem quase para ir embora sem receberTe. Esta – a mensagem vem outra vez. Então nós oramos, Pai celestial, que
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seu cheque em nome de Joseph Boze, para esta noite. B-o-z-e, está certo,
não está? E é... Eu conheço o irmão Joseph como meu amigo do peito, meu
amigo pessoal, e eu sei que isto irá para o Reino de Deus, no melhor do seu
conhecimento para fazê-lo.
9
E então, antes de seguirmos adiante, eu gostaria de apresentá-lo e o
deixar falar algumas palavras aqui. Eu tentei persuadi-lo a pregar no culto desta
manhã, e ele não quis fazê-lo. Então ele irá falar para nós esta noite às oito
horas, pelo tempo que ele quiser. E a câmera será colocada, e a tela aqui,
para o filme. Mas agora eu gostaria de dizer para a igreja, e apresentar para a
igreja meu bom amigo irmão Joseph Boze. Irmão Boze. (O irmão Boze fala por
oito minutos. – Ed.) Obrigado irmão Joseph, isso é muito bom. Isto é a Suécia
e Irlanda juntos. Deus te abençoe Irmão Joseph. Muito obrigado pelos seus
elogios, irmão Joseph... Eu posso dizer o mesmo a respeito dele. Estou tão
agradecido ao Senhor pela grande obra que está acontecendo na África. E ele
lhes dirá mais a respeito disso à noite.
10
E agora, eu creio que Billy veio aqui e me pediu para que o irmão Neville
ou alguém... A – a acústica não é muito boa lá atrás. Ou pode... Vocês podem
ouvir bem aí atrás? Não, eles não ouvem muito bem. Você ajustaria o aparelho?
11
E eu creio, enquanto nós esperamos ele fazer isto, eu creio que minha
sobrinha Donna tem um pequeno – ela e Teddy têm um companheirinho
aqui que eles querem dedicar ao Senhor. Então Donna, se você trouxer o
companheirinho agora, porque... E vamos ver, onde está a irmã do piano? A
pianista, ela está presente?
12
Este aqui? Tudo bem, senhor. Ficará bom. Tudo bem. Eu tinha… Eu
estava no lugar errado. Eu acho que era eu que estava no lugar errado.
13
Agora, temos uma pequena canção que sempre cantamos
nesses momentos para os companheirinhos, que é: “Traga-os, traga os
pequeninos a Jesus”.
14
Muitas igrejas aspergem esses companheirinhos, tudo bem se eles
querem fazer isto. Tudo bem, dentro do meu conhecimento. E outros têm outras
maneiras que eles, talvez, eles chamam de batismo. E se eles querem chamar
aquilo de batismo, está tudo bem tanto quanto eu saiba.
15
Mas as Escrituras é o que nós intentamos seguir, exatamente da
maneira que a Bíblia diz isto; mantenhamo-nos nas Escrituras. Não há
nenhum lugar na Bíblia e no Novo Testamento, a não ser quando eles
trouxeram criancinhas a Jesus e Ele os abençoou e disse: “Deixai vir a
mim os pequeninos, porque dos tais é o Reino dos Céus”. Agora, esta é a
maneira que fazemos isto. O pastor e eu ficamos aqui na frente e tomaremos
nos braços os pequeninos e ofereceremos uma oração de dedicação ao
Senhor. E então quando eles estão...
16
Nós sabemos que um bebê não tem nenhum pecado, nada mais
além do pecado no qual ele nasceu. Todos nascemos em pecado, formados
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em iniqüidade, viemos ao mundo falando mentiras. E agora, quando Jesus
morreu no calvário, Ele tomou os pecados do mundo. Então o bebê poderia ter
nascido, ou poderia ter morrido antes de nascer; ou morrer antes de vir à idade
da responsabilidade, ele não tem pecado. Jesus levou sobre Si os pecados do
mundo. Mas depois de ter idade suficiente e cometer pecado, então ele tem
que confessar seus pecados, e ser batizado para remissão dos pecados. Mas
agora, é claro, ele é muito jovem.
17
Agora, vamos todos cantar este bom e velho hino; cantemos agora. Eu
não sei se posso liderar este hino ou não.
Traga-os dos campos do pecado;
Traga-os, traga-os;
Traga os pequeninos a Jesus.
Qual é o nome dele? Teddy, Junior. Tudo bem senhor. Estamos muito
18
felizes de ver esse casal jovem aqui nesta manhã, com o pequeno Teddy, e
orar para que Deus o abençoe abundantemente e dê a ele a Vida Eterna no
mundo por vir e uma vida longa aqui. Posso pegá-lo por um minuto? Este é o
jovem Teddy Arnold. Nós todos conhecemos Teddy, ele é nosso – um irmão aqui
da igreja, casado com a filha do meu irmão, Donna. E eles têm esse pequeno
companheiro aqui, um recém nascido. Penso que ele é o segundo. E o outro é
uma menininha, não é certo? Ele é um companheirinho alegre. Eu estou sempre
com medo de machucá-los, quando eu os pego... Parece tão delicados, eu fico
com medo de machucá-los.
19
Agora, você poderia imaginar uma mãe trazendo seu pequenino como
este a Jesus? Se Ele estivesse aqui nessa manhã em pessoa, como nós
estamos aqui, esta mãe viria rapidamente a Ele querendo que Ele colocasse as
mãos sobre seu bebê e o abençoasse. O coração do papai pularia de alegria.
Nós sabemos que Deus tem dado este bebê para eles como fruto de sua união,
e eles querem dar isso de volta a Deus, em apreciação a Ele, por dá-lo a eles.
Vamos inclinar nossas cabeças.
20
Nosso Pai Celestial, estamos tentando seguir o Teu exemplo. Quando
as mães e os pais trouxeram suas pequenas crianças, Tu colocaste Tuas mãos
sobre eles e os abençoaste. E agora Pai Celestial, este jovem casal tem sido
abençoado em seu lar recebendo esse menininho, o pequeno Teddy Arnold
Junior. Então nós rogamos, Pai Celestial, que Tuas bênçãos descansem sobre
a criança. Colocamos nossas mãos sobre ele em comemoração a Ti e Tua
promessa a nós, que deveríamos colocar nossas mãos sobre as pessoas em
comemoração à Tua grande Palavra. Abençoe o pequeno Teddy. Deus, oramos
para que Tu dês a ele vida longa e boa saúde.
21
Que ele possa viver para ver a vinda do Senhor, se for possível. E nós
oramos por seu pai e sua mãe, que eles possam ser abençoados ao criar essa
criança. E se houver um amanhã, faça dele um ministro Senhor, do Evangelho,
e dê a ele as coisas que Tu tens prometido para a raça humana, que ele possa
ter vida e vida com abundância. Entregamos a Ti agora o pequeno Teddy Arnold,
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Reino, em Teu companheirismo aqui na Terra, cada um desses crentes. Seja
misericordioso com eles. Jesus, Tu dissestes quando Tu estavas aqui na Terra,
em São João 5:24: “Aquele que ouve Minhas palavras e crê naquele que Me
enviou, tem Vida Eterna.; e não virão a julgamento. Eles não estarão lá quando
o julgamento atingir a Terra; mas eles passarão da morte para a vida.” Tu
prometestes isto Senhor. Eu os reclamo.
205
E agora, por todos aqueles que levantaram suas mãos, e até mesmo
aqueles que em seus corações creram que eles deveriam ter levantado sua
mão e não o fizeram. Eu os entrego a Ti nesta manhã, Pai, como troféus da
graça de Jesus Cristo e de Sua Palavra, a qual nós pregamos nesta manhã.
Eles são Teus. Mantenha-os em segurança Senhor, até aquele dia. E que
eles possam crescer como crescem os bebês. E que eles possam descer
às águas enquanto confessam seus pecados, morrendo e sendo sepultados
em Cristo, para levantar novamente para uma nova vida. Para caminhar num
novo mundo, caminhar com novos colegas, caminhar em nova companhia,
caminhar com anjos, caminhar na presença do Sobrenatural. E aquelas
coisas que eles não podem ver ao seu redor, mas eles sentem e sabem
que elas estão lá, elas são coisas eternas. O Sobrenatural é eterno. Eu os
entrego a Ti Pai, em nome de Jesus. Amém.
206
Agora, me desculpem por segurar vocês um pouquinho além do horário,
e eu estou seguro que vocês... Vocês se sentem bem? Agora, as vezes nestes
cultos, eu tenho que cortar e espremer. Agora, para vocês que levantaram suas
mãos e creram no Senhor Jesus, eles terão serviço batismal, eu suponho, nesta
noite. Ou sim, eu penso que o batistério está cheio. Se você quiser fazer isto
agora mesmo. E as roupas para o batismo estão prontas. Se você deseja ser
batizado agora mesmo, a qualquer hora, nós estaremos aqui para fazer isto.
207
Agora, depois de cortar e serrar... Nós – nós agradecemos a vocês,
os visitantes que estão entre nós, que vieram ter companheirismo conosco
nesta manhã, ao redor da Palavra de Deus. Nós apreciamos a sua vinda.
O Senhor lhes abençoe. Estamos tão contentes por vocês estarem aqui. Eu
vejo um amigo meu aqui, assentado lá atrás no edifício, que eu não tenho
visto por muito tempo. E eu nem mesmo sei o nome do rapaz. Ele é um bom
amigo meu. Ele é um primo de uma moça com quem eu costumava sair,
Marie Francisco. Não consigo lembrar qual é o seu nome. Você levantaria
sua mão? Estamos contentes por tê-lo sentado aqui. Que Deus te abençoe.
Este rapaz tem sido um cristão por muitos anos. E eu estou...
208
Meu amigo aqui, Jim Poole, quantos têm me ouvido mencionar Jim
Poole, um amigo de infância, seu filho e esposa... E Donny, eu não consigo
lembrar o seu sobrenome. Gard, Donny Gard e sua amável pequena esposa
aqui. Eles foram a minha casa ontem me visitar. Estou tão contente por têlos aqui nesta manhã.
209
E eu creio que este é um irmão visitante assentado bem aqui perto do
irmão Way, e oh, então bem aqui. Talvez eu esteja errado. Eu algumas vezes
esqueço os rostos. Estou contente por ter todos vocês aqui nesta manhã.
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um jornal dizendo: “O que aconteceu? Centenas de pessoas através da nação
desapareceram.” Oh Deus, então será tarde demais para o resto deles; o rapto
veio. E o julgamento irá atingir a terra, o injusto será destruído. Então eles irão
para os cemitérios e dirão: “Bem, não era... Eles abriram essa sepultura? Bem,
o que aconteceu aqui?” Oh, aquele que confiou em Deus, que morreu anos
atrás terá se ido. Então haverá tanto choro e clamor, quando ao perdido for dito
sobre seu destino. Eles clamarão às rochas e às montanhas, de acordo com
as Escrituras; orarão, mas será tarde demais para orações. Que isso não seja
assim com nenhum dos que estão presentes aqui hoje.
201
E enquanto nós estamos com nossas cabeças inclinadas, e também
nossos corações inclinados... Eu sou uma pessoa muito estranha com relação
a convidar pessoas para vir ao altar. Eu creio que não é uma doutrina apostólica.
Eu creio que, mesmo de onde você estiver assentado você pode fazer sua
decisão, se você realmente quer viver ou morrer. Eu creio que isto depende de
você. E se há alguém aqui que nunca viu isso dessa maneira, e percebe a hora
em que nós estamos, e você gostaria que eu me lembrasse de você em oração.
E você quer que a sua vida se pareça com a vida de Cristo, e estar pronto para
Sua Vinda, você levantaria sua mão, onde quer que estejas no edifício?
202
O Senhor te abençoe. Abençoe você, abençoe você, e você, e
você. Deus abençoe você lá atrás, abençoe você aqui em baixo. Isto é bom.
Deus te abençoe moça, bem aqui no entroncamento da vida, irmã. Esta é
uma grande decisão. Você pode ter feito muitas grandes coisas... Deus te
abençoe, papai. Sim, você pode ter trabalhado por muitos dias difíceis na
sua vida também, e criado uma pequena criança. Mamãe, você assentada
perto dela. Oh, Deus! Talvez você tenha cuidado da sua família e fez grandes
coisas, e acariciou a bochecha do bebezinho quando ele estava chorando,
e balançou o berço com suas mãozinhas; e agora elas estão velhas e
fracas. Você pode ter balançado o bebê e feito muitas coisas boas, mas a
melhor coisa que você alguma vez já fez foi ter levantado a mão agora. [O Ir.
Branham se emociona. Ed.] Perdoem-me, me desculpem, por favor.
203
Nosso Pai celestial, Tu vês as mãos, Tu sabes o que está por
trás delas, agora, eles são troféus desta reunião, eles são troféus desta
mensagem. Tu dissestes: “Todo o que o Pai me der, virá a mim, e ninguém
pode vir a mim exceto que meu Pai o traga primeiro.” E Tu falastes a estas
pessoas, e eles estavam lá assentadas. De acordo com a ciência, eles
não poderiam – suas mãos estão supostas a estarem para baixo, porque a
gravidade as segura para baixo. Mas eles quebraram e desafiaram as leis da
ciência. Eles têm um espírito neles que os fez levantar a mão. Isto é contrario
à ciência. Porque o Espírito que está lá dentro pode desafiar a ciência. E
eles levantaram suas mãos porque há um Espírito de Deus ao redor deles,
que diz: “Você está – você precisa de Cristo.” E eles levantaram suas mãos,
dizendo: “Lembra-te de mim, oh Senhor.” Como aquele ladrão moribundo na
cruz disse, “Lembra-te de mim quando entrares no Teu Reino.” E o que Tu
dissestes a ele? “Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.”
204
E eu oro Pai, que neste mesmo dia que Tu os tomarás em Teu
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em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe, Donna e Teddy. Vida
longa e muitas bênçãos. E para você pequeno Teddy, porque Ele te ama.
Oh, eu acho que eles são tão bonitinhos, eu... Companheirinhos,
22
eu gosto de todas as pessoas; mas eu acho que crianças e pessoas idosas;
quando você envelhece. Algum idoso ou idosa, que vieram por todo o caminho,
e estão frágeis. Eu penso que eles são do tipo que nos faz sentir pena, você
sabe. E eu penso que nós nunca deveríamos... Ao vê-los atravessar a rua, pare.
E se fosse seu pai e sua mãe, vê? Pai ou mãe de alguém. Então, os respeite.
E eles falam talvez, devagar e por longo tempo, e talvez coisas que a você não
interessa; mas lembre-se, algum dia você pode se tornar velho também. Então,
os respeite sempre.
23
E esses pequenos companheiros, quem poderia maltratar a um
deles? Por falar nisso, você nunca deveria fazer isso. Você sabe, Jesus
disse: “Cuidai para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois os seus
anjos sempre contemplam a face do Meu Pai, que está no céu”. Lembremse, eles têm um anjo. Quando você nasce, este anjo fica com você durante
toda a vida. E agora então, quando você é salvo, você recebe o Espírito
Santo, e Ele te guia e te dirige.
24
E agora, eu estou olhando diretamente na audiência para ver aqueles
que eu conheço. E se eu não estou enganado, eu vejo uma irmã de Chicago
aqui; isso faz você sentir um pouco em casa, por estar representando
Chicago. A Irmã Peckenpaugh e todos aqueles de lá. Nós estamos felizes
esta manhã de ver o Irmão e a Irmã Cox aqui; os conhecemos como Charlie
e Nelly. Eu suponho que Rodney está aqui em algum lugar Irmã Cox. E o
Irmão Willard Crase, um dos nossos irmãos ministros aqui. E tantos outros
que eu não poderia nomear a todos.
Estou contente de ver o Irmão e a Irmã Evans ali atrás. Este é o
25
homem que eu estava lhes contando que foi picado por uma cascavel, e o
Senhor... Você levantaria sua mão Irmão Evans, para que eles possam ver?
Nós estávamos pescando e uma cobra o picou bem na perna. E eu coloquei
as mãos sobre ele e orei por ele e isso nem mesmo ficou dolorido, ou nunca
teve mais nada... Depois daquilo. E a Bíblia diz, você sabe: “Eles expulsarão
demônios; pisarão na cabeça de escorpiões e serpentes, e nada lhes fará
mal; e – e suas... Em Meu nome, aqueles que creem em Mim.”” Que todos os
poderes, e o que eles fariam, e assim por diante, foram dados a nós. Então,
contanto que você não fique com medo...
