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importa quem você é, ou o que seja, levante-se. É isto. Levante-se. Este é o
caminho. Amém. Levantem-se em todos os lugares. Aí está, uma audiência
perfeitamente bem, em todo lugar.
134
[O irmão Branham fala com o organista – Ed.]
“Minha Fé Olha para Ti.”
Minha fé olha para ti,
Tu, Cordeiro do Calvário,
Oh, (vamos levantar as mãos agora e cantar isto a Ele) divino;
Agora, ouça-me, enquanto oro,
Tire todos os meus temores,
Oh deixe-me, desde este dia,
Ser totalmente Teu!
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O Senhor te abençoe, irmão...?... Boa noite amigos. É um privilégio
estar de volta aqui, novamente, hoje à noite, na grande reunião de convenção.
Tem sido um grande dia para todos nós, tenho certeza. Tivemos um bom
tempo nesta manhã em companheirismo ao redor da Palavra de Deus e
com as pessoas, ali no café da manhã ministerial. Oh, gostaríamos que
todos vocês pudessem ter estado ali. Eles não tinham, eu acho, espaço para
as pessoas, para acomodá-las, mas tivemos um grande companheirismo,
e... Obrigado. Um grande tempo entre os irmãos. Então hoje foi como que
um dia apenas para eu ver muitos de meus amigos e visitá-los. E eles têm
visto o Espírito Santo revelando, e mostrando, e endireitando as coisas.
2
Alguém estava me dizendo… Deve haver um pequeno barbante
aqui, ou algo, de um pequeno bebê que tinha cabeça d’água, ontem à noite,
e que recebeu oração. E, oh, era uma gigantesca cabeça d’água, e ele estava
deitado ali atrás da cortina. Quando entramos, a pequena mãe… E fomos
até ali, e isto como que me tocou em pensar naquele pobre e pequeno
companheiro, sem uma chance. Apenas uma coisinha, e sua pequena
cabeça estava inchada, enormes veias se projetando, e seu pequeno queixo
e face desse tamanho, e sua cabeça desse jeito. E de uma maneira ou de
outra, apenas me ajoelhando ali e fazendo a oração da fé, e impondo as
mãos sobre o pequeno companheiro e desafiando o demônio que fez a
obra, eu disse à pequena mãe: “Você crê?” Ela olhou e disse: “Eu creio.”
Eu disse: “Algo aconteceu ao bebê. Agora, eu quero que você saiba disto.
Vá para casa.” Ela mora longe daqui, e eu disse: “Quando chegar a casa,
eu quero que você tire uma medida da cabeça do bebê. Então amanhã, faça
outra medição. E se você não puder voltar, envie-nos o resultado.”
3
Billy estava apenas me dizendo, há alguns momentos, que eles
trouxeram o barbante, e a cabeça do bebê encolheu três quartos de uma
polegada. Eles levaram o resultado ao médico hoje. E eles têm lhe aplicado
injeções, eu creio, todo dia, e o médico disse que tem melhorado tanto
que não precisa mais de injeções. E as grandes veias que estavam em sua
cabeça desapareceram, não há nenhuma veia mais à vista. E isso apenas
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é para mostrar que Ele vive. Quão maravilhoso, estou muito feliz que Ele
responde a oração, muito feliz por isso. E nós simplesmente sabemos que
qualquer pessoa que crer, apenas crer no Senhor, vai acontecer a mesma
coisa a você.
4
Veja, a cabeça tem… Ela vai diminuir e ela tem que chegar à sua
posição enquanto encolhe. E agora, se as pessoas aqui que têm uma criança,
ora, apenas seja fiel a Deus e o bebê ficará bem. Este é um sinal que Deus
ouve nossa oração. E eu sou muito grato a Deus. E eu estou agradecendo
a Deus por vocês, mãe e pai, e parentes, e todos, do bebê. Eu sei como me
sentiria se fosse meu filho. E eu – eu não posso sentir pelo seu como se fosse
o meu, eu estaria dizendo algo errado, porque eu não poderia sentir isto,
mas eu sinto pela criança com todo o meu coração. Se tivéssemos tempo,
eu gostaria de dizer algo que aconteceu certa vez concernente a isto, uma
visão que não se cumpriu ainda. E ela acontecerá, no entanto.
5
Hoje eu entrei num quarto onde estava um homem precioso, pai
de cinco criancinhas, morrendo com um enorme câncer. E olhando para
ele, eu... Ele disse: “O médico disse que não há nada que possa ser feito.”
E ele tem um bebezinho de uns poucos meses de idade; sua pequena
esposa de pé ali olhando para ele e um companheiro de boa aparência,
seu marido. E o pequeno bebê, eu não os vi. Eu penso que eles vieram de
longe de algum lugar.
6
Então apenas… Você deve ter sentimento por aquelas pessoas.
Eu penso nisso, pequenas crianças, cinco delas agora sem um pai. Esta é
uma obra do diabo. Então nós… Eu disse: “Eu vou te levar pela fé para a
sala de operação de Deus, e vou pegar a faca de operação de Deus, mais
penetrante do que uma espada de dois gumes. Nós vamos bem onde está o
demônio, e vamos cortá-lo com a Palavra.” Eu acho que o homem foi para
casa. Ele estava... Oh, Deus é tão bom! Ele era meu vizinho, bem onde estou
hospedado.
7
Então agora, amanhã de manhã, querendo o Senhor, foi-me dado
o privilégio dentre todos estes bons ministros e mestres, para trazer a lição
de escola dominical. E se o Senhor q
quiser, eu q
quero falar na manhã sobre “A
Restauração da Árvore Noiva.” E então, se você não estiver em sua igreja,
bem, estaremos felizes em tê-lo aqui, às nove e trinta, ou seja, qual for a
hora de manhã. E então, amanhã à noite, estamos esperando que Deus faça
de novo o mais abundantemente, acima de tudo que podemos fazer ou
pensar. Então vamos descer até ao irmão Bigby, na Carolina do Sul, por
duas noites, segunda e terça-feira. E então, dali teremos que ir depois para
casa, a fim de ir ao Cow Palace na Costa Oeste, para onde vamos a seguir.

DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO

31

de Jesus Cristo, deixe esta audiência. Saia deles, para a glória de Deus.