26
O que seria se alguém te desse um cheque assinado, e você
carregasse aquele cheque em seu bolso por toda sua vida? Aquilo não te faria
bem algum. Vá e desconte o cheque. E assim, cada promessa na Bíblia tem
o Nome de Jesus assinado no rodapé dela. O banco do céu é responsável, e
o depósito foi colocado no Calvário, quando todos os nossos pecados foram
perdoados; nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. Portanto, não fique com
medo de sacar qualquer dádiva que Deus prometeu. Apenas lembre-se, Ele
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prometeu e é seu. Eu tenho visto Ele parar as chamas do fogo, estancar
sangue, aplacar a violência do diabo; e expulsar os inimigos e curar câncer;
levantar o morto, depois que o médico o examinou, estando morto por horas
e horas, voltou à vida novamente.
27
Eu tenho visto isso no meu pequeno e fraco ministério, eu mesmo, vezes
após vezes. Então, eu tenho visto animais selvagens domados a ponto de não
poderem se mover, e todas as coisas mais. Então, Ele simplesmente... Ele ainda
é Deus. Ele... Se Ele alguma vez foi Deus, Ele ainda permanece Deus. E se Ele
não é Deus, Ele nunca foi Deus; porque Ele teria que ser infinito. Ele teria que
saber todas as coisas. Ele teria que ser Onipotente, Todo-Poderoso, Onisciente,
Onipresente. E, oh, Ele é simplesmente Deus. A perfeição da perfeição é Deus.
28
Agora, eu não pretendo... Algumas vezes quando eu ensino em classes
de escola dominical, é por cerca de quatro horas. Aqui, há poucos domingos
atrás, eu fiquei aqui por seis horas. Eu não estou querendo assustar vocês,
você vê, mas – mas eu – eu não pretendo fazer isso esta manhã. Só cinco horas
e meia. [A congregação ri. – Ed.]
29
Eu posso não estar com vocês por algum tempo agora... Nós estamos
indo para Virgínia, ou lá em cima na Carolina, e Carolina do Norte e Carolina do
Sul. E então para a Costa Oeste, e lá em cima por toda Costa Oeste; e dali para
o Canadá e Alasca, e então voltar. E talvez, se o Senhor permitir, ir à África e
estar com o irmão Joseph, e dali viajarmos novamente pela África do Sul, onde
tivemos uma grande reunião há não muito tempo atrás na África do Sul, quando
isso mudou o curso inteiro da África em apenas algumas horas, quando Deus,
em Sua maneira sobrenatural – onde a primeira página dos jornais trazia os
artigos, toda a primeira, segunda e terceira páginas, não traziam nada mais a
não ser os artigos sobre a reunião.
30
A primeira vez que fui lá, eles simplesmente rejeitaram. Eles nem
mesmo venderiam gasolina a um homem porque ele estava indo à reunião;
diziam: “qualquer fanático como aquele...” E no próximo dia, estavam querendo
dar gasolina de graça para ele.
31
Essa é a diferença, você vê? Eu estou... Alguma coisa aconteceu. O
homem estava acariciando um filhotinho de leão, você sabe, e disse para o
outro: “Aonde você vai?”
Ele disse: “Eu estou indo lá em Johannesburg.”
Disse: “Oh, você é homem de negócios?”
Disse: “Não, eu estou indo para ver o Irmão Branham, na reunião.”
Disse: “O quê?” Disse: “Você parece ser um homem mais inteligente
do que isso.”
Ele disse: “Bem, eu sou um cristão; eu vou lá para ver.”
Ele disse: “Vá em algum outro lugar e consiga sua gasolina.”
32
E então no dia seguinte, voltando, aquela era a única parada entre
aquele posto e o Transvaal; então ele teve que ir mais acima e parou no
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aquele precioso santo chorando, quarenta igrejas; e aquele líder se colocou lá
e disse: “Bem, se ele batiza usando o nome do Senhor Jesus Cristo, nós não o
queremos.” E tirou o Evangelho daquelas pobres pessoas famintas.
196
E Pai, eu disse: “Confronte-me com as Escrituras.” E ele não fez
isso. Por quê? Ele sabia melhor. Pai, por que se enfurecem e as pessoas
imaginam coisas vãs? Verdadeiramente, pelo estender da mão do Teu Santo
Filho Jesus para curar o doente e mostrar sinais e maravilhas no fim. Isto se
repete Senhor. Eu oro por eles. Deus, não os deixe ser lançados fora. Muitos
deles ainda são bons homens. Conceda Senhor, que eles vejam e saiam.
197
E aqui na nossa pequena congregação nesta manhã Pai, nós não
conhecemos os corações das pessoas. Mas Tu sim, conheces este pequeno
grupo aqui. Eu estou indo lá fora de todas as maneiras. E agora antes de
sairmos da igreja, Senhor, este pequeno grupo que tem estado por esses dias
aqui, eles são peregrinos. Eles não professam ser deste mundo, Senhor. Eles
são estrangeiros. Eles têm nascido de novo, eles são novas criaturas. Eles
saíram das coisas do mundo para servir a Deus, sabendo como diz o hino:
Não cobiceis as riquezas vãs deste mundo
As quais tão rapidamente se desfazem
Nós temos nossa esperança construída nas coisas eternas
As quais jamais passarão
198
Pai celestial, se por acaso tiver um ou mais entre nós nesta manhã,
que nunca teve um sentimento que eles deveriam fazer aquela mudança, eu
oro que Tu fales aos seus corações nesta hora. E que eles possam suave e
humildemente em seus corações se renderem completamente a Ti, e dizerem:
“Senhor Jesus, seja misericordioso comigo, um pecador. Eu não quero morrer
no estado em que eu estou agora. E não sabendo se eu viverei até o fim do
dia, então seria tolice desperdiçar meu tempo com coisas mundanas.” E todas
as coisas aqui perecerão. E as pessoas perecerão juntamente com o mundo.
Mas Deus, o Pai Eterno não pode perecer, nem tão pouco Seu povo. Que eles
possam aceitar isto agora, nosso Pai celestial.
199
Santifique esses lenços colocados aqui para os enfermos e aflitos. A
Bíblia diz: Que levavam aos enfermos lenços e aventais do corpo de Paulo.
Espíritos malignos saíram deles. Cure os enfermos que estão no nosso meio
nesta manhã. Eu oro para que não haja nenhuma pessoa fraca entre nós.
Possa o grande Espírito Santo mover através da audiência agora, e possa
cada um perceber Sua presença. E como eu falei no começo, quando uma
tempestade está vindo no verão seco, o vento fica abafado e quente. A poeira
sopra. Mas de repente, quando nós ouvimos o trovão, nós podemos ver as
nuvens se levantarem. E eu disse que o sinal vermelho veio. Ele está vindo. E
nós sentimos a fresca brisa das boas vindas do Espírito Santo, enquanto Ele se
move através neste lugar abafado. Nos ajude hoje.
Salve os perdidos, enche-os com o Espírito Santo, Senhor, rapidamente,
200
antes que a Luz se apague; porque o sinal já está se indo. O velho navio de
Sião está no porto. E não demorará até que ele chame. E de repente eles terão
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191
Esaú, mesmo quando ele mais precisou dele... Esaú, quando ele o
encontrou, ele... E lembre-se, por todo aquele mesmo tempo, Deus estava
trabalhando no coração do seu irmão também. Isto é certo. E quando Esaú
veio a ele, disse: “Eu tenho exércitos aqui, disse, eu vou... Você está fraco Jacó.
Seu corpo está afligido, você está esgotado.” Disse: “Eu – eu vou – eu vou
enviar soldados para te proteger.” Exatamente quando ele precisava deles. Mas
ele tinha encontrado algo e disse: “Eu irei sozinho.” Amém. Foi quando ele se
recobrou da fraqueza, quando ele se recobrou do choque.
192
Quando Jesus se recobrou do choque da morte, Ele se tornou o
mais forte. Ele pôde passar através de um edifício sem nem mesmo tirar
o reboco da parede. Ele pôde comer peixe e pão. Amém. Oh, sim. Foi
naquele tempo depois da fraqueza ter vindo, que Ele se encontrou forte. Foi
depois da fraqueza ter vindo. E parece bastante fraco agora para ambos,
mensagem e mensageiro. Mas não se preocupe. Em algum lugar, não sei
como, mas estou confiando Nele. Ele entrará em cena algum dia. Não se
preocupe. Vamos seguir juntos. Vamos inclinar nossas – vamos inclinar
nossas cabeças juntos. Este é o evangelismo do tempo do entardecer...
Oh, Deus, a grande Luz do entardecer tem brilhado agora por um
193
tempo. Nós temos visto passar através desses corredores aqui, trazendo
aqueles que eram somente sombras de homens e mulheres, comidos
por câncer, cegos, doentes e aflitos. Vários casos, pessoas por todos os
lugares, desenganadas por médicos, até mesmo da clínica Mayo. Agora eles
estão assentados aqui nesta manhã, muitos deles saudáveis e fortes. Não
somente aqui, mas ao redor do mundo, mulheres receberam suas crianças
de volta à vida depois de estarem mortos por horas. Crianças sendo mortas
na estrada por automóveis, tidas como mortas e colocadas lá, com todos os
ossos quebrados, e em um minuto de tempo está caminhando na estrada,
louvando a Deus. Sim, Senhor, Tu és Deus. O tempo do entardecer está
aqui. As sementes do evangelismo do entardecer foram semeadas, Pai. E
agora parece que está ficando um tempo perigoso. Muitos desses...
194
Quando Tu viestes à cena lá em Tua dispensação, todos eles, “Aquele
jovem profeta da Galiléia...” Oh, eles se ajuntaram ao Teu redor. Mas quando
Tu começastes a atingi-los e falar sobre seus credos e – e as coisas, então
eles se separaram de Ti. Tu ficastes sozinho, finalmente eles Te levaram ao
Calvário. Pareceu que eles venceram, pareceu que seus – seus grandes grupos
intelectuais tinham derrotado a causa de Deus. Mas, oh, não! Na manhã da
Páscoa, a terra sofreu uma convulsão nervosa, a sepultura se abriu e o Filho
de Deus ressuscitou. Ele tinha as chaves da morte e do inferno. E Ele tinha o
batismo do Espírito Santo entre seus bens para lhes dar. Ele falou à Sua igreja:
“Suba a Jerusalém e espere, e Eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês; e
então sereis minhas testemunhas até que eu volte.”
195
Então Tu te levantaste e disseste a eles como seria o tempo. E aqui
nós estamos no fim do tempo. Senhor, venha novamente, não virás Pai? Nós
estamos ficando cansados e esgotados. Os homens têm nos rejeitado em
todos os lugares. Todas as denominações nos rejeitaram. Lá na Califórnia,
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próximo posto. E então o rapaz veio correndo e o alcançou, disse: “Venha
aqui, venha aqui.” E os jornais tinham todas as páginas da frente e as páginas
seguintes todas cheias do mesmo assunto; o que o nosso Senhor fez. Estamos
agradecidos por tudo que o Senhor fez.
33
Agora, nesta ocasião que nos reuniremos; se alguns de vocês têm
amigos por lá, estaremos no Cow Palace. É uma grande feira de gado e tudo
que concerne ao oeste, que ocorrerá na costa oeste em South Gate. Então,
se alguns de vocês são como eu, que gosto de armas, e vou até a Fábrica
Weatherby. Venham comigo, se vocês desejarem, se vocês estiverem por lá.
E eles estarão indo em muitos lugares durante o dia. Você pode ir até a Ilha
Catalina, você sabe como é isto. Vocês homens, mulheres com filhos pequenos,
ali está a Disneylândia. Eles também são parte do grupo, então venha. Você –
eu sei que você terá um bom tempo. E, acima de tudo, ore para que Deus abra
os olhos dos incrédulos e faça-os convertidos a Cristo.
34
Agora, vamos ler apenas algumas palavras da Bíblia, porque eu gosto
de fazer isto. E então eu tenho algumas escrituras aqui e algumas notas sobre
o que eu gostaria de ensinar nesta manhã, por alguns momentos. Lembremonos do culto desta noite... E então eu gostaria de lhes dizer tudo que aconteceu
nesta semana, nas entrevistas particulares e assim por diante, mas eu não
tenho tempo. E eu sei que alguns deles estão assentados aqui nesta manhã,
que estão ainda esperando por aquelas entrevistas, que são de fora da cidade.
Nós vamos tentar atendê-los nesta semana, tentar resolver todas as coisas que
estão pendentes, de alguma maneira, antes de viajarmos.
35
Agora, abramos a Bíblia no Evangelho de São Marcos 16, o capítulo 16
de São Marcos. E meu título disto hoje é: O Evangelismo do Tempo do Fim. E
vamos começar lendo em São Marcos 16 e começando no verso 14.
Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados
juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e
dureza de coração, por não haverem crido nos que O tinham
visto já ressuscitado.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda
criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não
crer será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em Meu nome
expulsarão demônios; falarão novas línguas;
pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos
e os curarão.
Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando
com eles o Senhor e confirmando a Palavra com os sinais que
se seguiram.
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Amém. Há tanto que poderia ser dito sobre isto. Esta é a última
comissão que o Senhor deu à Igreja.
36
Eu estou... Aconteceu de eu olhar aqui; estou tentando pensar...
Irmão West, eu estava tentando lembrar seu nome há poucos momentos
atrás, sentado ali, da Geórgia. Eu simplesmente não consegui lembrar qual
era seu nome, há poucos momentos atrás. E o outro irmão sentado ali, não
consigo lembrar o nome dele. E muitos de vocês entendem. Eu não estou
fazendo pouco caso de ninguém, mas eu simplesmente... Eu não tenho os
seus nomes bem gravados em minha mente.
37
Agora, estamos pensando sobre O Evangelismo do Tempo do Fim. E
qualquer um que lesse – pudesse ler um jornal, e pudesse ler... O céu está negro
e escurecendo, e as nuvens vindo e – e sabe que está para chover, e sente isto
no ar; e vê os grandes raios a uma grande distância, e os seus reflexos e sente
a pressão do vento. Sabe que está se aproximando uma tempestade, e que
vai chover em poucos momentos. Qualquer pessoa pode ler um jornal e ver a
condição desta nação – e das nações, e perceber que alguma coisa está para
acontecer. Quando você vê alguém com um pedaço de pau no ombro, e o outro
– e estão discutindo com todo tipo de armas para brigar, sem acordo; e tirando
o sapato e batendo na mesa e todas as coisas nas suas conferências, você
sabe que alguma coisa está para acontecer. E aquilo traz sobre as pessoas
um tipo de sentimento de que alguma coisa vai acontecer. O mundo, como nós
poderíamos chamar isto de cosmos, o mundo exterior; sente que está vindo
uma destruição, como diríamos, uma era atômica está para explodir.
38
O cristão sabe que é a vinda do Senhor. Vê? Há uma atmosfera.
Depende para o que você está olhando. Porque nosso Senhor expressamente
nos disse o que estaria para acontecer nesse tempo; e nós não sabemos o
minuto ou a hora, mas sabemos que estamos aproximando de algo agora.
39
Como eu estava falando aqui há algum tempo atrás, um dia eu
estava observando um cordeiro ali na África, fora do curral, e ele estava
– ele estava pastando quietamente, e de repente ele ficou nervoso. Eu me
perguntei qual seria o problema com o companheirinho. E você sabe, uma
ovelha não pode achar seu caminho de volta, seja de onde for que tenha
vindo; ela está completamente perdida. Essa é a razão pela qual o Senhor
nos compara com ovelhas. Vê? Quando nós estamos perdidos, só há uma
coisa que pode nos trazer de volta: o pastor. E esse pequeno companheiro
estava balindo, e ele tinha se desgarrado do curral. E eu observei no pasto,
bem abaixo, o pequeno companheiro não podia ver isto. E um cordeiro ou
uma ovelha não pode farejar seu inimigo como os outros; como um veado
ou alguma coisa assim. Mas ele - ele podia sentir que a morte estava por
perto. E lá estava um leão vindo sorrateiramente, chegando perto. Ele podia
sentir a ovelha, então ele estava vindo, para pegar o cordeiro. E o pequeno
companheiro ficou nervoso, e você não poderia ver qual a razão, mas era a
morte escondida tão perto que o deixou nervoso.
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à fé que uma vez foi dada aos santos. Trazê-la de volta a fé dos pais, os pais
pentecostais, no tempo da restauração. “Eu restaurarei, diz o Senhor.” Este é o
verdadeiro evento do evangelismo do tempo do fim.
187
Agora eu quero só dizer estas poucas palavras antes de terminar.
Eu não vou tomar o restante das Escrituras e, talvez numa outra ocasião
possa chegar a elas. Mas eu quero dizer isto. Nós cremos que estamos no
tempo do fim. Nós cremos nisto. E ainda que pareça com o tempo do fim,
neste tempo, que a mensagem e o mensageiro estão para surgir... Parece
que Satanás tem tentado o máximo nos destruir. O Irmão Neville com seu
acidente; irmão Crase lá; e a arma explodindo. Veja, parece, e bem agora
quando cada igreja tem me rejeitado. E veja, veja, parece que está – está
para se romper. Parece que estamos derrotados. Não se preocupe. Você
sabe, é geralmente nestes momentos que Deus entra em cena para algo
que Ele está observando há muito tempo. Lembre-se.
188
Vocês se lembram do caso dos jovens da fornalha ardente? Eles
estavam firmados por aquela Palavra. Tudo deu errado. Eles os jogaram
na cadeia, os manteve lá a noite toda. Eles iriam queimá-los na manhã
seguinte. E parecia que o fim estava perto; eles estavam caminhando direto
para a fornalha. Mas Ele desceu para mudar. E toda a cena foi mudada em
apenas um momento. É sempre no momento mais fraco quando parece que
a mensagem está a ponto de ser derrotada, é quando Deus entra em cena.
Ele – Ele deixa a mensagem e o mensageiro chegarem ao fim da estrada
(vê?), então Ele toma o controle das altas ondas. Isto é certo.
189
Recordem, foi Jesus, quando Seus inimigos pensaram que Ele
estava derrotado; o incrédulo disse: “Nós O pregamos na cruz.” Os Saduceus
e os Fariseus que O odiavam e O pregaram na cruz, eles pensaram: “Nós
O pegamos agora.” Hã-hã! Foi naquela hora que Deus veio a cena e O
ressuscitou na manhã da Páscoa, quebrou o reino de Satanás, e despojou o
inferno, tomou as chaves da morte e do inferno e subiu com elas. Certamente,
foi exatamente naquele momento fraco. E a mensagem que Ele pregou, a
Palavra pela qual Ele se firmou, e todas as coisas. Então foi exatamente
naquele momento fraco que a vitória veio. Quando Ele fez tudo quanto podia
fazer, então Deus veio. Ele mudou a cena.
190
E Jacó fugindo de Esaú, desviando-se daqui e dali, escondendo-se e
coisas mais, tentando esconder-se de Esaú. Então seu coração começou
almejar voltar para casa. E no seu caminho de volta ele enviou mensageiros; ele
enviou presentes e todas as coisas, tentando apaziguar Esaú. Mas foi quando
Jacó chegou ao seu fim. Foi quando Jacó não sabia para qual caminho se virar.
Ele atravessou sua esposa e filhos na água, atravessou o riacho. Foi quando
Jacó tinha lutado toda a noite, até sua força se acabar, ele estava aleijado, ele
estava fraco e seu corpo estava esgotado. Foi naquele momento que Deus
veio a cena. E na manhã seguinte como o encontramos? Um príncipe corajoso,
depois de sua fraqueza, quando parecia que estava derrotado. Mas nós o
encontramos um príncipe destemido. A mensagem prosseguia e o mensageiro
com ela. Isto é exatamente correto. Um príncipe vencedor no outro dia.
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igreja de Chicago. Eles estão tirando minha igreja. Eles me colocaram pra fora.
Eles votaram pela minha saída, e eu não sei o que fazer”.
181
Eu disse: “Joseph, Deus não mente.” Eu disse: “Você viu Chicago
sacudir. Aquilo começou em Nova York quando eu te vi lá. Porque eles não
cooperariam com você, eu nem mesmo iria. Eu nem mesmo conhecia ele, mas
alguma coisa a respeito dele me atraiu. Eu me recusei ir para Chicago, porque
eles não deixaram ele vir. Não deixaram ele estar na cooperação.
Eu disse: “Então eu não vou também.”
Disseram: “Você não o conhece.”
Eu disse: “Eu sei que não o conheço, mas Deus o conhece. Ele é um
servo de Deus. E para mim, está tudo certo com ele”.
182
E então Joseph disse: “Eu gostaria de poder ver Chicago sacudir.” Não
pense que este sacudir significa aquela bucha de canhão lá. Eu não quero dizer
aquele lixo lá, que vai ser destruído. A Igreja está sendo sacudida. Veem? No
cenáculo, houve somente cento e vinte que foram tirados de entre os milhões
naquele dia, quando a sacudida veio. Isto é certo. Com certeza. Vê? Isto é uma
sacudida nas pessoas.
Olhe isto, quando eles estavam tendo aquele grande reavivamento, e
183
Apolo, o pregador Batista que não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Ele não
tinha nem sido batizado em Nome de Jesus Cristo...
184
Paulo, passando pela costa de Éfeso, ele encontrou aquela poderosa
igreja da qual a Bíblia fala e ele foi lá e lhes contou sobre o caminho do
Senhor. E eles disseram...
Ele disse: “Vocês receberam o Espírito Santo desde que creram?” E
eles estavam gritando e tendo um tempo maravilhoso.
Disse: “Vocês receberam o Espírito Santo?”.
Disseram: “Nós nem sabemos se há Espírito Santo.”
Disse: “Então como vocês foram batizados?”
Eles disseram: “Nós fomos batizados no batismo de João.”
Ele disse: “Aquilo não funciona mais. Vocês têm que serem batizados
outra vez.”
E ele os batizou de novo no Nome de Jesus Cristo, e o Espírito
Santo caiu sobre eles. Eles falaram em línguas e profetizaram. E eles eram
só uns oito ou dez deles. Isto é certo. Sacudir (vê), Deus não sacode aquilo.
O inferno vai sacudi-los quando chegarem lá. Mas Deus sacode Sua igreja.
185
Um anjo veio a Abraão e seu grupo lá em cima na montanha, e fez
um milagre, discernindo os pensamentos que estavam em seu coração. E
Sara estava dentro da tenda. E os anjos foram a Sodoma e tiveram milhares
lá. Vê, a sacudida vem ao pequeno grupo. Você viu isto, Joseph. Você viu
Chicago receber sua última chamada. Isto é certo. E Deus te honrou. Fez
exatamente o que Ele disse.
186
A coisa agora é preparar a Noiva. Agora nós vamos terminar dizendo
isto. A Mensagem do tempo do fim é para tomar a igreja e prepará-la para o
rapto. Como pode fazer isto? De acordo com Malaquias 4, é trazê-la de volta
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40
E o – o mundo está agora mesmo numa tal condição neurótica, que
eles dirigem rua abaixo a cento e quarenta e cinco quilômetros por hora, para
parar num boteco e beber duas horas antes de ir embora para casa. E isto é
uma investida do...
41
Fale com alguém, ó meu Deus! Eles explodem. Como eu estava
falando outra noite no Tabernáculo, e quando fui ao hospital, tentando ajudar o
irmão Neville com algumas de suas chamadas. E toda vez que eu falava com
uma enfermeira ou com um médico, eles atendiam com irritação e diziam “Eu
não sei nada sobre isto.” Bem, eu pensei: “Qual é o problema? Suponho, que
todo mundo está simplesmente deixando escapar a pressão.” Então... Mas os
médicos, os psiquiatras estão medicando os psiquiatras. Então – mas há um
escape; que é Cristo.
42
Agora, o cristão não deveria estar nesta condição. Nós deveríamos ser
felizes, esperando a Sua vinda, porque está próxima. Nós podemos sentir a
fresca brisa do Calvário. Quando olhamos e vemos o Deus do céu, Quem fez
a promessa, e as mesmas coisas que Jesus fez em Sua vida; prometeu que
retornaria nos últimos dias, e aqui vemos isto. O que é isto? Isto é o sopro
daquele frescor vindo como de chuva. Vê? Nós sabemos que a redenção está
perto. Vê? Alguma coisa está para acontecer.
43
Agora, o mundo não vê isto. Eles riem disto, como eles fizeram em
outro tempo. Mas nós sabemos que está se aproximando. E esta é a razão que
eu escolhi este assunto por último, por enquanto, para o Tabernáculo, é sobre
evangelismo do tempo do fim. E quando nós estamos trabalhando na obra
missionária, ou missões estrangeiras com a Palavra de Deus, nós sabemos
que estamos sempre na vontade de Deus, porque a primeira comissão de
Jesus para Sua igreja foi “Ide e pregai o Evangelho.” Esta última comissão foi
pregar o Evangelho. A primeira vez que Ele ordenou as pessoas para pregarem
o Evangelho e irem através do país, Ele disse: “Cure os enfermos, ressuscitem
os mortos; expulsem os demônios; de graça recebestes, de graça dai.”” São
Mateus no capítulo 10, enviando os setenta, de dois em dois. Aquela foi a
primeira comissão que Ele deu à sua Igreja.
44
Agora, a última comissão que Ele deu para Sua Igreja antes Dele ser
recebido na glória, Ele disse: “Ide por todo o mundo.” Logo depois Dele ter
ressuscitado. E muitos deles estavam assentados juntos, e Ele lhes lançou
em rosto a dureza dos seus corações; por causa de sua incredulidade, por
não terem crido naqueles que O tinham visto ressuscitado. Vê? Eles tiveram
um testemunho de que viram o Senhor. E os outros não acreditaram... E Ele
lhes repreendeu por causa da dureza de seus corações. Eles não acreditaram
naquelas pessoas que tinham visto que Ele não estava morto. “Ele está vivo.”
45
Alguma coisa hoje, quando você vê Suas obras... Agora, nós já temos
visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda
são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição; Ele já
tem aparecido nestes últimos dias, bem aqui conosco nestes últimos anos.

10

CRENTES DA BÍBLIA

Agora, isto é um sinal de Sua Vinda. Sua aparição na Sua igreja na forma de
Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque o homem não pode fazer estas
coisas que você vê o Espírito Santo fazendo; então esta é a aparição do Senhor.
Agora lembre-se, falou das duas coisas: aparecer e vir.
46
Agora, Ele os repreendeu por causa da dureza dos seus corações,
porque eles não acreditaram naqueles que O tinham visto. Eu creio que Ele faria
a mesma coisa hoje. Eles não acreditaram no testemunho daquelas pessoas,
e Ele os repreendeu por isso. Então Ele os comissionou a irem pelo mundo,
pregar o Evangelho a toda criatura, e Ele estaria com eles até a consumação, o
fim do mundo. “Estes sinais seguirão aqueles que crerem.”
47
Agora, hoje em dia, nós procuramos levar a Palavra escrita e a temos
na forma de letra, forma de credos e assim por diante, e procuramos levar
para o mundo. E missionários têm ido por todo lugar. Mas o que nós vemos
quando eles chegam lá? Um nativo que não pode ler seu nome, segurando
um folheto em sua mão. Ele nem sabe qual é a sua mão esquerda ou a
direita. Mas quando Jesus disse: “Ide, pregai o Evangelho,” Ele nunca disse
“ensine a Palavra.” Ele disse: “pregue a Palavra.” E o Evangelho não vem
só em palavras, mas através da manifestação da Palavra. Porque a única
maneira que isto poderia ser feito, era fazer Sua Palavra se cumprir.
48
Qualquer pessoa pode ler, por exemplo sobre William Jennigs Bryant,
quando ele estava tendo um debate com Darrell, acerca da teoria de Darwin.
Vê? Ele só poderia dizer o que Darwin disse. E William Jennigs Bryant só
poderia dizer o que a Bíblia disse. Era sobre isto o debate. Mas neste caso,
Deus vem no meio do povo e prova que Sua Palavra é manifestada. E a
única maneira que você pode fazer isso, não é por um folheto, mas através
do Espírito Santo operando através de você. A sua vida chega a ser a Vida
Dele. Ele está em você.
Os pagãos, quando eles adoram um ídolo, eles se prostram diante
49
do ídolo e acreditam que aquele ídolo responde a eles. Que seu deus, entra
naquele ídolo e fala com eles através dele. Ou seja, o oposto ao que Deus em
realidade É. Deus não trabalha com ídolos. Você mesmo é Seu instrumento.
Você se prostra diante de Deus e Ele vem em você e fala para o povo. Esta
é a diferença. Ele é um Deus vivo para uma pessoa viva; não um deus
morto para um ídolo morto. Ele é um Deus vivo para um ser vivo. E você
se torna Sua testemunha, como Ele disse aqui. Isto é o – agora observe,
muitas pessoas dizem que aquilo foi só para os apóstolos. Ele disse aqui:
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura e (conjunção)
estes sinais seguirão aos que crerem”.
50
Agora, hoje em dia, nós dizemos que um bom membro de igreja é aquele
que aperta a mão do seu pastor, tira o seu nome da igreja Metodista e coloca
na igreja Batista, ou da Batista para a Metodista, e assim por diante; e vive uma
boa vida. Agora, nós missionários, nós vemos aqueles pagãos viverem uma
vida que estes americanos, assim chamados “cristãos” não poderiam serem
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falando. Então lá, ela era aquele tipo de mulher. Olhe, olhe, este é o tipo de
gente que segue a Ele. Eu estou tão contente. Eu estou tão contente.
176
Aquilo era o que eu era, você sabe. Eu era aquele tipo de pessoa,
nada de bom, um pecador. E é o mesmo com cada um de vocês; os que não
têm vindo a Ele. Você não vem só para ser um membro de igreja; você vem
porque há uma coisa para ser feita. Jesus precisa ser servido; alguém deve
de estar ali. Vamos fazer isto.
177
Ela nunca perguntou: “Senhor, Tu me abençoarias, Tu farias isto?” Não.
Ela somente lavou Seus pés e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Você
sabe, algumas de nossas irmãs têm que dar um jeito de ter suficiente cabelo para
– para enxugar os pés Dele. E lá estava ela, seus lindos cachos pendurados, e
ela enxugou Seus pés. E ela beijava Seus pés continuamente daquele jeito; e
Jesus simplesmente se manteve quieto e a observava. Ele não se moveu uma
polegada. E depois de algum tempo, quando ela tinha terminado, Ele se virou...
Lá estava o velho Simão em pé com toda a associação ministerial, e dizendo:
“Vê? Ahã!... Aquele é Ele. Vê, aqui está você; isto mostra o que Ele é. Ele não é
nenhum profeta. Olhe pra Ele.”
178
Então Ele se virou e disse: “Simão...” Oh, imagino, ele ficou com o rosto
vermelho. Ele disse: “Eu tenho uma coisa para te dizer: Você convidou-me a tua
casa. (Vê?) Quando Eu entrei por estas portas você não lavou Meus pés; você
não me deu o beijo de boas vindas; você não ungiu Minha cabeça. Você só ficou
aí tentando zombar de Mim. (Vê?) Você me trouxe aqui para este propósito. Mas
esta mulher, desde que Eu entrei - desde que Eu entrei, ela está continuamente
lavando Meus pés com suas lágrimas e enxugando meus pés com os cabelos
de sua cabeça. E ela estava constantemente beijando – não o Meu pescoço,
mas o Meu pé.”
“Você não esperava por nada, esperava irmã?”
“Não.”
“Mas eu te digo que seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados.”
179
Vê, vê? Por todo o tempo, ela não tinha nada a não ser um sentimento
que ela, talvez, não estava fazendo a coisa certa. Mas aquilo precisava ser feito.
Sua recompensa veio no final. Talvez você pode estar ouvindo-me pregar esta
mensagem. Talvez você pode ver o Espírito Santo discernir e fazer grandes
coisas e fazer milagres. Talvez você pode orar e nada acontecer. Mas prossiga
adiante, sua recompensa vem no final. Não seria melhor desta maneira? Sim.
Faça um serviço para Jesus. Esta é a mensagem do tempo do fim. Ele tem uma
Noiva. Deus está procurando por caráter. Então, depois que Eliezer encontrou
aquele caráter, a próxima coisa era aprontá-la para ir. É o mesmo agora irmão,
o mesmo agora. A mensagem do tempo do fim não está lá em Babilônia.
180
Isto foi o que eu te disse, Joseph, e este meu irmãozinho sueco, que
estava lá e colocou sua cabeça em meu ombro um dia e chorou como um bebê.