130
Agora que você tem confessado seus pecados, agora que você
crê, você crê que você tem tirado de seu entendimento toda algema, que
nada te atrapalha? Não há uma coisa em seu caminho, mas você crê que
você está liberto? Você crê que toda incredulidade se foi de você? Você
crê que você está agora naquele porto de descanso? Você crê que toda
pressão… “Serei curado? Posso ser curado?” Você já está curado. “Irmão
Branham, se você impuser as mãos sobre mim…” Minhas mãos não têm
nada a ver com isso. São as mãos Dele. Se você é um pecador, você já foi
salvo. Apenas creia, e aceite isto, e aja sobre isto. Se você estiver enfermo,
você já está curado. Deus se colocaria aqui e faria uma coisa assim, e
permitiria um hipócrita que não sabe do que está falando, viria aqui e
confirmaria um mentiroso, confirmaria um hipócrita? Deus não trata
com pecadores. Deus trata com a Verdade, e Sua Palavra é a Verdade. Eu
tenho lhes falado a verdade.
131
E, amigos, eu digo nesta noite que se vocês crerem no que eu vos
tenho falado, não haverá uma pessoa fraca entre nós. Cada um de vocês está
curado. Pelas Suas pisaduras você já está curado. “Pelas Suas pisaduras fomos
sarados.” Você crê nisto? Agora, você que crê na imposição de mãos, você
levantou as mãos porque você é crente. Então imponha a mão sobre alguém
à sua frente no assento. Imponha a mão ali, se você quiser... A Bíblia não diz
as mãos de William Branham; a Bíblia não diz as mãos de Oral Roberts. A
Bíblia diz: “Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os
enfermos, eles sararão.” Agora, ore. Ore. Confesse. Confesse seu erro. Diga a
Deus que você crê Nele e que cada um possa ficar perfeitamente são neste
momento. Creia. Aleluia. Segure-se
g
nisto. Não deixe escapar.
p Fique
q com
isto. É uma promessa. Deus disse assim. Não fique agitado com qualquer
coisa. Creia nisto agora mesmo.
132
Eu amo vocês. Vocês são meus amigos. Eu não estou tentando lhes
falar de maneira rude, mas estou dizendo isto. Eu tenho que fixar isto ou
satanás vai roubar isto de vocês, esta grande demonstração da Presença
do Espírito Santo aqui nesta noite, sem sombra de dúvida, a Bíblia prova o
que Deus disse que aconteceria. Há um Vento impetuoso tentando chegar à
audiência, para encher cada alma aqui com a Presença de Deus. Não deixe
satanás tirar isto de você. Segure-se nisto, até que você tenha passado as
barreiras da incredulidade. Amém.
133
Eu não me importo quão aleijado você está, quão enfermo está,
quem você é, ou de onde você vem. Eu te desafio, no Nome de Jesus
Cristo, se você quer dizer isto de coração, fique de pé e aceite isto. Não
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um estranho para você. Eu não te conheço. Se essas coisas são verdades,
levante a mão. Vá para casa; você está curado. Jesus Cristo te cura.
125
Você crê em Deus? Creia também que eu lhes tenho dito a verdade
acerca de Jesus Cristo, Sua Presença. Eu creio que há três fileiras. Nós
temos mais uma. Vamos chamar ali. E quanto a alguns de vocês aí. Vocês
crerão? Quantos estão sofrendo, e precisam da ajuda de Deus, e vocês
creem que... E vocês todos sabem, vocês sabem que eu não conheço sua
condição, levante a mão, diga: “Sou eu. Eu estou crendo.” Por todos os
lugares. Tenha fé agora.
126
Este pequeno companheiro assentado aqui com a mão levantada,
você não sabia que tinha tanta fé, sabia? Se você tem fé suficiente em sua
condição para chamar Deus em cena, nunca mais tome um gole de uísque
enquanto viver e nunca mais fume outro cigarro. Creia em Deus, e você
ficará bem. Você aceitará isto? Tudo bem. Então vá, e Deus te cura.
127
Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor.” [A congregação diz:
“Louvado seja o Senhor.” – Ed.] Você crê que Ele está aqui? Quantos de vocês
gostariam de confessar sua incredulidade e gostariam de dizer: “Deus, seja
misericordioso comigo,” na Presença do Espírito Santo? “Eu sei que não
há homem na terra que poderia fazer aquelas coisas. Seja misericordioso
comigo.” Confesse seu erro, diga a Deus: “Eu tenho sido desinteressado,
Senhor. Eu agora quero entrar neste grande companheirismo. Eu quero
entrar neste Refúgio. Eu vou crer em Ti com todo meu coração.” Levante a
mão e diga: “Deus, sou eu; sou eu. Eu estou no final da estrada. Eu quero
estar correto.” Você crê? Confesse seus pecados agora. Vamos orar. Cada
um de vocês, ore em sua própria maneira.
128
Senhor Jesus, somos seres humanos, Senhor. Estamos prontos para
confessar nossos pecados. Eu estou confessando os pecados deste povo.
Eu estou confessando meus próprios pecados. Temos descrido demais,
Senhor. As horas estão ficando escuras. O Filho de Deus logo vai chegar
com… E eu oro, Pai Celestial, que Tu perdoes nossos pecados. Senhor, eu
oro que o Espírito Santo tire toda incredulidade de nós agora.
129
Oh, se Ele pudesse apenas entrar em nossos corações, haveria
outro dia de Pentecoste. Haveria tal condição nesta igreja e neste grupo
de pessoas, nesta noite, a tal ponto que faria o barulho espalhar por
todo o país até pela manhã. Espírito Santo, quebre cada barreira de
pecado. Que venha como o avião a jato para além da barreira do pecado
e estremeça cada algema de incredulidade. Que cada águia possa bater
a cabeça contra a Rocha das Eras até que o Espírito Santo tome controle
completo. Satanás, você está perdido. Você perdeu a batalha, e no Nome
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8
Mas agora, antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos nos
aproximar do Autor, enquanto inclinamos as cabeças apenas por um
momento para oração. Eu desejaria saber, nesta noite, com as cabeças
inclinadas, e eu confio que nossos corações também estejam em Sua
Presença. Quantos aqui têm algo em seu coração que você gostaria que
Deus se lembrasse de você? Apenas levante a mão e diga: “Deus, lembrese de mim.” Quase cem por cento.