Ele disse: “Irmão Branham, Deus me enviou aqui para Chicago, Ele disse que
eu veria Chicago sacudir num desses dias.” E ele disse: “Agora, eles estão me
mandando embora. Eles estão tirando minha igreja de mim; grande, a melhor
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aquilo estava Nele; e Suas roupas fediam poeira e coisas da estrada. Aquele
fedor de quintal de fazenda e coisas... E aquilo estava impregnado Nele. Indo à
casa de hóspedes com aqueles grandes tapetes de chenil no chão, e todas as
coisas. Eles tinham um costume, que eles - eles lavavam seus rostos e lavavam
seus pés e lhes davam um tipo de chinelo e guardavam suas sandálias. Então
entravam quando estavam todos vestidos e arrumados, e penteavam o cabelo
e entravam. Era ai então que você encontrava os convidados, e eles – e então
você – e então você – você os cumprimentava e os abraçava. Eles abraçavam
e beijavam um ao outro no pescoço. Vê? Como você viu o Irmão Joseph e eu há
pouco tempo atrás, colocando os braços um ao redor do outro, dando tapinhas
nas costas; eles beijavam um ao outro no pescoço. Mas aquele Fariseu, depois
de convidá-Lo, e Ele estava sentado lá atrás. Eles não lavaram Seus pés. Não
fizeram nada pra Ele. Deixaram-No assentado lá, só para zombar Dele.
173
Mas uma pobre prostituta, degradada, com algumas poucas moedas
que ela tinha conseguido com sua vida de infâmia, ela O viu assentado lá.
E grandes lágrimas rolaram por sua face. Ela foi lá embaixo e conseguiu um
vaso de alabastro, com todo o dinheiro que ela tinha. E ela se esgueirou de
alguma maneira e foi lá atrás; ela prostrou-se aos Seus pés e começou a
chorar. Seus cabelos caídos para frente, e – e ela chorou e pegou seus...
Eles não tinham dado nenhuma toalha para enxugar Seus pés, e ela pegou
seus cabelos e enxugou os Seus pés. Que bonita água para Seus pés!
Lágrimas de uma pecadora arrependida. E se Ele apenas tivesse movido
Seus pés, ela teria se afastado. Ela não estava pedindo por nada. Ela só viu
que aquilo era necessário ser feito.
174
Não podemos nós fazer aquilo hoje? Agora, nós não pedimos por
nada. Isto somente precisa ser feito. O Evangelho precisa ser pregado. Se
nós temos um centavo, ou o quer que seja, não faz nenhuma diferença. Eu
nunca levantei uma oferta em minha vida. Esta é uma necessidade. Esta é uma
chamada. Separe-se, e as igrejas te odiarão e todas as coisas; colocam você
pra fora e você ficará com poucos amigos... Mas há uma Mensagem. Ela tem
que prosseguir, sem importar... Eu nunca me coloquei em programas de rádio
ou em grandes programas de televisão para implorar às pessoas, por dinheiro.
Eu não poderia fazer isto. Eu quero ser seu irmão. Eu quero ir onde Deus... Se
tiver cinco pessoas aqui, vá lá. Vá lá se tiver um milhão. Deus proverá um meio
para eu ir. Isto é tudo. Somente viva pela fé. Esta é a maneira que todos nós
deveríamos estar fazendo. E graças a Deus, muitos deles estão fazendo isto
(Você vê?) da mesma maneira. Isto é verdade. Eles estão fazendo isto.
175
Olhe para esta pequena mulher. Jesus não moveu nem o pé. Olhe
para este velho fariseu lá, tentando fazer zombaria Dele, disse: “Agora, se Ele
fosse um profeta Ele saberia que tipo de mulher está lavando Seus pés. Vê? Ele
saberia que tipo de mulher está perto Dele. Vê, aí está Ele. Isto mostra com que
classe de pessoas Ele trata.” Eu estou tão contente por isto. Ele sabia. “Olhe
lá que classe de gente está com ele. Nós somos respeitáveis. Nós somos os
membros da igreja. Mas olhe aquela velha pecadora lá com Ele, aquela mulher.
Nós sabemos quem ela é; ela anda pela rua. Ela é...” Você sabe do que estou
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comparados com eles de jeito nenhum, vê? Então se somente a classe de vida
é tudo o que conta, eles estão salvos da mesma maneira que o resto deles
estão, por um ídolo. A moral deles, e a sua maneira de agir nos deixaria muito
atrás, nos superaria até que não teríamos chance de ficar na presença deles.
Isto é certo! E suas atitudes - mas não é isto.
51
Jesus disse: “Necessário vos é nascer de novo.”” E para nascer de
novo é preciso render-se por completo, morrer para si mesmo e o Espírito
de Cristo vir a você. Então você não pertence mais a você mesmo. É Cristo
em você (vê?), o Espírito Santo. Paulo disse: “Cada dia eu morro e não vivo
mais eu, mas Cristo vive em mim”. Vê?
52
E se eu te digo que o espírito de John Dillinger [Famoso pistoleiro
americano. – Ed.] estivesse em mim, eu teria armas aqui e seria um fora da
lei; por que aquilo seria seu – seu espírito em mim. Se eu te dissesse que
era o espírito de um artista, você esperaria que eu pintasse algum quadro de
um artista.
53
Se eu te digo que eu sou um cristão e que o Espírito de Cristo está em
mim, então nós fazemos as obras de Cristo. Jesus disse em São João: “Aquele
que crê em mim, as obras que Eu faço ele também as fará.”” Então Ele disse
aqui: “Estes sinais seguirão aqueles que crerem.”
54
Agora, através das eras, tem havido um tempo quando estes sinais
não seguiram os crentes. Isto é certo. O profeta falou, e ele falou disso em
Zacarias, ele disse: “Haverá um tempo que não será chamado dia ou noite,
mas no tempo, da tarde haverá luz.”
55
Agora, o sol se levanta no leste e se põe no oeste, isso não muda;
é o mesmo sol. Agora, quando o Espírito Santo veio, Jesus, o Filho de Deus,
Ele veio no oriente para o povo oriental. Tem sido um dia... E a medida que
as civilizações têm vindo, tem viajado com o sol, vindo do leste para o oeste,
e agora, nós estamos na costa ocidental... Nós não iremos muito longe. Se
avançarmos mais, regressaremos ao leste. Então... Oh!, tudo aponta para Sua
vinda. Nós estamos no tempo do fim. Tudo mostra que se acabou.
56
Agora, aquele profeta disse. E nenhuma profecia pode ser – deveria
de ser de particular interpretação, como Jesus disse. Isto é exatamente o que
Ele fala. “Haverá luz no tempo da tarde.”” Então o mesmo Filho que veio lá para
o povo oriental, e mostrou Sua palavra e Suas bênçãos, foi profetizado que
haveria um dia deprimente; nem dia nem noite. É um dia melancólico, como
que nebuloso. E você não pode ver o sol, mas o sol dá suficiente luz. Alguma
coisa como... Ele está lá agora, mas talvez um pouco mais escuro. E nós já
tivemos o suficiente de nos unirmos à igreja, e colocarmos o nosso nome no
livro e assim por diante. Mas naquele tempo da tarde, aquele mesmo grande
poder de Cristo viria sobre Sua Igreja, exatamente como foi lá atrás, no leste
assim seria o mesmo no oeste. Então é por isso que eu quero falar sobre “O
Evangelismo do Tempo do Entardecer ”.
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57
Cada Era tem tido sua mensagem e seu mensageiro. Através dos
tempos, cada Era tem trazido sua mensagem com seu mensageiro. Deus, em
cada dispensação, tem enviado alguém ungido com o Espírito Santo para trazer
Sua mensagem para cada Era, todas as vezes.
58
Agora, nós poderíamos começar lá atrás, voltar lá atrás um
pouquinho. Desde o começo, Deus foi o mensageiro no princípio, para dizer
a Adão e Eva: “Você pode comer isto, mas você não pode fazer isto.” Aquilo
foi a mensagem. Mas quando o homem desobedeceu a mensagem da hora,
isto trouxe morte e caos para toda a raça humana. Agora, isso mostra o
quanto a mensagem significa. E lembre-se que isso não foi só uma completa
rejeição do que Deus disse, que Eva creu; foi tirar o que Deus disse e
clarear aquilo um pouquinho ou - ou só interpretando mal um pouquinho, só
adicionando, ou tirando um pouquinho disto.
59
Esta é a razão que eu creio que a Palavra é a Verdade. Se nossos
credos e nossas denominações não estão completamente de acordo com a
Palavra, então estão errados. E se Deus não permitiu, sendo Sua Palavra
tão importante, ao ponto de que simplesmente por citar erradamente uma
só palavra Dela causou toda morte que já houve, todo sofrimento, todo bebê
que chorou, cada funeral e cada sepultura, e cada sirene de ambulância que
apitou. Todo sangue que foi alguma vez derramado em toda antiguidade e
fome e problemas que nós temos tido. Simplesmente é porque a Palavra de
Deus foi mal interpretada, se aquilo causou tudo isso; Ele nos desculpará
neste tempo se nós A interpretarmos mal outra vez?
60
Então você vê, que o cristianismo é uma coisa importante. Se isto
causou todos estes seis mil anos de problemas, por causa de uma palavra
sendo mal usada, agora nós não voltaremos ali com uma outra palavra mal
usada? Tem que ser exatamente como é a Palavra, sem a interpretação de
ninguém;
g
somente o que a Palavra diz. Tantos homens se ajuntam
j
e eles
dizem: “Isso significa isto.” Eles concordarão e outros dirão: “É isso.” Mas a
Palavra diz: “Isto é Isto”.
61
Se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então por qual delas? Se Ele vai
julgar por uma nação, por qual nação seria? Ele vai julgar o mundo pela Palavra,
a Bíblia. Porque: “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e
a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.”” Aquilo foi
Cristo, a Palavra de Deus feito carne, falada por um ser humano. Agora, no livro
de Apocalipse Ele disse: “Se um homem tirar uma palavra daqui, ou adicionar
uma palavra a isto, o mesmo será tirado – (sua parte) tirada do Livro da Vida.”
62
Então, você sabe que não é só: “Bem, eu creio nisto, mas eu não estou
certo sobre aquilo.” Você tem que crer em toda Ela. Talvez você não tem tido
fé suficiente para se por ao lado dela, mas não tente se colocar no caminho
de alguém.Eu tenho freqüentemente dito que eu gostaria de ter fé, quando
minha vida terminar, e poder ir como Enoque. Não morrer. Mas simplesmente
fazer uma caminhada à tarde e ir a Casa com Deus. Eu gostaria de fazer isto.
Mas se eu não tenho tido aquele tipo de fé, eu não me colocarei no caminho
de alguém que tenha este tipo de fé. Vê?
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encontrou caráter. Lembre-se, Abraão o colocou como responsável, assim como
Deus nos colocou como responsáveis (isto é certo), nós ministros. “Procurem
minha Noiva.” Deus abençoe seus corações. Eu não estou procurando por
membros; eu estou procurando pelos puros de coração (vê?),
(
) alguém
g
que crerá
na Palavra. Eliezer procurou e pensou: “Oh, eu não posso fazer isto sozinho. É
muita responsabilidade. Eu reconheço a responsabilidade que é encontrar para
Isaque...” O qual é um tipo da igreja, você sabe, Cristo; Rebeca o tipo da Noiva...
E Eliezer se prostrou de joelhos e disse: “Deus, Tu – Tu precisas ajudar-me.” E
quando ele se dirigiu a Deus, Deus o ajudou. Ele encontrou caráter.
168
Volte para a Palavra irmão. Volte para Deus. Não preste nenhuma
atenção a esta igreja a que você pertence. Você pode ficar lá se você quiser, se
eles te deixarem. Mas a primeira coisa a se fazer é vir a Deus. Isto é certo. Este
é O Evangelismo do Tempo do Fim. Sim senhor.
169
Caráter... E quando ele o encontrou... E quando Eliezer encontrou o
caráter que havia naquela mulher, Rebeca, a linda noiva de Isaque, ele falou pra
ela sobre Isaque. E ela nunca questionou nenhuma coisa. Ela creu na palavra do
mensageiro e se preparou para ir. E eles foram e perguntaram ao seu pai, e ele
disse: “Pergunte pra ela; a donzela tem idade. Pergunte pra ela; deixe-a fazer
a decisão.” Ela disse: “Eu irei.” Para onde? Para um homem que ela nunca
tinha visto, não sabia nada sobre ele. Mas mesmo assim ela estava preparada,
porque ela era predestinada e preordenada para aquilo. Exatamente correto.
170
Você observou a mulher lavando os pés de Jesus? Ela nem pediu
por uma bênção. Ela somente O viu ali, e aquele hipócrita estava tentando
zombar Dele, degradar Seu caráter... Isto era o que eles sempre estavam
tentando fazer: fazê-Lo parecer pequeno. Algumas pessoas, você sabe,
eles O seguiram só para fazerem isto. Eles diziam: “Olhe aqui bom Mestre,
nós sabemos que Tu és um grande homem de Deus, Tu não temes nada.
Devemos pagar tributo a César?” Vê? Todas estas coisas que... Só tentando
denegrir o Seu Nome, sujá-Lo. Este Fariseu convidou-O para o jantar.
Aquela denominação, sabendo Ele que eles tinham lá, que eles tinham um
ferro no fogo em algum lugar (como um jogador de cartas diria: uma carta na
manga.) Eles tinham alguma coisa em comum.
171
E quando você vê alguém que seja assim, que te odeie, que odeie a
sua posição por Cristo, então eles te trazem, até mesmo isto é para fazer muito
dinheiro contigo, ou algo mais, ou te usarem de alguma maneira. Vêem? Não
é... Eles não vão crer na mensagem. Eles te trouxeram ali para alguma outra
coisa. Você pensa que Aquele mesmo Cristo não discerne a mesma situação
hoje? Certamente Ele discerne.
172
Mas eles O trouxeram ali; e disseram: “Agora nós provaremos isto.” E O
colocaram lá atrás, e deixaram-no entrar cheirando mal; não lavaram Seus pés,
não O fizeram Se sentir bem-vindo. Naquele tempo, onde eles caminhavam
com aqueles roupões, você sabe, caminhavam lá onde os cavalos e coisas
tinham estado ao longo da estrada naqueles dias; aquelas trilhas pequenas.
Eles todos viajavam da mesma maneira. Aquele roupão com aquele fedor, e
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és Pedro, uma pedrinha.” Mas que bem faz uma pedra se não há um talhador
ali para talhá-la em um filho de Deus? Você está somente empilhando um
monte de pedras. Está isto correto? Não está fazendo nem um pouquinho de
bem. Vê? A água desgasta a pedra. Vê, está correto; aquilo são as pessoas.
Que bem faz ter pedras, se você não tem um verdadeiro talhador,
161
com uma boa e afiada ferramenta para moldá-las e assentá-las no lugar
correto na casa de Deus? Só quero te perguntar, que bem fazem as
decisões? Que bem te faz colocar seu nome num livro? Que bem te faz se
unir a uma igreja, se o Talhador não estiver ali? Aquele que irá dar forma
e fazê-los parar com isto e aquilo. E cortá-los e fazê-los desse jeito, e ajustálos, e torná-los cristãos que se assentam na casa de Deus, com os sinais
que seguem aos crentes. Este é O Evangelismo do Tempo do Fim, tomando
as pedras e dando-lhes forma. Vê?
162
Mas de que serve as pedras se você simplesmente as empilha? Deixeas ficarem onde elas estão; seria melhor do que empilhá-las. Elas podem ser
mais úteis lá. Vê, isto é certo. Sem um talhador a pedra não tem nenhum valor.
163
A Jesus o que importa é caráter, não membros. Você sabia disso? Para
Ele o que importa é caráter. Deus tem sempre tentado ter um homem em Suas
mãos. É tudo que Ele precisa. É um homem, e Ele fará o Seu trabalho. Através
dos anos, apenas pense, Ele só pôde encontrar um homem justo no tempo de
Noé. No tempo de Moisés, ele só pôde encontrar um homem justo.
164
Olhe em Sansão. Deus só pode usar o que você Lhe entregar.
Sansão era um grande homem forte; ele tinha muita força. Sansão entregou
sua força a Deus, mas não o seu coração. Ele entregou o seu coração para
Dalila. Vê? E esta é a maneira como as pessoas fazem hoje. Oh, irmão,
eles irão e pagarão suas contas, e coisas como estas, e construirão a maior
denominação, e assim por diante desta maneira. Mas quando se trata de dar
seus corações, eles não farão isto. Isto é certo. Que bem...
165
Pedro tinha uma espada. Ele puxou aquela espada e cortou a orelha
do servo do sacerdote, e coisas como aquela; ele fez isto. Mas quando
chegou
g ao assunto de ter uma verdadeira coragem
g
cristã, ele não teve. Ele
se acovardou e O negou. É isto correto? Ele pôde cortar a orelha do servo do
sacerdote com sua espada, claro, ele soube como manejá-la. Mas quando
veio o aperto e o tempo de se firmar pela Palavra de Deus, ele não teve
coragem; e até negou que conhecia Jesus.
166
É assim como está hoje. Nós temos coragem de construir prédios e
colocar milhões de dólares neles. Nós temos coragem suficiente de colocar
órgãos, e assentos macios, e todas as coisas. E fazer proselitismo de lugar em
lugar, e fazer o Metodista se tornar Batista, e assim por diante, pra lá e pra cá
desse jeito. Mas quando a questão é ter coragem cristã para aceitar a Palavra e
a Mensagem de Deus, e se firmar nisso, nós somos poucos. Então, novamente,
que bem faz ter pedras se não há um talhador? Isto é certo.
167
Deus está procurando por caráter, não associação, mas caráter. Eliezer,
quando ele foi buscar a noiva de Cris – de – de Isaque, ele teve que suar, até que
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63
Agora nós estamos no tempo do entardecer. Estudando os mensageiros
através das Eras... Nós encontramos ali no princípio, quando um mensageiro
era enviado, interpretar mal sua palavra, ou duvidar de uma palavra, aquilo
era uma aniquilação total e uma separação eterna de Deus; interpretar mal a
palavra daquele mensageiro. E o primeiro mensageiro foi o próprio Deus. E
todos os outros mensageiros têm sido Deus falando através do homem, o qual é
a Palavra de Deus. Porque ali no principio não havia ninguém por meio do qual
Ele falasse; se não aquele com quem ele esteve falando, mas desde que Ele se
fez homem e redimiu o homem, tem sido Deus falando através do homem. Ele
não usa a – a capacidade de um aparelho mecânico, mas a capacidade de um
homem, um homem que esteja rendido e consagrado a Deus.
64
Ele poderia trazer Sua Palavra através de profetas, desde Sansão e
em todo o tempo até esta presente era. Sempre tem sido um indivíduo com
Deus. Agora,
g
cada Era - eu disse - teve sua mensagem
g
e seu mensageiro.
g
Agora,
g
vamos tomar outra Era depois da Era do Éden, só para ter uma
pequena base. Agora, depois da Era do Éden, veio a era de Noé. Eu estava
falando outra noite, lá no Tabernáculo Clarksville sobre o assunto do “Sinal
Do Tempo Do Fim”. E então, outra noite, quinta à noite, sobre “Sendo
Identificado Com Jesus”. E agora esta manhã sobre o Evangelista do Tempo
do Fim, Evangelismo, me perdoem.
65
Agora, bem antes da destruição antediluviana, e o tempo do dilúvio,
bem, nós encontramos uma civilização mais poderosa do que nós temos
hoje. Eu creio que eles tinham o controle do poder atômico. Eu acho que
foi o que sacudiu o mundo de sua órbita. Eu estive nos campos de gelo
britânicos. Cavaram quinhentos pés (Aproximadamente 150 metros- Ed.),
tiraram folhas de palma, indicando que tinham palmas ali, muitas centenas
de anos atrás. E nós temos sido ensinados e sabemos que o mundo ficou
na posição vertical. Mas – e eles tinham tal mecânica e tal ciência, que
eles puderam construir uma pirâmide, esfinge, e assim por diante, que
nós não poderíamos construir hoje. Nós não temos nenhuma maquinaria
para levantar aqueles blocos a tal altura, vê? A menos que isso fosse força
atômica. Poder de gasolina não faria isso e poder elétrico não faria isso. Mas
isto foi outra era muito mais inteligente que a nossa.
66
E naquela Era Deus chamou um homem chamado Noé, um homem
simples, um camponês, porque ele foi encontrado como sendo um homem
justo em sua geração. E Deus trabalhou com aquele homem no assunto de
construir uma arca. Agora, porque pecado... Nós observamos que naquele
tempo “as filhas dos – dos homens ,” a Bíblia diz: “Os filhos de Deus viram
que as filhas dos homens eram formosas.”
67
Isto tem sido discutido, onde muitos escritores pensam que aquilo
foram anjos caídos que entraram no espírito dos filhos de Deus. Eu não vejo
como um homem poderia pensar isto. Aquilo faria dele um criador. Faria de
satanás um criador. Satanás não é nenhum criador. Satanás é o pervertedor
da criação (vê?). Uma mentira é somente uma verdade mal contada. Um
adultério é a perversão do ato correto. Vê? E isso é exatamente o que o
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pecado é. Satanás não pode criar. Ele só pode perverter o que foi criado.
Então, foram os filhos de Deus, os quais eram os filhos de Sete, da linhagem
de Deus através de Adão, e as filhas de Caim, Satanás... “E quando eles
viram que elas eram bonitas, formosas...”
68
E nós observamos aqui que olhando as fotos de alguns anos atrás,
digamos, uns cem anos atrás, como que a formosura das mulheres tem
ultrapassado a beleza que elas costumavam ter antes. Se você ler Genesis
6, você vai achar um bonito quadro disto. Elas eram bonitas. E as mulheres
hoje em dia são muito mais bonitas do que costumavam ser. É por causa das
suas vestimentas e a tendência moderna, isso é o que as tem destacado. Eu
tenho uma foto de Pearl White, quando Scott Jackson, o amante, a matou a
punhaladas no peito. E a nação inteira ficou chocada com a música de Pearl
White. Ela estava suposta a ser a mulher mais bonita do mundo naqueles
dias. Ela seria como uma peça de antiguidade na rua hoje, em comparação
com uma dessas mulheres.
69
Ou volte ao tempo de Clara Bow, quando ela começou aquele
escândalo de descer as meias abaixo do joelho, e dizia: “Desenrolem garotas,
desenrolem!”. Eu me lembro disso, no meu tempo de rapaz. E pegue uma foto
de Clara Bow e compare com uma dessas mulheres bonitas de hoje. Vê?
70
E isto é um sinal do tempo do Fim. Jesus disse: “Como foi nos
dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do homem.” E elas
estão despindo-se continuamente. O que é isso? Filhas de Caim. É por isso
que nós somos considerados excêntricos e fanáticos, quando simplesmente
tentamos explicar e dizer a verdade do Evangelho sobre isso. Mas elas
continuamente se desmoralizam, e saem na rua e agem do jeito que elas
fazem, e não percebem que elas vão responder no dia do julgamento. Agora,
a mulher que se veste mal, sexy, e pode... Você pode ser tão pura como lírio
para o seu marido, ou para o seu amado, namorado, mas quando o pecador
passando na rua olha para você vestida daquele jeito, ele vai te cobiçar,
porque você se apresentou diante dele daquela maneira.
71
Não são as crianças que precisam de umas varadas, é o papai e a
mamãe, por as deixarem fazer daquele jeito. Aquilo... Não é delinqüência
juvenil. É a delinqüência dos pais. E eu penso muito na delinqüência dos
púlpitos, porque deixam isso passar e não dizem nada a respeito, quando
está bem claro na Palavra.
72
Agora – agora na Bíblia – Jesus disse: “Qualquer que olhar numa
mulher e cobiçá-la em seu coração, já (verbo no passado), em seu coração
já cometeu adultério com ela.”” E quando aquele pecador for ao julgamento
para responder por algum adultério, aquilo voltará diretamente: Com quem ele
cometeu adultério? Com você. Ainda que você nunca tenha feito o ato, mas
a Bíblia diz que você é culpada de todas as maneiras. Quem será o culpado
então? “Qualquer que olhar a uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já
cometeu adultério com ela.”
73
A seriedade disto... Em Jeffersonville hoje, noventa e nove vírgula
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hipócrita e permitem o homem fazer as coisas, ir para o mundo e dar risadas e
zombar do Evangelho, e tudo daquele jeito. Isto é... Vê?
156
Os líderes destes dias estão dizendo outra vez: “Números, números,
números”. Isto – isto é tudo o que conta hoje. Números, decisões. Agora, se
tornou uma palavra muito falada hoje: ‘decisões’. Eu gostaria que alguém
fizesse uma decisão para servir ao Senhor ao invés de se unir a uma igreja.
“Faça uma decisão, venha, coloque seu nome no livro.” Envia um punhado de
gente lá e escreve: “Qual é o seu nome?”
“John Jones”.
“Você aceita Cristo como seu Salvador?”
“Sim”.
“Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?”
“Sim”.
Satanás crê na mesma coisa. A mesma coisa. A Bíblia diz que ele crê e
estremece. Sim senhor! Mas você não estremece quando você realmente crê.
Você regozija. Amém. Todos aqueles que amam a Sua vinda...
Como tenho dito, e sempre me estão chegando cartas, dizendo:
157
“Irmão Branham, você mata as pessoas de medo, dizendo que o tempo do
fim se aproxima.” Colocar medo na igreja? Meu Deus, é a coisa mais gloriosa
que poderia acontecer, a vinda do Senhor, o tempo do fim. Eu g
gostaria que
isto fosse bem agora. Com certeza. É a coisa mais gloriosa que eu poderia
pensar; encontrar meu Senhor. Esta velha roupa de carne cairá e ressuscitará,
e tomarei posse do eterno galardão. Voltarei a ser um jovem, e viverei para
sempre com meu Senhor, com todo meu povo? Que coisa! Não posso pensar
sobre passar por todos esses pecados e provas, e oh, dores, aqui nesta casa
de pestilência. Deixar tudo isto e ir e receber uma – uma coroa de justiça. É a
coisa mais gloriosa que já ouvi.
158
Como o Apóstolo Paulo disse: “Combati o bom combate, acabei a
carreira, guardei a fé. Desde já há – guardei a fé – e desde já a coroa da
justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz me dará naquele dia; E
não somente a mim, mas a todos os que amarem a Sua vinda.” Não os que
creem em Sua vinda, mas os que amam a Sua vinda. Que alegria saber que
Ele está vindo. Certamente. Sim senhor. Mas hoje, só se fala em “membros” e
“decisões”; “tragam membros para a igreja, tantos membros”. Isto não é – isto
não é o Evangelismo do Tempo do Fim.
159
Agora eu vou parar em apenas um minuto. Eu quero falar com você
do meu coração. Eu espero que não tenha – não tenha segurado vocês por
muito tempo. Está... Eu tenho mais ou menos sete, oito minutos ainda, e
eu quero falar com vocês do meu coração. Agora, não é exatamente isto?
Decisões, unir-se a uma igreja. “Deixe a igreja Metodista e se una a nós os
Batistas”. Ou, “deixe os Batistas e se una a nós, os Metodistas, Presbiterianos,
Luteranos?” A Católica querendo apoderar-se de todos. Vê? “Membros,
membros, membros, membros, decisões, decisões.”
160
Que bem faz ter pedras, se você não tem um talhador para talhálas? Confissões são pedras. Quando Pedro fez sua confissão, Jesus disse: “Tu
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dos ímpios. Não. É para esta Era, uma mensagem que sairá, que fará o
quê? Restaurará a fé das pessoas, a igreja de hoje, que está fora de todas
estas diferentes corrupções, e corpos denominacionais apodrecidos – cheio
de feridas, de volta a uma fé viva num Deus vivo. A mensagem
g
tem ido por
anos. Isto é certo. É tempo agora que nós deveríamos receber e crer que o
evangelismo do tempo final é para restaurar. Joel disse a mesma coisa: “Eu
restaurarei tudo o que foi comido por todos estes anos.”
152
Olhe aqui, lembram-se de minha recente mensagem
g
sobre a Árvore
Noiva? (vê?),
(
) como que eles tomaram a Jesus? Ele era a Árvore, a mesma
que Davi viu. Uma Árvore plantada junto a ribeiros de águas, seus frutos
em sua estação, a árvore mais perfeita. E eles O cortaram e O penduraram
numa cruz romana feita pelo homem, para ser zombado. Mas o que ele fez?
Ressuscitou no terceiro dia. O que mais Ele fez? Ele fez brotar uma Árvore
Noiva, um homem e uma mulher, como as árvores que foram plantadas no
jardim do Éden. Duas árvores. Uma delas era a Árvore da Vida e a outra a
árvore da morte. E o que Ele fez? Ele veio para redimir esta árvore. Então,
desde que Ele a redimiu no calvário, Ele está pronto para plantá-la agora.
g
Oh, que coisa! Eu me sinto religioso
g
ao dizer isto. Vê? Restaurar Sua Árvore
Noiva, a que deveria estar no jardim do Éden. Mas ela caiu ali quando ela
descreu da Palavra. Mas Ele restaurará a árvore que crer na Palavra. E
quando ela surgiu no dia de Pentecostes, com aquela doutrina original,
aquela fé original, o que Roma fez? Enviou um pulgão, uma lagarta. E cada
um deles tirou sua parte do fruto, das folhas e tudo, e sugou-a toda.
153
Mas o que viu o profeta, quando: “Eu restaurarei aquela árvore,
diz o Senhor.” Esta restauração começou lá atrás na Reforma. O que ela
fez? Organizou-se. Deus a podou, como diz em São João 14, cortou toda a
organização para fora dela. E ela voltou com Wesley, se organizou e foi podada.
“Eu restaurarei.” E ela ainda está vindo.
154
Agora, o que isto faz? No tempo da tarde não haverá uma
organização. Haverá uma - uma copa na árvore. Onde o fruto começa a
brotar? Na copa. Por quê? O sol bate ali. E no tempo da tarde as sementes
são plantadas, para uma Árvore Noiva do tempo da tarde, quando a Árvore
da Vida retorna novamente para a Árvore Noiva. Vêem vocês? E a Luz do
entardecer tem vindo agora
g
para aguar
g
e fazer brotar aquele fruto que tem
estado na Árvore que foi plantada. As sementes estão plantadas. Vê? É o
tempo do entardecer. Então, o Evangelismo do Tempo do Entardecer será
a marca de Malaquias 4. Para restaurar a fé das pessoas à fé dos pais. Sim
senhor! De volta às pedras do fundamento. Amém.
155
Hoje os lideres estão dizendo novamente: “Números, números”. Como
diziam ali no tempo de Jesus, naquela dispensação. Jesus disse: “Ai de vos
escribas e fariseus hipócritas, vocês atravessam o mar para fazer um prosélito,
conseguir um membro. E quando vocês o trazem, ele se torna duas vezes mais
filho do inferno do que quando começou.”” E hoje eles irão - eles gastarão bilhões
de dólares e farão tudo que puderem para fazer mais um membro de igreja.
g j E
quando o obtém, ele se torna pior do que era lá fora. É que o convertem em um
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noventa e nove por cento das mulheres são culpadas diante de Deus. A nação
inteira está desse jeito. Por quê? A delinquência nos púlpitos para falar para as
pessoas e a delinqüência nos lares por deixarem as moças saírem nas ruas e
agirem desse jeito. E logo dizem: “Está tudo bem”.
74
Agora, isto é exatamente o que Noé contendia em seus dias. As filhas
dos homens eram bonitas, e os filhos de Deus olharam para elas. Veja, a cobiça
tomando lugar. Mas Noé, oh, nós poderíamos ficar aqui por horas. Noé era
um homem reto, de integridade pia. E ele clamou contra tais coisas. E eles o
chamaram de um homem louco. Zombadores, a Bíblia diz. E eles zombavam
dele, o criticavam. Mas ele disse: “Está vindo o tempo de uma tempestade, água
vai cair do céu”. Nunca tinha havido chuva. E seu Evangelho não se baseava
nas teorias científicas daquele dia, porque não havia chuva nos céus.
75
E hoje, as teorias científicas dos grupos modernos, os assim
chamados religiosos, tem tentado provar que esta abençoada coisa que nós
temos, chamado Espírito Santo, é só emoção. Veja, isso não está de acordo
com suas teorias científicas. Mas eu gostaria de perguntar-lhes: O que faz
as pessoas mudarem? O que faz um bêbado parar de beber? O que faz
a prostituta parar com sua vida infame? O que faz o câncer e – e doenças
saírem das pessoas, e os mudos, e os surdos, e os cegos, e os mortos se
levantarem? Explique-me isto.
76
Isto é emoção? Isso tem emoção, certamente. Qualquer coisa
que está viva tem emoção. E qualquer coisa que não tem emoção está
morta. Perdoem-me a expressão, mas eu penso que nós deveríamos enterrar
algumas de nossas religiões sem emoções, porque estão mortas. Já não há
mais emoção. Qualquer religião que não tem emoção deveria ser enterrada,
vê? Porque trata-se de emoção. Jesus, quando Ele entrou na cidade, as
crianças e todos os seus amigos clamaram: “Hosana Àquele que vem em
nome do Senhor”.
” E aqueles religiosos daquele dia não puderam suportar
aquilo; era muito emocional. Ele disse: “Se eles se calarem, logo as pedras
clamarão.”” Vê? Alguma coisa tem que clamar, porque havia vida lá.