9
Pai Celestial, é tão bom se achegar ao Deus vivo, sabendo que
Ele é o nosso grande Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, Pai
da eternidade. E viemos em Seu Nome, nesta noite, diante do trono de
Sua graça, para pedir por todas essas mãos que se levantaram. Abaixo
das mãos, no coração do ser humano, Tu sabias o que estava ali, Pai. E
isto é para mostrar que eles têm necessidade e fé, ou eles não teriam
levantado as mãos. Mas eles creem, Senhor, que Aquele grande invisível
está conosco. Eles creem que Tu viste as mãos e sabes quais são seus
pedidos. E eu tenho certeza que Tu sabes, Senhor. E atrás desse pedido
havia uma oração. E estou colocando os meus com os deles sobre Teu
altar, e orando, Senhor, para que Tu respondas a cada um deles.
Eu oro por todos os ministros aqui, suas congregações. E
10
estamos dando graças, Senhor, pelos testemunhos já da noite de oração
pelos doentes, que começam a chegar; e o bebezinho, Senhor, oh, um
testemunho para o médico. Cristo é o médico-chefe. Ele cura todas as
nossas doenças. Somos muito gratos por isto. Agora, Pai Celestial, oramos
que Tu continues com a família, esteja com todos aqueles que receberam
oração e permita que eles não fiquem nervosos e contrariados; mas
apenas esperem e lembrem-se deste “pedir”, e então saber que isso será
dado. Deus disse assim. Isso simplesmente não pode falhar. Conceda-o,
Senhor. Abençoe Tua Palavra nesta noite enquanto a lemos, e o contexto
da Escritura possa ser dado a nós no poder e demonstrações do Espírito
Santo.
11
Quando sairmos, nesta noite, para ir aos nossos distintos lares
e moradas neste tempo, eu oro que isso seja divulgado pelas ruas e nos
carros, como aqueles que vinham de Emaús, quando viram a Jesus, o
que Ele tinha feito depois da ressurreição; eles sabiam que Ele fez depois
da ressurreição a mesma coisa que Ele fizera antes da crucificação. Eles
souberam que era Ele, porque ninguém poderia fazer isso daquela forma.
E eles disseram: “Não nos ardia o coração?” Conceda, nesta noite, que
o Espírito Santo, o Cristo ressurreto fale com cada coração, e que Ele
realize e faça as coisas, nesta noite, que Ele fez antes de Sua crucificação;
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que a igreja possa ter outra segurança de que Ele é ressurreto dos mortos
e vive para todo o sempre. Pedimos isto em Seu Nome. Amém.
12
Eu tenho em mente duas Escrituras nesta noite, como que para
chamar a atenção de vocês. Uma delas é Provérbios, capítulo 18, versículo
10. A outra Escritura é Isaías 32: 2. E em Provérbios 18: 10, eu gostaria de
ler isto.
Torre forte é o nome do SENHOR; para ela correrá o justo, e estará
em alto retiro.
E em Isaías, o capítulo 32 de Isaías, e começando com o versículo 1º. e 2º...
Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes
segundo o juízo.
E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um
refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares
secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta.
13
E eu tiro disto um pequeno contexto que eu ia usar nesta manhã no
café da manhã com os ministros; apenas um pequeno contexto que eu iria –
pensei que poderia nos ajudar a todos, porque eu penso que é apropriado.
Eu estou chamando-o de “Deixando Escapar a Pressão.”
14
Eu pensei que… Você sabe, estamos vivendo em um dia quando há
muita pressão, e eu tento sempre pensar em algo que ajudaria as pessoas
que vêm para ouvirem a Palavra. Se eu simplesmente me coloco aqui... E eu
não tenho eloquência. Eu não sou uma pessoa culta e não tenho treinamento
eclesiástico. Então, a única coisa que eu posso fazer é estudar e orar. E
p
seguir
g
a liderança do Espírito,
p
p
pedindo a Deus p
para fazer algo
g p
por
apenas
nós que nos ajude. É por isto que estamos todos aqui nesta noite, não para
sermos vistos, mas para sermos ajudados. E este é nosso propósito. Este é o
propósito desta convenção, é para ser, para ajudar alguém, fazer a vida de
alguém um pouco mais fácil.
15
E neste grande dia em que estamos vivendo onde há tanta pressão,
tudo parece estar sob pressão. Um momento tão difícil, todos estão
correndo tão rápido quanto podem, descendo a rua a cento e quarenta
quilômetros por hora em cada zona de velocidade. Se o limite é 20, eles vão a
140 de qualquer maneira. Não deveriam fazer isso, cristãos não deveriam.
Eles devem dar a César o que é de César, a Deus, o que é Deus. Mas
aqui vamos nós, tão rápido quanto podemos, correndo simplesmente... E
somos tão nervosos. Eu não creio que verdadeiros cristãos façam isso, mas
muitos deles apenas acendem um cigarro após outro. Qual é o problema?
Você acha que isso te ajuda? Isso somente te faz mais nervoso. Mas você
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promessa, que estes sinais seguirão aos que crerem. Deixe a menina, no
Nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê que ela viverá, e será curada? Como
você creu, assim será. Agora, eu peço que alguém pergunte à mulher.
Pergunte-lhe se cada palavra que foi dita não é a verdade. Eu não conheço a
mulher. Eu jamais a vi, não sei nada sobre ela. Mas o que foi dito é verdade.
120
Quanto a alguém por aqui. Que tal você crer? Vamos tomar pelo
menos dois ou três como testemunhas. Eu estou feliz por estar neste
Refúgio. Eu estou salvo para todo o sempre. Eu O amo. Quão doce é confiar
em Jesus! Que desafio para o povo! Ele prometeu: “Haverá Luz no entardecer.
Será um dia que nem dia nem noite será.” Tem sido um dia de escuridão, apenas
suficiente para caminhar e aceitar. “Mas no tempo da tarde haverá Luz.”
121
Pequena senhora, você está tão consciente quanto pode estar de
que algo aconteceu. Eu estou olhando bem a Isto. Aquela Luz está bem
sobre você. Eu estou olhando para Ela. Eu jamais te vi antes. Eu penso
que somos estranhos um ao outro. Se isto for correto, levante a mão. Há
q
uma sombra escura ao teu redor. É uma sombra de morte. Você está
sofrendo com um tumor, e esse tumor está em seu seio, ambos os seios.