77
Noé teve um tempo terrível, mas finalmente um dia ele teve uma
provação. E todos que seguem a Deus têm provações; sua fé é testada.
Quando você começa a viver para Ele, então todos os vizinhos vão falar
de você, tudo vai dar errado para você. Apenas lembre-se disto: É porque
Deus está testando você. A Bíblia diz: “Todo filho que vem a Deus deve
ser primeiro provado, castigado, treinado para ser filho.” Como meu pai me
corrigia quando eu fazia alguma coisa errada. Eles tinham – eles tinham o –
os dez mandamentos pendurados na porta. Era um galho de mais ou menos
este tamanho. E o Sr. Branham tinha braços muito bons. Ele nos pegava e
nos corrigia. E esta é a maneira que Deus faz. Ele te corrige porque você é
filho Dele. Haverá alguma coisa no futuro para você, um lar na Glória. Ele te
corrigirá. Agora, cada filho deve ser provado.
78
Noé, um tipo agora da sua dispensação, teve uma provação; porque
Deus lhe disse para entrar na arca. E quando ele entrou na arca, a porta se
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fechou sozinha. E Noé, sem dúvida, disse para a sua família: “Observe amanhã.
Oh, a porta se fechou ontem à noite; mas pela manhã haverá chuva lá em
cima nos céus.” Nunca tinha chovido antes, lembre-se. E os zombadores, talvez
alguns daqueles meio crentes, disseram: “Vamos lá em cima pra ver. Você sabe,
aquele velho poderia estar certo.” Eles pararam em volta da arca esperando,
você sabe, pensando: “Bem, agora ele poderia estar certo.” E eles se foram, e
na manhã seguinte o sol saiu tão bonito como sempre.
79
Você sabe, sem dúvida o diabo se colocou lá em cima naquele buraco
da arca, naquela janela e disse: “Você pensa que ainda está certo?” Bem, essa
é a maneira que o diabo faz com todos nós. Mas se Deus disse, fique com
aquilo. Não importa, fique firme com aquilo.
80
O segundo e o terceiro dia passaram, Noé estava firme. Mas finalmente,
depois de sete dias. Foi no dia dezessete de fevereiro que ele entrou. E então
depois de sete dias, naquela manhã quando ele acordou, os trovões estavam
rugindo, grandes gotas de chuva estavam caindo e aqueles que vieram e
ficaram por um ou dois dias para ver, disseram: “Bem, nós iremos e veremos se
alguma coisa vai acontecer”. Então era tarde demais. Eles bateram e gritaram.
As ruas ficaram cheias de água, começaram a subir os montes. Pessoas foram
para as terras altas. Eles tentaram colocar as pessoas em barcos, e assim por
diante. Mas se o barco não foi construído por Deus, aquele grande balanço na
terra naquele tempo, simplesmente levou o barco para o fundo da água.
81
Você diz: “Qualquer de... Eu tenho uma religião, estará tudo bem”.
Não, não estará. Tem que ser uma experiência religiosa construída por
Deus. Vê? Tudo o demais perecerá. Eu não digo isto para ser diferente. Eu
digo isto por causa do amor, e sabendo que eu – eu vou responder por isto
um dia e serei responsabilizado. Então, se eu digo unicamente o que Ele diz,
eu sei que estarei bem. Mas se eu tento colocar o credo e a teoria de alguém
nisso, eu – eu não posso fazer isso; eu não teria nenhuma fé naquilo. Eu só
creio no que Ele disse.
82
Agora observe, depois de um tempo, isso ficou mais profundo e mais
alto. Eles bateram na porta, eles gritaram, eles choraram. Isso não fez nenhum
bem. Talvez alguns dias antes, quando eles colocaram os animais lá, eu posso
ouvir alguns dos zombadores dizerem: “Entre com seus animais fedorentos;
viva aí com seu fedor, se você deseja.” é exatamente assim hoje. Eles te dizem
a mesma coisa: “Siga adiante, seja antiquado se você deseja. Nós vamos
aproveitar a vida.” Siga adiante, deixe que aproveitem. Mas, oh, irmão, estar
salvo dentro da arca com a porta fechada. Esta – esta é a coisa.
83
Na dispensação de Noé, foi difícil para ele (Vê?). Porque o povo
nunca tinha ouvido de tal coisa. Mas aconteceu do mesmo jeito. Então nós
encontramos a cena, veio depois da salvação de Noé, e assim por diante. E a
terra começou a crescer de novo e – e tudo que tinha fôlego pereceu. E então
nós encontramos, de novo, que vem um tempo... Então Deus estava trazendo
Seus filhos para fora do Egito, e surgiu Moisés com a lei. Aquilo foi tão difícil para
o povo entender, mas é que uma dispensação estava mudando para outra, a
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e não quer... não quer dizer assim como disse, isto foi para outra era.” Ora
seu incrédulo (vê), qual é o seu problema? Você põe uma pedra de tropeço no
caminho daquela pessoa.
147
Jesus... Eu quero dizer nos Salmos, Davi disse: “Bem aventurado
o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta
na roda dos escarnecedores.” Vê? Não se coloque no caminho do ímpio
daquele jeito, e assente na cadeira do escarnecedor, criticando aqueles que
estão certos e ficando ao redor com uma aparência de santidade. “Mas o
seu prazer esta na lei do Senhor,” ele ama fazer isto. “Ele será como a
árvore plantada junto aos ribeiros de águas cujas folhas não caem. Mas o
que ele fizer prosperará.” Isto acontecerá exatamente assim. Este é o tipo
de igreja que Deus quer. Cegos liderando cegos, fazendo com que surjam
escarnecedores e assim por diante, nestes últimos dias.
148
A mensagem do Evangelismo do tempo do fim vem de Malaquias 4.
É uma restauração. A mensagem e o mensageiro terão que ser, ambos, uma
restauração da fé. Judas disse (no livro de Judas), mais ou menos trinta anos
depois da crucificação, ele disse: “Eu vos escrevo com toda diligência, que
vocês deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.” Vê, vê?
Malaquias disse que nos últimos dias, o último profeta do Velho Testamento:
“Antes do dia grande e terrível do Senhor vir, Eu vos enviarei Elias, o profeta.
E ele restaurará a fé dos filhos de volta a – ou a fé dos filhos de volta aos
pais, um pouco antes do tempo da destruição.” O que é isto? É a mensagem
que sai, a mensagem e o mensageiro dos últimos dias que não os trará a um
credo, mas os lançará fora dos credos e os trará de volta à fé original dos
pais, dos pais pentecostais; onde a igreja estará nos últimos dias. Não os pais
mosaicos, mas os pais pentecostais.
Os pais mosaicos estão em Malaquias 3: “Eu envio o meu mensageiro
149
diante da minha face para preparar o caminho diante do Senhor.” Mateus
11:6 diz a mesma coisa. Jesus testemunhou aquilo quando Ele viu João,
disse: “O que viestes ver? Um homem vestido em trajes finos, e assim por
diante?” Não João. Ele disse: “Aqueles que se vestem daquela maneira
vivem nos palácios dos reis e aquelas grandes denominações que beijam os
bebês, casam os jovens e enterram os mortos e assim por diante. Eles estão
lá atrás.” Disse: “O que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento?” Não,
assim não era João. Não, não. Ele não se agitou quando eles o prenderam.
Disseram: “Você não terá nenhuma cooperação se você for lá”. Isto não fez
nenhuma diferença para João. Ele foi de todas as maneiras. Vê?
150
Disse: “O que saíste a ver, um profeta?” Disse: “Sim, vos digo, e
mais que um profeta.” Se você puder entender isto, é o que foi escrito pelo
profeta, dizendo: “Eu envio Meu mensageiro diante da Minha face para
preparar Meu caminho.” Malaquias 3.
151
E em Malaquias 4, para as Eras da Igreja, Ele disse: “Eu vos
enviarei Elias antes daquele dia.” Agora, aquilo não poderia ser João, porque
o mundo não tinha sido queimado e os justos não tinham pisado nas cinzas
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Esta é a maneira que foi nos dias de Jesus, a mesma maneira.
Eles não eram homens maus. Eles eram cegos. Isto é tudo. Eles eram
cegos quanto à Verdade. Jesus falou assim para eles, disse: “Vocês
Fariseus e Saduceus cegos, tudo que vocês fazem...” O que Ele disse que
eles faziam? “Vocês Escribas, Fariseus, vocês são cegos.” Ele não disse:
“Vocês são pecadores.” Eles eram pecadores, mas temos que ver o que
chamamos de pecado...
141
Agora, nós chamamos de pecado cometer adultério, fumar, mentir,
roubar, coisas como estas, isso é pecado. Essas coisas não são pecado.
Essas coisas são atributos da incredulidade. A Bíblia disse: “Aquele que não
crer já está condenado.” Pecado é incredulidade na Palavra.
142
Olhem para aqueles homens santos. Você não poderia colocar um
dedo em sua moralidade. Seus avós, bisavós, tataravós e tatataravós eram
todos sacerdotes. Eles guardavam a lei e as tradições dos anciões e dos
pais tão perfeitamente, através das gerações. Não havia uma só mancha
neles. Se eles tivessem, eles seriam apedrejados. Bons homens. E Jesus
disse: “Vós são do vosso pai, o diabo.” Por quê? Porque eles não viram a
Mensagem, a Palavra. Ele estava lá.
143
E eles disseram: “Bem a intenção deste homem é rasgar nossas
igrejas.” Ele disse: “Vocês Fariseus e Saduceus... Disse-lhes – aqui está o
que Ele disse – Ele disse: “Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito.
O que todos vocês fazem por um membro, e quando vocês o trazem para sua
denominação, ele se torna duas vezes mais filho do inferno do que quando ele
estava fora.” Isso é exatamente o que Jesus disse.
144
E se há algo que é incorreto e que é contra Deus são velhos
membros casca-dura na igreja e que pensam que são muito bons, e eles não
conseguem ver através de nada além de seus próprios óculos. Eu não estou
criticando. Mas, estou criticando. E isto é exatamente correto. E Jesus disse:
“São duas vezes mais filho do inferno do que quando vocês começaram.” Agora,
quando consideramos uma igreja e não importa quantos membros possa haver
nela, e os vemos indo para as apostas e corridas de cavalos e ficarem ali, e
as mulheres usando shorts, pra cima e pra baixo nas ruas, e ainda cantando
no coral. Esta é a maior pedra de tropeço que um pecador alguma vez já teve.
Exatamente.
Os pecadores esperam que aqueles que chamam a si mesmos de
145
cristãos vivam uma vida decente, que seja uma pessoa diferente. Aquilo é um
exemplo. Aquilo é uma pedra de tropeço. Aquilo é um hipócrita. Aquilo está dez
vezes pior do que jamais esteve. Seria melhor que você tivesse ficado lá fora
onde estava. Isto é quando o homem vem e diz: “Bem, eles – eles não vivem
tão diferentes do que eu vivo. Bem, certamente não. Eu sou... Eu seria tão
bom quanto eles são.” Isso é uma pedra de tropeço. Isso é exatamente correto.
Veem, eles dizem...
146
Bem, algum pecador chega e diz: “Jesus disse isto aqui”. E um destes
responderia: “Mas isso não é para nós, Ele não quis dizer isto desta maneira
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lei. E então depois que a lei veio, Moisés tentando... Ele lhes serviu de mestre.
As pessoas estavam vivendo de qualquer jeito como eles desejavam. A Bíblia
disse que a lei era para trazer as pessoas ao reconhecimento do que estava
errado. Então Ele lhes deu os Dez Mandamentos. Foi uma mudança e tanto. As
pessoas não queriam receber aquilo. Tudo bem.
84
Então depois de Moisés veio João. E depois de João, veio a
dispensação, ele introduziu Jesus. E quando Jesus veio tentando trazer
a Graça, a qual era Deus em Espírito, na linha do Espírito, manifestando
Seu amor, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho
unigênito.”” E Jesus era tão diferente e contrário à lei (Vê?), mas era uma
dispensação diferente, um tempo diferente.
85
E então quando Jesus subiu, Ele falou desta dispensação, a do Espírito
Santo, a vida por dentro, uma testemunha da Sua ressurreição. Eu tenho
muitas Escrituras aqui, mas eu não tenho tempo para falar sobre todas elas,
eu vou abreviá-las. Tudo bem. Tem sido sempre um fato, e uma – uma luta,
quando uma dispensação está mudando de uma velha dispensação para uma
mensagem do tempo presente. Tem sido sempre uma luta com as pessoas.
Ainda que isso sempre tem sido Escriturístico. Mas durante o tempo que Deus
dá a eles uma dispensação e alguma coisa pela qual viver, ou alguma coisa para
fazer... Agora nós encontramos que imediatamente após aquela dispensação
ser dada, os homens na terra tentaram encontrar alguma outra coisa para se
opor a isso, e de alguma forma fazer daquilo uma tradição humana.
86
Depois que Noé construiu a arca, imediatamente após aquilo,
Ninrode, aquele renegado, construiu uma torre e disse: “Se o dilúvio vier,
nós vamos subir e ficar acima disto.” Então Deus veio com a lei.Veja que
aquela dispensação tinha vivido seu tempo.
87
E quando Jesus veio também, depois da lei, a lei falou de Moisés e
de – falou de – da vinda de Cristo. Mas quando Ele veio, eles estavam tão
estabelecidos nas tradições de seus pais... Eles tinham seus credos, eles
tinham suas modas; eles tinham suas igrejas. Eles estavam tão enraizados.
Então foi tão difícil para Jesus tentar sacudir aquele reino (aquela igreja) de um
credo, para crerem Nele. E ainda as Escrituras falaram especialmente sobre
Ele, desde a primeira dispensação do Éden: “A tua semente ferirá a cabeça da
serpente.” Elas prometeram Jesus através de cada uma das dispensações. E
quando Ele veio, eles não O reconheceram, porque eles estavam tão unidos
aos seus credos... Mas mesmo assim, foi uma verdade das Escrituras. E cada
mensageiro e sua mensagem predisseram sobre o outro que viria a cada tempo.
Moisés, os profetas predisseram. Moisés predisse sobre a vinda de Jesus.
Moisés disse: “O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu.” Quantas
vezes nós temos falado sobre isto em nossas mensagens ao redor do mundo,
que o Messias por vir seria um profeta.
88
É por causa disto que aquela mulher de má fama, ao contrário de todos
aqueles ministros, creu na Mensagem. A mulher Samaritana, quando Jesus
estava falando com ela, Ele disse: “Dá-me de beber.”
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Ela disse: “Você não tem nada com que tirar a água. Não é costume
você pedir a mim, mulher samaritana.” E a conversa prosseguiu.
Então Ele disse: “Vá e traga seu marido.”
Ela disse: “Eu não tenho nenhum.”
Ele disse: “Disseste bem, você teve cinco e aquele com quem você
está vivendo agora não é seu marido.”
Ela disse: “Senhor, percebo que Tu és um profeta. Agora, nós
sabemos que está vindo uma mudança de dispensação; está por vir Aquele
que será ungido, que será chamado o Messias, o Cristo de Deus. E quando
Ele vier, Ele será este profeta.”
89
Agora, quanto sabia aquela mulher, mais do que todos os pregadores
daquele dia. Sim Senhor! E ela na sua condição (vê?), ela entendia as
Escrituras, mesmo sendo uma pobre pequena mulher casada com cinco
maridos e vivendo com o sexto. E ainda ela sabia mais das Escrituras,
porque ela tomou aquilo ao pé da letra. Ela disse: “Quando Ele vier, Ele será
um profeta.” O que Jesus disse para ela? “Eu sou Ele.” E ela deixou seu
cântaro de água e correu para a cidade, e disse: “Venham, vejam um homem
que me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o próprio Messias?” Vê?
Era Ele. Agora veja, ela – ela sabia que Ele estava vindo, porque os profetas
e as Escrituras tinham dito desde os dias de Moisés, e dos profetas, e todo
o tempo atrás em cada uma daquelas dispensações. Elas tinham dito: “Ele
estará aqui e isto é o que Ele será.” Oh, meu Deus!
90
Se as pessoas pudessem ver hoje, então eles veriam o dia que
estamos vivendo. Elas veriam que é a promessa de Deus para este dia. Deus
disse que seria dessa maneira. Não há nada errado. O grande relógio de Deus
está batendo exatamente no tempo certo. E mesmo de acordo com a ciência,
são três minutos para a meia noite. Então você vê? A hora pode vir a qualquer
momento. E já faz dois ou três anos que a ciência disse isso.
91
Veja, nós estamos no tempo do fim. Mas veja você, nós temos
mudado de dispensações, da era de igreja aqui atrás, que era aquele dia
sombrio; simplesmente se unir a igreja e colocar seu nome no livro, até que
viesse a luz do entardecer, à restauração, o retorno do Espírito Santo sobre
a terra; outro Pentecostes, outro sinal, outra coisa estava por acontecer. E
as pessoas não acreditaram nisto, porque eles estavam tão convictos como
estavam nos dias de Jesus. Vê? Ele falou destes dias quando Ele esteve
aqui na Terra. Ele veio exatamente de acordo com as Escrituras. Então Ele
previu este dia.
92
Agora, nós queremos pensar a respeito de outro aqui. Eu tenho...
Se você quiser ler alguma coisa aqui, em Mateus vinte e quatro. Jesus falou
sobre este dia. Ele disse que os judeus se ajuntariam de novo neste último dia
outra vez. Ele disse: “Quando vires isto, a figueira florescendo novamente,
então sabeis que o tempo está à mão.”” Ele disse: “Haverá um tempo de
perplexidade, angústia entre as nações, o mar rugindo; problemas, e os
corações dos homens desfalecerão constantemente.”” Não disse que seria
entre as mulheres, mas entre os homens. Jesus nunca disse as mulheres,
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135
Então, Deus está ali como uma grande pressão. Não fique com
medo se vierem muitos deles. Você não pode esgotar a Deus. Você pode
g
um pequeno rato deste tamanho e um ratinho num celeiro do Egito,
g
imaginar
dizendo: “É melhor eu comer um grão de trigo por dia ou eu posso ficar sem
antes da próxima colheita.” Você pode imaginar
g
um peixinho deste tamanho,
nadando no meio do oceano dizendo: “É melhor eu beber desta água sem
desperdiçar, você sabe, ela pode secar algum dia.” Oh, misericórdia! Isto é
tentar esgotar a bondade e a misericórdia de Deus para com o Seu povo.
Ele quer te abençoar. Ele está pronto e está insistindo. Você pode imaginar
tirar toda a água da Terra, dos mares e tudo, e amontoar tudo dentro de uma
bomba d’água e por lá em cima? A pressão estaria lá em cima, tentando
achar uma pequena fenda por onde esvaziar. Isto é como é a pressão do
Espírito Santo tentando descer sobre cada vida.
136
Mas eles não farão isto. Eles amam credos e coisas mais do que
amam a Deus. Você tem que abandonar as coisas do mundo e crer em
Deus. Isto não pode ser negado; você tem visto isto ano após ano, vez
após vez. E Joseph disse uma vez: “Isto nunca falhou nem uma só vez, isto
tem que ser Deus.” Vê? E esta é a promessa de Deus para este dia. Não
eu; eu não sou a promessa de Deus. Eu sou um homem. Eu estou falando
a respeito do Seu Espírito Santo que está aqui. Esta é a promessa do dia.
Para qualquer pessoa em qualquer lugar.
137
E nós encontramos que eles são os culpados. Olhe, vamos tomar
Balaão como exemplo. Balaão veio e ensinou ao povo sua doutrina, e eles
disseram: “Agora olhe, nós somos todos crentes. Nós somos – nós somos
filhos das filhas de Ló, Moabe, aqui em cima.” E disseram: “Nós somos
todos iguais.” E ele os misturou, causou casamento misto. Ele fez com que
aquelas mulheres moabitas bonitas, todas vestidas atraentemente, e veio
aqui e disse àqueles filhos de Deus que eles eram – eles eram todos iguais a
despeito de qualquer coisa. “Deus é um Deus de todas as raças e tudo esta
bem.” E ele os casou a todos. E Deus traçou a linha de separação e os fez
deixar seus lares e todas as coisas. O que foi aquilo? Você vê aquela coisa?
Exatamente o que aconteceu lá atrás antes do dilúvio, “quando os filhos de
Deus viram as filhas dos homens, elas eram bonitas de se olhar, e eles as
cobiçaram e tomaram para si esposas.” Vê? A mesma coisa aconteceu lá.
138
E é a mesma coisa agora. Outra vez a mesma coisa. Você deveria
ver isto. Cada geração vê o que vai acontecer na próxima. Aqui está. Nós
sabemos que é a mesma coisa, porque a Bíblia aqui está declarando o
mesmo agora, como foi antes. Tudo bem. Agora, e tudo isto oferece razão
para o dia – o dia que nós estamos vivendo.
139
Agora, a – a chamada do dia, tudo o que conta para as igrejas de hoje são
membros. Isto é tudo que eles querem: membros. Agora, todos nós conhecemos
o slogan Batista em 1944, disse: “Nós teremos mais um milhão em 44.” Nós
conhecemos nosso precioso, gracioso, Irmão Billy Graham. Nós vemos o seu
lugar nas Escrituras, para onde ele vai, o que ele faz. Mas é sempre “decisões,
tantos fizeram decisões.” Só denominação, é tudo que eles querem. Vê?
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E lá se posicionou Moisés. E você sabe o que Coré disse? Ele disse:
“Moisés age como se ele fosse o único que pode pregar, o único que tem a
mensagem. Oh, nós sabemos que o Pilar de Fogo está sobre ele. Nós sabemos
que aquela Luz o segue. Nós sabemos tudo isto. Mas ele age como se fosse o
único que tem a Mensagem.” Moisés não pretendia aquilo. Ele não pretendia que
fosse daquele jeito. Ele estava tentando corrigir o povo. Há idéias demais. Você
tem que por atenção à alguma coisa. E o que aconteceu? Deus disse: “Separete dele, porque Eu vou abrir a terra e acabarei com ele e sua congregação”. E a
terra se abriu, fogo subiu e eles pereceram. Vê?
131
Os confundidos, os líderes; são eles que causam os problemas entre
o povo. Se não fosse assim, hoje nós poderíamos vir aqui a esta cidade, e
cada igreja e as congregações, estariam juntas. Eles teriam este lugar, eles
teriam... Oh, cada loja de bebida seria fechada. Esta cidade estaria tão seca,
que até um contrabandista de bebidas teria que fazer força por meia hora,
para conseguir juntar suficiente saliva para cuspir. Ele... Seria assim. Oh,
me desculpe, eu não deveria ter dito isto. Espere, escute. O que eu quero
dizer é isto: nós estamos todos espalhados por causa dos líderes. Deus
pode vir para fazer alguma coisa e os líderes desses grupinhos têm medo
de perderem alguma coisa. Eles ficarão – puxam eles para longe disto, ao
invés de aceitarem a mensagem de Deus. Foram os líderes nos dias de
Noé. Foram os líderes nos dias de Moisés. Foram os líderes nos dias de
Jesus. São os líderes hoje, nos dias do Espírito Santo. A multidão mista. Eles
dizem: “Oh, deixe as mulheres fazerem isto. Por que você grita com elas?”
132
Como eu tenho dito, eu creio que foi aqui mesmo. Alguém disse
para mim outro dia, porque eu estou sempre tentando manter minhas irmãs
alinhadas. Veja isto, elas são – elas são o alvo, elas têm sido o alvo em cada
era. Satanás usou-as lá atrás no jardim do Éden, e ele as usa em cada tempo.
E quando a Bíblia aponta a América e estas mulheres nos últimos dias, então
eu começo a martelar nisto. E alguém disse: “Irmão Branham, as pessoas te
consideram um profeta.”
Eu disse: “Eu não sou.”
133
Ele disse: “Mas eles te consideram como tal. Por que você não ensina
aquelas pessoas como ter dons espirituais? Ensine-as acerca destas coisas, se
você... Deus trabalha com você, nós sabemos disto.” Disse: “Por que você não
ensina estas mulheres ao invés de sempre feri-las?”
134
Eu disse: “Eu tenho pregado para elas por trinta e um anos, e
elas... Como eu posso ensiná-las – como eu posso ensiná-las álgebra se
elas não sabem nem seus ABC’s? Vê? Elas nem dão conta de agir como
mulheres? Por que elas continuam fazendo do jeito que elas fazem? Como
você pode ensiná-las coisas espirituais, quando elas nem creem nas coisas
naturais? Deixe a igreja subir àquele nível, então elas poderão ser ensinadas
naquele nível, sobre como receber dons de Deus e como manifestar dons
e coisas.” Mas o Espírito Santo nunca vai deixar isto vir, até que aquele
coração esteja correto e pronto para recebê-Lo.
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mas homens. Olhe as pragas. Mas naqueles dias (O que aconteceria?),
aquele seria o sinal do tempo do fim. “Corações falhando, medo, perplexos.”
Em Apocalipse - quando fala - o profeta, falando deste dia, ele disse que viria
um tempo que a igreja seria morna, a igreja de Laodicéia, no último dia. Vê?
O que é isto? É Jesus (acerca da última Era), predizendo o fim desta Era.
93
Exatamente como foi lá no Éden, como foi no tempo de Noé, e no
tempo de Moisés, no tempo da lei. E então um tempo de Graça, e agora
no tempo do entardecer. Há muitos outros aqui, se tivéssemos tempo, mas
eu saltei alguns deles porque nós não temos tempo. Cada um dizendo o
que viria a ser na próxima era. Mas as pessoas da igreja se tornam tão
eclesiásticas, com seus credos e seus dogmas, e suas crenças e teorias
feitas por homens, até o ponto que eles perdem a Palavra. Agora, você pode
ver o que será o evangelismo do tempo do fim. Vê? O que é isto? Os que
levarem isso adiante serão chamados “loucos”. Eles serão tão diferentes.
Eles foram no tempo de Noé, eles foram em todos os tempos colocados para
fora de suas igrejas, porque eles creram em Jesus. Qualquer pessoa que
tivesse ouvido a Ele seria excomungado de suas igrejas. Vê? Mas Ele teve
aquela dispensação que foi o Seu tempo, a dispensação do Filho.
94
Agora, nós encontramos também que o grande Espírito Santo
profetizou sobre isto. Se você quiser pegar alguma dessas Escrituras aqui,
Mateus 24, e então II Timóteo 3:1. O Espírito Santo fala da grande era
intelectual do tempo do fim. Você sabia disso? Por que isso?
95
Irmão Joseph, você tem viajado muito comigo aqui no país, e você
tem ouvido das reuniões no estrangeiro. Eu vou ao exterior e tenho cento
e cinqüenta, duzentos mil, quinhentos mil, e o povo fica ali vendo... Apenas
uma só das coisas que vocês presenciam serem feitas todos os dias em que
há cultos aqui no Tabernáculo. Acima de dez, vinte e trinta mil caem sobre
seus pés – se prostram para dar louvor a Deus. Eles veem isto. Qual é o
problema que isso não acontece aqui na América? É um tempo intelectual.
Eles querem alguém que não fale de julgamento, não fale dessas coisas,
porque isso os corta de seus companheirismos com seus clubes e- e seussuas associações, e - e as coisas ímpias às quais eles pertencem. Portanto,
se seu pastor nomear algumas daquelas coisas, os diáconos o colocaria
para fora; e poria alguma outra pessoa, algum jovem Ricky ou alguma coisa
como aquilo... Você sabe o que eu quero dizer.
96
Desculpem-me por isso, vê, eu – eu não quero dizer isso (Vê?),
mas é que as vezes eu fico tão eufórico, eu acho. Mas eu quero dizer...
“Ricky” está bem. Eu só não gosto desse nome. Está bem. Mas olhe na
numerologia, você colocaria outro nome na sua criança. Sim senhor. Agora,
“Ricky” ou “Elvis”, ou alguma coisa como aquilo. Oh misericórdia! Então,
oh, de todas as maneiras... Agora você vê que eles têm que fazer. Eles não
tinham aqueles nomes antigamente; isso tinha que vir. E esta é a era para
isto estar aqui. Isso é exatamente correto.
97
Agora, “E agora diz o Espírito.” Agora escute, eu estou citando das
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Escrituras. Agora, o Espírito expressamente diz que no último tempo... (Vê?)
“Nos últimos tempos, alguns se apartariam da fé, dando ouvidos a espíritos
sedutores, doutrinas de demônios,” e assim por diante. Vê?
98
Eles seriam “obstinados, presunçosos”, “os tais”. Desculpem-me por
isso, mas você sabe o que nós chamamos de “os tais”, uma expressão de rua,
é alguém que pensa que é grande. Nós todos sabemos melhor como dizer isto.
“Obstinados, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que de Deus.”
99
Eu parei lá e olhei aquela piscina bem abaixo de nós. E eu me perguntei,
quando um homem, que é um professor de Escola Dominical, disse para mim:
“Aquilo não deveria estar na Bíblia, quando Jesus cuspiu”, disse: “Isso é contra
as regras de higiene, quando Jesus cuspiu e fez – Ele pegou Seu cuspe...”
100
Ele estava em pé falando grego original, e disse: “Ele estava cuspindo
no chão. Falando com aquele homem, e cuspindo no chão”. Quando Ele fez
aquilo, ele se abaixou, pegou o cuspe com aquela sujeira e passou nos olhos
dele, e disse: “Vá, lave-se no tanque de Siloé (o enviando) e seus olhos serão
abertos.” E ele foi, lavou-se, e seus olhos se abriram.
101
Então esse companheiro disse: “Aquilo não funcionaria hoje. Aquilo
vai contra as regras de higiene, regras de saúde.” Então aquele mesmo
homem pega sua família, a sua esposa e aquelas crianças e vão para aquela
piscina, onde todas aquelas mulheres e homens estão naquela água. Num
tempo do mês que eles não deveriam estar, e tudo aquilo. Eles – eles nunca
vão sequer ao – ao banheiro algumas vezes, e – e todos aqueles corpos
sujos e toda aquela imundície lá. E aquela coisa de esguichar água pela
boca, e os olhos, e coisas como aquilo. E então queixando-se que Jesus
cuspindo no chão e fazendo um cego homem ver...
102
Eu trouxe um pequeno garoto de lá outro dia, ele disse: “Eu engoli um
pouco daquela água,” disse: “Fiquei doente como um cavalo. Eu vou para casa.”
O pequeno companheiro pode estar assentado aqui agora. Ele mora num trailer
a uns dois ou três quarteirões lá embaixo na rua, onde eu o peguei. Disse: “Eu
nunca mais vou lá outra vez.” E nós ainda chamamos isto de civilização moderna.
Você vê aonde você chega? Há um velho ditado que diz: “Se engasgam com
uma mosca e engolem um camelo.” Veem? Eu estou ansioso para encontrálo de novo. Agora, aí está você. É melhor se afastar dessas coisas. Vê?
103
“Intelectuais, presunçosos, obstinados, mais amantes dos
prazeres do que de Deus.” Estou citando as Escrituras. O Espírito Santo
expressamente diz que isto aconteceria no tempo do fim. “Presunçosos
e obstinados, tendo aparência de piedade...” Bem, primeiramente eles
são incontinentes e desprezadores daqueles que são corretos, odiadores
daqueles que creem na Palavra. Você pode vê-los? Os que não concordam
com esses credos tradicionais e coisas; então eles os odeiam. Como aqueles
Fariseus e Saduceus, eles odiaram a Jesus. Por quê? Ele estava - Ele
estava contradizendo seus credos. Vê? Não que Ele quisesse ser diferente,
mas Ele tinha que viver. Ele era a Palavra, a Palavra vivente. Ele disse: “Se
Eu não faço as obras de meu Pai, então não me creiais.” Vê?
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Vocês preciosos Metodistas, como vocês costumavam ter o poder
de Deus entre vocês. Na ocasião em que eu fui a Londres, Inglaterra, para
orar pelo rei George, eu usei a toga de João Wesley. Eles me levaram à
capela de Wesley, onde ele pregava para mil e quinhentas pessoas todas as
manhãs às cinco horas, antes dos homens irem trabalhar. Sentei lá onde ele
levou à conversão aquele homem que fazia briga de galos, e eu – eu sentei
na sua cadeira. E fiquei em pé no seu púlpito. E orei no quarto de onde ele foi
para o Céu. Eu pensei: “Oh, se João pudesse saber o que a Igreja Metodista
tem feito, ele se revolveria na sepultura.” Quando vocês costumavam orar
pelos enfermos e ter grandes sinais... Quando João Wesley... Em pé lá fora
no Shire [Região interiorana do Reino Unido onde a caça é muito popular. –
Trad.] Eu fiquei em pé ao lado do monumento, onde há uma árvore. Aquele dia
pregando cura divina, e alguns membros da Alta Igreja da Inglaterra, a Igreja
Anglicana, soltaram uma raposa e alguns cachorros de caça, e espalharam
a congregação do Irmão João. O pequeno velho João nunca pesou mais do
que cinqüenta quilos em toda sua vida. Mas ele se virou e apontou seu dedo
e disse: “Você hipócrita, o sol não se porá sobre sua cabeça três vezes, até
que você chame por mim para orar por você.” E o homem morreu naquela
noite, com câimbras em todo seu corpo, chamando para João vir e orar por
ele. E ele morreu. Vê? Oh, se vocês Metodistas fossem Metodistas daquela
maneira, vocês seriam Pentecostais. Isto é certo.