Uma grande porcentagem de seus seios está coberta com tumor. Você tem
uma esperança, se você tiver fé suficiente para tocá-Lo para fazer uma coisa
assim… Você é uma boa pessoa. Eu tenho um bom contato do Espírito
com você. Você crê em mim como Seu profeta? Você sabe que eu não te
conheço, e você sabe que há… Você está consciente de que um sentimento
dócil e real está ao teu redor. Isto é aquela Luz, aquele brilho de Luz. Você
não é daqui. Você é de longe daqui: Birmingham. Eu vejo o mercado da
banana lá. Seu nome é Srta. Vincent. Isto é verdade. Tenha fé em Deus.
Agora, neste momento, senhora, isso foi embora de você. Aquela sombra
que estava sobre você te deixou. Agora, não duvide e seja curada.
122
Eu peço a alguém para vir questionar a mulher. Descubra. Se
houvesse um médico aqui, por que não vir perguntar, e examinar, se você
está um pouco cético? Eu sei que há um aqui, então, por que não dizer isso?
Eu costumava falar isso, mas fere o sentimento de muitos.
123
E quanto a alguém aqui, alguns de vocês lá trás em algum lugar?
Tenham fé. Eu não posso fazer isto; você pode. Eu estou apenas tentando
representá-Lo, refleti-Lo, como em um espelho para você, fazendo minha
vida Seu espelho para que Ele possa refletir-Se. Você sabe que eu não sei
estas coisas e não poderia fazê-las. Eu... Apenas tenha fé, e não duvide, creia.
124
Bem aqui atrás. É um homem. Está sobre um homem. Ele está
sofrendo com uma condição nervosa. Eu espero que ele não perca isto. Ele
é da Pensilvânia. Deus ajude-me. Senhor Carnes, coloque-se de pé. Eu sou

28

CRENTES DA BÍBLIA

daquele grande dia quando Jesus vier, eu sei que Tua Palavra é a Verdade.
116
Ajude-me, ó Senhor, para que eu possa ser capaz de ser usado nesta
noite. E se... Eu sei que não sou um teólogo, Pai. Tu nunca me chamaste
para isso. Mas eu oro que Tu permitas que o ministério que Tu me deste
para abençoar o povo, se apresente agora. No Nome de Jesus Cristo, que
a Palavra venha, e penetre aqui embaixo, e discirna os pensamentos do
coração; que as pessoas possam saber que a Palavra de Deus está habitando
em nós. No Nome de Jesus eu peço, para a glória de Deus. Amém.
117
Olhem para cá. Agora, eu estou dizendo isto como Pedro e João,
que passaram pela porta Formosa. Ele disse: “Olha para nós.” Isto é o que
eu estou pedindo que vocês façam: olhem para cá - não para mim, mas ao
que tenho dito. Seja qual for o desejo em seu coração, creia que Deus te dará
isso. E diga: “Senhor Jesus, permita-me tocar em Ti.”
Quantos neste edifício já viram a foto daquela Luz, o Anjo do Senhor, que
está aqui em Washington? Eu sou seu irmão. Aquela Luz, se você puder
vê-La, Ela está pairando a não mais de uns setenta centímetros de mim
agora mesmo. Apenas creia. Se você não pode vê-La (Vê?), ore, e veja se
Deus não autentica. Aquela Luz... Se aquela Luz é aquela mesma Luz que
encontrou Paulo na estrada de Damasco... Ele disse: “Eu sou Jesus.” Ele
tinha retornado para Deus, de volta ao Espírito. A Palavra foi feita carne.
Ele voltou à Palavra. Se esta é a mesma Luz, Ela produzirá o mesmo tipo de
Vida, a mesma ação. Vê isto?
118
Esta senhora assentada bem aqui. Somos estranhos um ao outro,
senhora? Eu não te conheço. Eu jamais te vi. Você crê em mim como Seu
servo? Você crê que a Palavra que eu tenho pregado é a verdade? E somos
completamente estranhos um ao outro. Você é apenas... Até onde sei, uma
mulher entrou e se assentou aqui. Mas você estava crendo por algo. Você
está tentando encontrar algo de Deus. E se eu sou um servo de Deus e
tenho dito a verdade de Deus, e a Palavra de Deus e a Verdade estão aqui,
Ela p
produzirá a si mesma. Ela o declarará. Você saberá se é a verdade ou
não. Você está orando por alguém. É sua filha. É essa garotinha assentada
bem ali. E essa garotinha, você crê que Ele me dirá o que há de errado com
ela? Isto te ajudaria? Ela tem problema de coração. Se você crer de todo
coração e descer ali e impuser as mãos sobre aquela criança... Desça agora,
imponha as mãos sobre a criança. O ventre que a gerou para esta terra, a
mão da mãe colocada sobre a criança.
119
Senhor, se ela teve fé suficiente para tocar Sua vestimenta, então
eu venho com a Espada de Deus, pela Palavra de Deus, para realizar
uma operação. Saia, satanás. Eu te corto com a Palavra de Deus, de uma
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o faz. Os médicos escreverão artigos e os colocarão nas revistas, dizendo:
“Câncer às carradas,” dizendo-lhe quão perigoso é fumar e... Mas você
fuma de qualquer forma. Qual é o problema? Você está tentando deixar
escapar a pressão.
16
Vemos pessoas que bebem. Saem, correm, farreiam, e então
tentam sair para beber. Eu acho que eles pensam que esta é a coisa
que eles devem fazer. Isso não deixa escapar a pressão; isso acumula a
pressão, indo pela coisa errada, pelo caminho errado. Então eles saem e
fazem tudo o que podem… Se isso é certo ou errado, e pecam e tentam
esconder isso, e pensam que estão fazendo algo grande. O que você está
tentando fazer? Você está tentando se esconder de algo. Você sabe que
você está errado. Nenhum homem pode fazer algo errado e não saber que
está fazendo errado. A própria natureza nele, embora ele seja um homem
caído, ele é um filho caído de Deus. Há algo nele que lhe diz que isso é
errado. Nenhum homem pode sair com a esposa de outro homem e não
saber que isso é errado. Nenhum homem pode ficar bêbado e não saber
que isso é errado. Nenhuma mulher pode usar roupas imorais e ignorar
que isso é errado. Você não p
q
pode fazer essas coisas. Mas o q
que você faz?
Você está tentando deixar escapar
p ap
pressão, todo torcido, enrolado. É
simplesmente uma era neurótica, na qual estamos vivendo. É o tempo em
que estamos vivendo: pressão.
17
Eu estive falando, aqui, há não muito tempo, eu estava na África,
observando um cordeirinho onde os nativos tinham um pequeno curral.
E eles deixavam o pequeno companheiro sair, e ele ficava pastando. E de
repente ele ficou muito nervoso, e eu pensei: “Qual é o problema com o
sujeitinho?” Mas enquanto eu observava, ele não podia ver, mas à distância
havia um enorme leão de juba amarela, deslizando-se pela grama. Ele tinha
sentido o cheiro do cordeirinho e estava indo em sua direção. Veja,
j ele ficou
simplesmente nervoso. Não sabia o porquê. Às vezes chamamos isso de
premonição. Agora, a razão pela qual ele ficou nervoso, ele não viu o leão,
mas apenas algo… Ele sabia que a morte estava espreitando por perto.
18
O mundo parece estar nessa mesma condição, sabe que algo está se
aproximando, algo está prestes a acontecer. Isso acumula pressão, é claro,
para o pecador. Mas o cristão que está instruído na Palavra de Deus deve
saber que isso é a vinda do Senhor. Isso deve trazer um jubileu glorioso ao
cristão, sabendo que o fim está próximo.
19
Alguém me disse há não muito tempo: “Irmão Branham, você
assusta as pessoas quando você fala acerca Dele poder vir na próxima
hora.” Eu disse: “Assusto que pessoas? Não Seu povo,” vê? Esta é a maior
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nota que podemos divulgar. Isso é o que estamos procurando. “Eis aí vem
o Noivo.” Ora, é para isso que vivemos. Essa é a hora pela qual todos nós
estamos vivendo. Eu sei que nada poderia ser maior do que essa hora. Mas
para o pecador, é claro, será uma coisa terrível.
20
Eu estava falando… Às vezes estou aqui ou fora, em diferentes
lugares, pregando, mas em algum lugar eu devo ter feito este comentário,
talvez tenha sido aqui. Mas quando uma tempestade vem sobre uma terra
seca e podemos sentir uma brisa fresca, sabemos que a chuva está prestes
a vir. Isso deve nos fazer felizes de respirar, porque aquele ar tem vindo
pela chuva e isso é apenas o prenúncio antes da chuva que vem. E quando
os cristãos veem as coisas hoje acontecendo, o que está acontecendo, isso
é prenúncio da vinda do Senhor. Nós podemos sentir a brisa dela, ela está
tão perto. Que sensação refrescante para aqueles que não têm medo da
tempestade, porque têm um lugar de habitação. Sim. Beber, esconder, faz
acumular pressão. Isso não a deixa escapar.
21
Há alguns dias eu estava em nossa cidade, e nosso pastor… Eu
tenho procurado por ele; ele deve estar aqui: irmão Neville. Bom irmão.
Nós o amamos em nossa maneira. E ele era um metodista, veio da escola
metodista. E ele me convidou há cerca de vinte anos para pregar para ele
uma noite na igreja metodista, em uma cidade abaixo de nós. E ali, pregando
e falando com ele... Eu voltei. Eu disse à igreja: “Sabem de uma coisa? Eu
vou batizá-lo num destes dias e Deus vai lhe dar o Espírito Santo.” E Ele o
fez. Agora ele é o pastor ali.
22
Ele não estava enfermo. Ele apenas estava tão esgotado que não
podia ir mais longe. E eu estava tentando fazer minhas chamadas. E
então, aconteceu de ter – de atender uma ligação dele. O escritório ligou
e disse: “Vá ao hospital e pergunte por certa mulher. O irmão Neville
teria que dirigir cerca de quarenta e oito quilômetros, ou melhor, trinta
e dois quilômetros de ida trinta e dois quilômetros de volta. Vá e atenda
tais chamadas.” Eu fui ao hospital, e eles me forneceram o nome da
senhora, e ela… Eu… Disseram que ela deveria estar, eles pensavam,
em determinado andar. Era no terceiro andar do hospital. Eu caminhei
para fora do hospital e comecei a descer. Havia uma enfermeira de pé ali
com uma pequena máscara pendurada. Eu disse: “Boa noite,” e ela não
respondeu uma palavra. Eu disse: “Você poderia me dizer onde… Se esta
senhora está neste lugar ou não?”
Eu disse: “Eles me disseram que ela deveria estar no quarto 331.”
Ela disse: “Então, vá ver.”
Eu disse: “Obrigado. Sim, senhora.” Pressão…
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111
A Bíblia diz que “A Palavra de Deus é mais afiada do que espada de
dois gumes... (Hebreus 4: 12): a Palavra de Deus é mais afiada do que
uma espada de dois gumes...” Ouçam a Palavra. Quantos creem que no
princípio era a Palavra? Isto é, primeiro era um pensamento. E teve que
ser um pensamento; então, quando é expressado, torna-se uma palavra. E
então: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus
(quando Ele falou a Palavra), e a Palavra se fez carne e habitou entre nós.”
112
Agora, aquilo foi Jesus. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele discerniu
os pensamentos das pessoas. Isso foi o que fez todos os verdadeiros crentes
saberem que Ele era o profeta que Moisés tinha falado que se levantaria.
Eles não haviam tido um profeta por centenas de anos.
113
Eu creio que é tempo novamente; que a Bíblia promete que nos
últimos dias aquele Espírito virá sobre a terra e restaurará a fé dos filhos
aos pais pentecostais novamente, de volta à fé original. Eu creio que estas
são as Luzes do entardecer. Eu creio que Isto está aqui. Eu creio que o
Espírito de Deus, que Cristo está aqui nesta noite. E eu lhe pergunto como
meu amigo e meu irmão e irmã: você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
está presente. E quando você crê nisto, toque-O com sua enfermidade, pela
sua fé para crer nisto e dizer: “Senhor Deus, se aquele homem... Ele não
me conhece. Eu não o conheço; ele não me conhece. Mas se ele me disser a
verdade, então permita Teu Espírito falar pelos seus lábios, e permita-me
tocar em Ti, e que Tu confirmes isto através de seus lábios.” Como a mulher
fez quando ela tocou a orla de Suas vestes naquele dia, você toca Suas
vestes, pois Ele pode ser tocado por sua fé, como aquela mulher. Talvez não
fisicamente, mas como aquela mulher. Isto te faria ter regozijo e ser feliz no
refúgio se - se você puder vê-Lo fazer isto? Levante as mãos se você crê que
Ele fará isto. Obrigado.