126
E quanto a vocês Batistas? Vocês vão à igreja por alguns minutos, se
o pastor pregar mais de quinze minutos, vocês o excomungam. John Smith, o
fundador da Igreja Batista, às vezes orava toda a noite e chorava por causa dos
pecados das pessoas, até que seus olhos fechavam-se de tanto chorar. E sua
esposa tinha que levá-lo à mesa e alimentá- lo com uma colher; o seu café da
manhã. Não podem orar mais nem quinze minutos. Qual é o problema? Vocês
misturaram as tradições nisto.
127
Mas a Mensagem segue adiante. Israel seguiu a Coluna de Fogo.
Onde Ela parava, eles paravam. Aonde Ela ia, eles iam. A Coluna de Fogo
está se movendo. Sim.
128
Agora, nós encontramos que são os líderes que fazem isto. Os líderes
sempre têm causado a confusão. Olhe o velho Datã lá atrás no tempo da
Bíblia, na dispensação da lei de Moisés. Ele foi quem guiou a multidão mista,
Datã. Foi Coré, quando Deus levantou Seu profeta Moisés e ele tinha a Palavra
do Senhor. Ele tinha dois milhões e meio de pessoas lá no deserto, e Jetro
veio e disse: “Moisés, isto vai te matar. Seu fardo é grande demais.” Deus
repartiu Seu Espírito e colocou sobre setenta anciões, e eles profetizaram.
Aquilo nunca enfraqueceu Moisés nem um pouco. Ele... Mas Moisés sempre
tinha a última palavra, porque ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR.
129
Você não pode ir sob um grupo de homens. Eu - eu desafio em qualquer
tempo, se Deus alguma vez usou um grupo de homens. Ele usa um homem,
um homem em cada tempo, porque dois homens têm duas opiniões - um só
homem, isto é exatamente certo. Notem agora, que em cada dispensação tem
sido desse jeito. Por todo o caminho em todo tempo tem sido desse jeito.
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Agora você dirá: “O Irmão Branham é um velho fanático.” Mas num desses
dias você vai descobrir. Se você estivesse seguindo no caminho que eu tenho
estado, você – você saberia que isto é certo. Sim senhor.
Quantas vezes eu tenho visto no meu escritório, quando moças vêm
120
em – em desgraça. A cicatriz seguirá com ela até ela morrer. E muitas vezes me
dizem que foram criadas num fino lar cristão. Mas aqui está o que aconteceu:
ela saiu com aqueles rapazes. Ele era tão bonitinho que ela não pôde ficar longe
dele, e tudo daquele jeito. E a primeira coisa, ele fumou cigarro e tinha uma
garrafinha de bebida alcoólica no seu bolso, e eles beberam. E aí está você.
Vê? E lá está ela em desgraça. Oh, é uma coisa lamentável! Você vê isso em
ambos os lados. Então, fique longe. Separe-se. Seja bom e gentil com todos,
mas não seja participante de seus pecados. Fique longe disto. Sim senhor.
121
E, amigos, sempre são os líderes, em cada tempo através da
mudança de dispensações são os lideres que têm atrapalhado todo o povo.
Não tem sido tanto culpa das pessoas. Se o Evangelho estivesse firme no
púlpito aonde ele pertence... Como a pouco eu estava falando lá no Colégio
Bethany, com os luteranos. Ele disse: “Irmão Branham, o que você pensa
que nós temos?”. E eu... Ele disse...
Eu disse: “Bem, aqui está o que isto é.”
Ele disse: “Qual a diferença entre esse pentecostes que você está
falando e nós os luteranos?”
Eu disse: “A igreja Pentecostal é a forma avançada da igreja Luterana.
Isto é exatamente correto. Se vocês tivessem ficado onde vocês deveriam estar,
vocês seriam pentecostais também.”
122
E nós todos estávamos comentando a respeito do que ouvimos alguém
dizer esta manhã que “todas as igrejas e todos os Cristãos realmente vieram de
Roma.” Eu quero que alguém prove aquilo para mim. Eu admitiria que todas as
denominações vieram de Roma. Mas os cristãos começaram em Jerusalém.
123
Então, se a hierarquia católica nos quer de volta à origem do cristianismo,
eu concordarei com isto. Vamos voltar para o Pentecostes, e receber o Espírito
Santo. Eu concordarei com ele naquilo... Que isso nunca veio de Roma, veio
do Pentecostes. A Igreja não foi inaugurada em Roma, certamente, ela foi
inaugurada no dia de Pentecostes. Não sob seus dogmas, mas sob o batismo
do Espírito Santo. Isto é o que estou tentando dizer. Se é que vamos voltar?
Vamos voltar para o começo disto. Não voltar para a denominação. Você vai
para Roma. Porque eles foram os primeiros que tiveram uma organização ou
uma denominação. E ela é a mãe de todas elas.
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E a Bíblia diz assim em Apocalipse 17. Ela mesma é uma prostituta e a
mãe de meretrizes, suas filhas. Vê? Isso é o que a Bíblia diz. Jesus Cristo disse
que aquela igreja Católica Romana era uma prostituta, e todas as suas filhas
protestantes eram meretrizes com ela. E Ele disse: “Sai dela, povo Meu, não
sejam participantes dos seus pecados e eu lhes receberei e vocês serão filhos
e filhas para mim.” Vê? Então aí esta você (você vê?), “tendo forma de piedade,
e negando a eficácia dela,” e assim por diante.
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Bem, é a mesma coisa hoje. Se um homem prega aquelas coisas e
nada acontece, então algo está errado; Porquanto as Escrituras dizem que
aconteceriam. Então, se acontecer, isso mostra que está correto. Não que
o homem esteja correto; mas a Palavra está correta. Mas esta é a condição
em que nos encontramos hoje. Vocês veem amigos, isso é sensato? Você
vê isto? Eu estou falando assim, para te mostrar aqui o ponto mais alto do
evangelismo do tempo do fim.
105
Agora observem, nestes tempos da era intelectual, “presunçosos,
obstinados, mais amantes dos prazeres do que de Deus.” Ficam em casa
quarta à noite para assistir a algum filme vulgar, “Nós amamos Suzy” ou
“Lucy”, ou o que todas aquelas coisas são. Mulheres casadas uma dúzia de
vezes e vivendo com outros homens, e eles vivendo... E oh meu Deus! Cada
um deles casados e divorciados. E vocês fazem deles ídolos, como deuses.
Mas você prefere assistir àquilo a ir ao culto de oração. “Mais amantes dos
prazeres do que de Deus.”
106
Deixe um jogo de bola vir à cidade ou o Colonels e o Giants [Dois times
regionais de basebol. – Ed.], ou seja o que for acontecer em algum lugar aqui,
eles fecham as igrejas para irem. Deixe Elvis Presley vir aqui embaixo na rua
com seu violão, se requebrando ou algum outro deste tipo na noite de quartafeira, o culto de oração seria cancelado. “Amantes dos prazeres mais do que
de Deus. Presunçosos, obstinados, incontinentes, violentos e desprezadores
daqueles que são bons, tendo forma de piedade.”
107
Você diz: “É que estes são comunistas.” Não, eles não são. Eles são
membros de igrejas, “tendo forma de piedade”. Mas o quê? “Negando a sua
eficácia. Tendo forma de piedade,” mas diz: “Deus não faz estas coisas. Vê, não
há nenhum poder nisto; você só faça isso e aquilo.” Vê? Nenhuma mudança
de vida, nem nada, é só - só pertencer à igreja. “Tendo forma de piedade,
mas negando a sua eficácia. Dos tais afastai-vos”,
” a Bíblia diz: “Porque estes
são dos que vão de casa em casa, levando mulheres néscias carregadas de
pecados, levadas de várias concupiscências.”” Isto é exatamente o que a Bíblia
diz. Agora,
g
nós estamos vivendo exatamente nesta era. “Mas tu, faze a obra de
um evangelista, cumpre o teu ministério.” Vê? É isto.
108
Agora, por estes mensageiros e testemunhas que vemos, nós
descobrimos em qual safra estamos. Olhe em qual safra você está nesta
manhã. Olhe em qual safra estamos. Porque Ele disse aqui que estes
sinais seguiriam aos que cressem. Eles seriam ridicularizados e zombados
como nos dias de Noé. E aqui vem este outro grupo fazendo crítica deles.
Obstinados, presunçosos, tendo forma de santidade e negando a própria
coisa que você está professando. Então você pode - você pode ver em qual
safra você está (vê); estes verdadeiros mensageiros de hoje. Jesus predisse
que isso seria Satanás com sua mensagem. Mas o Seu mensageiro teria
esta característica. “Estes sinais seguirão aos que crerem.” Vê, o mensageiro
de Satanás teria forma de santidade. O Dele teria estes sinais: “pegando
serpentes, bebendo coisas mortíferas, expulsando demônios, colocando a
mão sobre os enfermos, recebendo o batismo do Espírito Santo e toda a
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classe de sinais e maravilhas.” Agora, estamos em uma destas safras, e aqui
estamos nós no tempo do fim. Oh, que coisa!
109
Não é de se admirar que Isaías disse: “O corpo todo está ulcerado, cheio
de feridas podres, todas as coisas.” Onde poderíamos ir? O que poderíamos
fazer se todos nós nos uníssemos? Estaria pior do que nunca (vê); haveria todo
tipo de coisas. Como eles estão tentando o – o Concílio Mundial de Igrejas. Isso
nunca funcionará. Eles têm ateus, incrédulos. “E como pode - como poderão
dois andar juntos” - a Bíblia diz - “se não estiverem de acordo?”. Veem? E não
há nem dois deles que estão de acordo. Salvação é um assunto individual, não
entre igreja, mas entre cada indivíduo e Deus. Caminhando com a Palavra. Sim.
Olhe irmão, enquanto nós observamos. Eu sei que estou estendendo muito.
Observe, o grande sinal da luz vermelha de Sua vinda está vindo. Nós
110
sabemos isto. Eu poderia mostrar muitas Escrituras aqui que eu tenho escritas,
para te mostrar que estamos no tempo do fim. Os judeus retornaram para
a Palestina; os ramos da figueira brotaram. Os corações dos homens estão
desfalecendo de medo. As mulheres, a maneira desenfreada como elas têm
vindo. Como eu poderia ir ao Apocalipse e mostrar-lhes como esta nação é
marcada por mulheres, número de mulher, número treze. Nós temos, para
começar, treze colônias, treze listras [A bandeira nacional dos Estados Unidos
possui treze listras. – Ed.], treze em tudo; treze estados, tudo treze. Treze
estrelas no dólar. Tudo é treze; e uma mulher.
Quando eu estive há não muito tempo atrás na Suíça, e eu estava
111
falando... Uma mulher disse: “Eu... Nós queremos ir a América para que nós
possamos ter liberdade como as mulheres lá.” Eu lhes disse como elas agiam.
“Não” - elas disseram - “Nós não queremos então.” Vê? Vê?
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Mas aqui é América. Nós poderíamos voltar e mostrar bem aqui, que
isto estava suposto a ser assim, nessa nação que se levanta onde não há águas,
não há povos. Sobe como um cordeiro, com dois pequenos chifres, poder civil
e eclesiástico; mas eles se unem através do poder político: nós temos um novo
presidente, trazendo Roma de volta.
113
Eu quero que alguém me diga, qualquer teólogo aqui ou em
qualquer outro lugar, onde a Bíblia alguma vez predisse que o Comunismo
governaria o mundo. Não tenha medo do Comunismo. Isto não é nada. É
uma coisa falsa que Deus está usando para punir as nações, castigar as
nações. Claro. A Bíblia diz que Roma governará o mundo. Olhe para o reino
de Nabucodonosor, seu sonho, sua visão, a interpretação de Daniel. Como
cada um daqueles reinos e dispensações combinam perfeitamente, e bem
aqui embaixo está Roma. Então será Roma. Não será Comunismo. Eles
são apenas – eles são apenas testas-de-ferro. É o que são. Eles nunca
chegarão a lugar algum. Não, eles não chegarão.
114
Como nos disse o Irmão Joseph: “Os nativos da África central, no
coração da África, eles não permitirão que os governem, já os tem governado e
basta.” Este é o problema com eles hoje. Eles querem amor, eles querem Deus.
E enquanto que o Comunismo é contra Deus, eles nunca aceitarão aquilo.
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Certamente que não. Claro que não. A luz vermelha está brilhando. O Sinal está
aí. A Sua vinda está à mão. Oh, que coisa! Isaias 60:2 diz: “Trevas cobrirão a
Terra, densas trevas cobrirão o povo.”” Isto é exatamente correto.
115
O mensageiro do fim e a mensagem devem encaixar-se com as
condições do tempo do fim. Você não pensa assim? Esta mensagem não
poderia ter sido pregada há quarenta anos. Não, a mensagem do tempo do fim e
o mensageiro têm que se encontrar. Lá atrás naqueles dias isso provavelmente
não teria funcionado. Mas tem que enquadrar com a condição do tempo do fim.
Convertam-se, creiam nos sinais do Evangelho. Esta é a mensagem de hoje.
Lavem suas almas no sangue do Cordeiro e creiam no Evangelho, que os sinais
do tempo do fim estão aqui; a semente do Evangelho tem tomado lugar.
116
Eles têm falado tanto sobre reforma. Eu estou de acordo com eles
nisto, como a reforma evangélica. “Reforma” significa “limpar-se.” Então, eu
penso que nós precisamos de uma boa limpeza de nossa incredulidade, e crer
no Evangelho. Isto é certo. Tanto de nossas suspeitas e perguntas. “Reforma”,
mesmo a palavra na tradução grega, a qual diz: “arrepender-se”, não significa
“reformar”. E “reformar” significa “limpar-se” de volta ao princípio, o passado,
e crer no Evangelho, no seu poder e manifestação. “Estes sinais seguirão os
que crerem.” Eles dizem: “Isto é só para aquela era.” Ele disse: “Até o fim dos
tempos.” Agora, alguém está certo. Se o homem que é incrédulo diz que aquilo
era só para os apóstolos, e Jesus mesmo disse “até o fim dos tempos”, então
eu prefiro tomar a Palavra Dele para isto. Isto é certo. É correto.
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Deus quer que Seu povo se separe da incredulidade e dos incrédulos.
Muitos de vocês cometem um erro nisto algumas vezes, deixando seus
filhos flertar com algum Osvaldo [Nome pessoal utilizado como metáfora
para ilustrar pessoa incrédula e com tendências modernas. – Trad.] ali fora.
Vê? Eu não pretendo ser diferente agora, e engomado, e assim por diante, e
aparecer como um tipo fanático. Isso não é minha intenção. Mas veja bem...
Esteja certo com quem sua filha sai à noite. Vê, vê? Talvez você a criou uma
menininha, santa na igreja. E a primeira coisa que você sabe, ela sai com
algum Osvaldo, ou algum deles, e – e ele é um ateu, incrédulo; e sua vida
se arruinará. E você não sabe nada sobre ele. Você vê? Então ele casará
com ela, e olhe onde seus meninos, seus netos estarão. Você vê? Seja
cuidadoso. Deus quer que seu povo seja separado.
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Leia Êxodo 34:12 uma vez, e veja o que Deus disse a Israel: “Quando
você for para aquela terra, limpe tudo que estiver lá. Não tenha nenhuma coisa
a ver com aquilo.” Josué também, capitulo 23:12. Observe o que Josué disse:
“Agora, Deus te trouxe para esta boa terra”, como a Igreja agora, “e tem te
trazido para esta boa terra. Vocês gostaram dela?” Eles disseram: “Amém, nós
gostamos dela.” E disse: “Agora, ainda há um pequeno remanescente desses
incrédulos por aqui; não se associem com eles. Não vão com eles.”
119
Você, irmã, se aquele rapaz quer te levar para o bar em algum lugar,
só por amizade, e para beber. Fique longe dele. E da mesma maneira vocês
rapazes, com aquela moça, que pretende a mesma coisa. Fiquem longe delas.