114
Agora, Pai, isto é tudo o que eu sei dizer. Eu estou tentando dizerlhes de um lugar seguro onde eles podem descansar. E, Deus, aqui está
curando. Aqui está uma Rocha onde toda incredulidade pode ser tirada ao
bater nela, a Rocha da Palavra. E q
que a Palavra se apresente
p
agora
g
e seja
j feita
carne entre nós. E a Palavra diz: “É mais afiada do que uma espada de dois
gumes. Ela penetra até a medula, e discerne os pensamentos do coração.”
Apta para discernir os pensamentos do coração... “Se vós estiverdes em Mim,
e Minhas Palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiserdes.”
115
Senhor, tenho sido excluído, pisado, criticado, mas eu tenho tentado
permanecer fiel. Estou feliz em fazer isto por Tua Palavra. Permita que
isto sempre habite em meu coração. E diante desta audiência, nesta noite,
diante da qual estarei novamente algum dia; se não mais na terra, no dia
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106
Não há muitas pessoas aqui que eu conheça. Vocês, enfermos, ou
que têm um desejo em seu coração e sabem que eu não os conheço, ou
conheço seu desejo, levantem a mão. Bem, simplesmente por todos os
lugares. Muito bem. Eu não tenho controle disto; Isto tem controle de mim.
Mas se Isto acontecer de vir sobre alguém que me conhece, e alguém que
eu tenha conhecido ou algo e os conheço, e eles são de Jeﬀersonville, ou de
algum lugar, então mencione isso.
107
Mas eu quero lhes perguntar algo. Quando nosso Senhor Jesus
esteve aqui na terra e olhou sobre Sua audiência, uma pequena mulher
tocou Sua vestimenta um dia. E Ele virou e disse: “Quem Me tocou?” Ele não
sabia quem era. A pequena mulher talvez estivesse assentada, como vocês
estão aqui. E o que Ele fez? Ele disse… Ele a encontrou. Veja, Ele… Ela não
podia se esconder, e Ele disse: “Tua fé te salvou.” Disse-lhe que seu fluxo de
sangue havia parado, porque ela tinha tocado Nele. Agora, ela mesma fez
isso. Agora, a Bíblia diz que Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado
pelo sentimento de nossas enfermidades.
108
Quando São Pedro veio a Ele, apenas um rude pescador, fomos
informados que Ele nem mesmo tinha escolaridade suficiente para assinar
o próprio nome. Contudo, agradou a Deus dar-lhe as chaves do Reino (isso
é correto), por causa de sua fé. Ele teve a revelação de quem Ele era. Ele
disse: “Sobre esta pedra edificarei a minha igreja.”
109
Agora, Jesus não está morto. Ele está vivo, um Sumo Sacerdote. E se
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é o mesmo Sumo Sacerdote,
se você O tocou, Ele agirá da mesma forma. Isso é correto? Agora, Ele
prometeu que estas coisas seriam feitas. Eu creio na Bíblia. Eu creio que ela
é a completa Palavra de Deus. Eu não creio que temos que sair desta Bíblia
para conseguir alguma coisa; que cada promessa Divina está aí. Eu creio
nisto com todo meu coração, com toda minha alma, com toda minha força,
com tudo que há em mim. Eu creio nisto. Eu posso não ter fé suficiente
para fazer cada promessa acontecer. Mas eu certamente não serei obstáculo
no caminho daqueles que têm fé para crer Nisto. Eu quero que você creia
Nisto com tudo que há em você.
110
Agora. Cada pessoa, se Cristo vier em nosso meio pelo Espírito
Santo, e lhe terá... Vocês são Seus filhos, os blocos que estão no templo. Você
sabe hoje, ouvimos tanto acerca de... Assim como foi nos dias primitivos.
que trazer tantos membros. [Espaço
p
em branco
Há muita afiliação. Temos q
na fita – Ed.]... a Palavra, e para os filhos e filhas de Deus. É isto. Precisamos
da alvenaria do Espírito Santo de Deus.
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Eu desci ao quarto, e havia cerca de quatro pessoas ali, e eu disse:
“A senhora fulana de tal está aqui”? “Não, senhor, ela não está.”
23
Bem, eu pensei que talvez eles quisessem dizer 231, então eu fui
ao 231… Ou melhor, 321, ao invés de 31. Eles não sabiam nada sobre ela.
Eu voltei e havia um médico ali então, bem... Se eu alguma vez vi um
homem que fosse tão largo quanto alto, era aquele companheiro, e ele
estava escrevendo. E eu p
passei. Ele olhou acima, como q
que levantou a
sobrancelha e olhou. Eu pensei: “É melhor eu não dizer nada.” Então eu
subi. E vi que eles estavam todos sob pressão por alguma razão. E então,
eu pensei que talvez isso pudesse ser no segundo andar, ao invés do
terceiro. Então eu desci ao três, terceiro - ou segundo andar. E eu fui até
a enfermeira ali e disse: “Senhora, estou um pouquinho confuso. Estou
tentando atender um chamado de um doente. Eu sou um ministro.”
Eu disse: “Você poderia me dizer se esta senhora está no... Eles
disseram 331. Mas talvez seja 231.”
Ela disse: “Então, vá ver se é.”
E eu disse: “Sim, senhora. Obrigado por sua informação.”
Eu desci ali. E eles disseram: “Não, ela não está aqui.”
24
Então eu voltei. E eu comecei novamente, e pensei: “Bem, eu subirei
as escadas novamente.” Eu subi de volta ao terceiro andar e comecei a
descer. E eu pensei que talvez aquilo pudesse estar no... Talvez fosse 320, ou
algo assim. Bem, eu não pude encontrar onde era o 320. E então, descendo o
corredor estava este pequeno médico com seu estetoscópio, balançando-o.
E eu passei e disse: “Boa noite, senhor.” Ele não disse uma palavra.
Eu disse: “Você poderia me dizer onde é o 2, ou onde é o 320?”
Ele disse: “Por aqui e por ali.”
Eu disse: “Obrigado por sua informação.”
25
O que é isso? Pressão. Eu voltei até o balcão, e havia outra enfermeira.
Eu pensei: “Eu vou tentar mais uma vez.” Eu estava um pouco inseguro
a esta altura e um pouco relutante em perguntar. E eu disse: “Senhora,
você poderia me dar alguma informação?” E eu lhe fiz a pergunta sobre
o apartamento. E ela respondeu: “Apenas um momento, reverendo. Eu
vou olhar no quadro.” Eu pensei: ‘Louvado seja Deus.” Eu deixei escapar
alguma pressão. Então ela olhou para baixo e disse: “Oh, ela foi transferida.
Ela está em tal e qual quarto.” Eu disse: “Muitíssimo obrigado.”
26
Veja, cheio de pressão… Médicos estão assim; enfermeiras estão
assim; psiquiatras estão tratando psiquiatras: pressão. Algo errado...
Simplesmente parece estar tão estranho, o mundo inteiro está indo na
mesma direção. O nervoso tratando o nervoso… Mas vocês sabem, em
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tudo isso, os médicos não têm a resposta. O hospital, os médicos, eles não
têm a resposta, porque eles estão nervosos também. Mas há somente Um
que tem a resposta. Este é Deus. Ele tem a resposta.
27
A tensão sempre esteve com as pessoas. No Velho Testamento,
quando Israel entrou na Palestina e herdou a terra, Josué edificou casas
que foram chamadas de “casas de refúgio.” Era onde as pessoas podiam
ir se tivessem matado alguém, ou se seus inimigos estivessem lhes
perseguindo, elas podiam ir a essa casa, ou cidade de refúgio, e podiam
ficar no p
portão, e p
podiam p
pleitear seus casos. E agora,
g
se eles tivessem
feito isso de propósito, pois bem, não haveria esperança para eles. É
como hoje. O homem está numa corrida, e do que ele está correndo?
Qual é o problema com ele? Ele não tem descanso. Ele está seguindo
adiante como um louco.
28
E no Velho Testamento, se esse homem tivesse feito isso
propositalmente, então ele não tinha chance. Mas se ele não tivesse feito
isso de propósito, tivesse sido acidentalmente… E há tantas pessoas hoje
que acidentalmente… Eles não intencionam fazer o errado. Agora, há
esperança para esta pessoa. Se você quer… Se você está fazendo errado,
e você não intenciona fazer errado, há chance para você. Há um lugar
para você. Mas se você pecar deliberadamente, premeditadamente, e não
quiser nenhum lugar de refúgio, então não há nada para você.
29
Quando esse homem, no Velho Testamento, se seus matadores
estivessem atrás dele, e os parentes dessas pessoas sabiam que se eles o
pegassem eles o matariam, porque a lei era “dente por dente e olho por
olho.” Então eles tinham direito de matá-lo p
porque
q ele havia p
procedido
mal. E, se eles o pegassem... É claro, ele estava sob pressão e ele corria por
sua vida e ia rumo a este lugar, ou cidade de refúgio. E quando ele vinha
ali, e se ele entrasse e mentisse pra eles no portão, aquele que estava atrás
dele podia entrar e puxá-lo do altar e matá-lo. Mas eles... Ele podia pleitear
seu caso. E se ele não intencionava fazer isso, então os perseguidores
tinham que parar no portão. Eles não poderiam ir mais adiante.
30
Eu estou tão feliz hoje porque há um lugar de refúgio, onde toda
essa pressa, e correria, e agitação, podemos deixar escapar a pressão,
e entrar e sair de tudo isso. As pessoas estão com medo das bombas
atômicas. Elas têm medo da explosão. Quando eu estive perto de sua
cidade aqui embaixo, aqui embaixo neste estado, enormes sinais:
“Cuidado, explosão.” Todos estão com medo, tentando cavar no chão
para fugir disso. Sabe, o mais longe que você tem que ir é ajoelhar-se.
Você certamente fugirá disso, se você – se você simplesmente for a este
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nem um jota. Sua Palavra não pode falhar. Ele é Deus. E que refúgio é este!
Que consolo saber que não somos filhos agitados, sem saber para onde
estamos indo! Nós sabemos para onde estamos indo. Deus prometeu isto.
Ele confirma Sua promessa.
102
E as pessoas podem te dizer que somos muito emocionais. Isso não
é emoção, é claro, de certa maneira é emoção. Mas qualquer coisa que não
tem emoção é morta. Então, se sua religião não tem um pouco de emoção
em torno dela, é melhor você enterrá-la, porque ela – ela está morta. Então
isto certamente é emocionante. Quando Jesus entrava em... em Jerusalém,
o povo gritava e clamava até que pessoas disseram: “Faça-os calarem.” Ele
disse: “Se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão.” O Filho de Deus
estava no caminho, e algo tem que revelar-se em Sua Presença.
103
Agora, o Filho de Deus está aqui nesta noite. Eu creio nisto. Eu não
sou o Filho de Deus. Eu sou um filho adotado por Deus, como você é. Eu
sou uma porção de Seu Espírito. E se Seu Espírito está em mim… Se eu
lhes dissesse que tenho o espírito de João Dillinger, seria de se esperar que
eu tivesse armas e fosse um fora-da-lei. Se eu lhes dissesse que o espírito
de um artista está em mim, seria de se esperar que eu pintasse quadros.
Se eu lhes dissesse do espírito de algum grande soldado, você esperaria
que eu conhecesse todas as armas e tudo mais, porque seu espírito estaria
em mim. Se eu lhes disser que o Espírito de Cristo está em mim, então eu
devo fazer as obras de Cristo, viver o tipo de Vida que Ele viveu, uma Vida
sacrificada pelo povo. Isso é certo.
Eu penso sobre o tempo quando o profeta ia ao povo, quando
104
queriam ser como os demais p
q
povos. Foi onde eles cometeram um triste erro,
quando eles quiseram um rei, quiseram agir como os outros povos. É muito
ruim q
que tenhamos colocado denominação em Pentecoste, rompendo
p
as
barreiras, e coisas. É muito ruim; isso cortou o outro companheiro. E não
devemos querer agir como as demais igrejas. Somos um grupo de pessoas
nascidas de novo. Somos livres. Não estamos vinculados a nenhum credo
de homem. Somos livres em Cristo.
105
Agora. Mas foi muito ruim eles fazerem isso. Mas ainda somos
livres pela graça de Deus, e Ele está conosco hoje à noite. Nós não temos
que estar agitados, dizendo: “Você tem que fazer isto, e você tem que fazer
aquilo, e aquilo outro.” Nós simplesmente vemos Cristo vir entre nós. E
que consolo é ver o mesmo Cristo que prometeu: “Eu estarei convosco e em
vós até o fim da estrada, o fim do mundo,” descer e provar a Si Mesmo entre nós
(não é maravilhoso?), fazendo-Se o mesmo ontem, hoje e eternamente!
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97
Agora, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser; Ele é Deus.
Eu não sou ninguém para dizer que Ele não faz isso. Ele toma conta de
Seu próprio negócio. Eu nem mesmo posso tomar conta do meu, mas eu
dependo Dele. Mas o que... Se Ele promete, e isso é um sinal bíblico, como:
“Em meu Nome expulsarão demônios; falarão novas línguas. Se pegarem em
serpentes ou beberem coisas mortíferas não lhes farão dano algum. E porão as mãos
sobre os enfermos e os curarão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque Eu (pronome
pessoal), estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. E as obras que
eu faço, vós também as fareis.” Esses são sinais bíblicos, amigos. São os crentes
que têm passado da morte para a Vida.
98
A Bíblia diz que “Ele é um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo
sentimento de nossas enfermidades.” Agora, se você tem enfermidade, nesta
noite, ou você conhece alguém que tem enfermidade, nesta noite, se você
orar e crer em Deus, peça isto agora mesmo. Eu creio em Deus, pelo Seu
Espírito Santo, no nosso meio aqui... Agora, amigos, vemos isto... Muitos
de vocês têm visto isso ser feito. Mas o p
problema com o p
povo americano, é
que temos visto isso demais. É muito comum para nós agora.
99
Um velho marinheiro estava vindo do mar um dia, e ele encontrou
um homem descendo, um poeta que tinha escrito sobre o mar, mas ele
nunca o tinha visto. E ele perguntou: “Aonde vai, meu bom homem?”
Ele respondeu: “Eu vou ao mar.” Disse: “Oh, eu tenho escrito acerca
dele, o que tenho lido.” Disse: “Agora, eu vou aprender dele.” Ele disse:
“Eu vou descer para experimentá-lo. Eu tenho… Oh, meu coração está
emocionado.” Ele disse: “Eu quero cheirar suas ondas salgadas. Eu quero
ver seu movimento em - ondas no ar. Eu quero ouvir as gaivotas gritarem,
e ver os céus azuis se refletindo em sua água, com suas espumas brancas,
enquanto ela dança.” Ele era um poeta, então ele podia, de fato, expressar
isso. E o velho marinheiro disse: “Eu não vejo nada tão emocionante acerca
do mar.” Disse: “Eu nasci nele há mais de quarenta anos.”
100
Veja, ele tinha visto demais o oceano, a tal ponto que se tornou
comum para ele. Este é o problema com as pessoas do Evangelho Completo.
Mas a hora logo virá quando você clamará por Isto e não O verá. Não deixe
que Isto se torne velho para você. Não deixe o Espírito Santo nunca se
tornar velho para você. Que Ele seja sempre fresco e novo.
101
Que cada ato de Deus vibre minha alma. Estou maravilhado a
cada noite, a cada dia, enquanto caminho e O vejo dizer coisas, e as vejo
acontecerem da maneira que Ele diz que aconteceria; como Ele prediz
meses antes de acontecer, então observe isto exatamente, nunca falhou
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mais longe. Você não tem que ser uma toupeira, ir para debaixo da
terra. Basta ajoelhar-se. Isso é o mais longe que você tem que ir. Agora.
Mas este homem que vem deve estar desejando, primeiramente, aceitar
o refúgio. Agora, se ele não se importa com o refúgio, não há nenhum
lugar para ele. Mas se ele está desejando aceitar o refúgio, então há um
lugar provido para ele.
31
E assim é hoje. Se você está enfermo, o médico diz: “Você vai
morrer” - a mesma coisa disse para aquele bebê, outros, câncer, seja o que
for, e agora, se você não crê em cura divina, bem, então eu não conheço
nenhum lugar para você ir. Mas se você crê que há uma fonte aberta, se
você crê que há um lugar, então eu posso lhe dizer onde há um refúgio,
uma casa de refúgio. Nenhum homem quer morrer. Ninguém quer.
Você quer viver, e há um lugar de refúgio para você. Deus proveu um
lugar para você, um lugar de refúgio onde você pode deixar escapar suas
preocupações, deixar escapar suas tensões e estar seguro.
32
Agora, você deve querer ficar neste refúgio. Agora, quando ele
chega ali, ele não deve reclamar. Ele não deve entrar ali e caminhar por ali,
dizer: “Oh, eu gostaria de estar fora daqui.” Se ele o fizer, ele é colocado
para fora. Sabe, desde que eu vim ao Senhor, eu O amo tanto que eu
jamais quero sair. Eu - eu... Há algo acerca desta salvação, que desde que
eu vim a Ele, Ele é meu refúgio. E quando eu venho a Ele, eu nunca quero
sair. Eu não tenho reclamações. Se eu soubesse que iria ser colocado para
fora, então eu teria uma reclamação. Mas eu não tenho reclamações. Eu
O amo. Eu amo Seu companheirismo. Eu amo aqueles que têm tomado
o mesmo refúgio. Eu amo o companheirismo com estes que estão neste
refúgio. Esse glorioso companheirismo em torno da Palavra de Deus.
33
Ele não deve querer sair, porque do lado de fora ele morrerá; dentro,
ele está vivo. Amém. Estou tão feliz por estar do lado de dentro. Oh, é tão
bom estar aqui, pois você está salvo da morte. A morte não pode te tocar
em Cristo. Ele está vivo. E esse refúgio é tão glorioso que somos batizados
nele. Estou tão agradecido por isto, um batismo no refúgio.
34
Então, quando você entra no refúgio, aquele que estava perseguindo,
ele tem que parar no portão, porque aquele que ele estava perseguindo está
seguro. Então, não importa quão rápido ele esteja correndo, quando ele
entra no refúgio, ele pode simplesmente se assentar e deixar sair o vapor.
Isso é tudo. Deixá-lo escapar. Ele está a salvo. Ele não tem mais que se
preocupar. Ele está do lado de dentro então. Os portões estão fechados
atrás dele. Estou tão feliz que podemos estar mortos e nossa vida escondida
no refúgio de Deus, a salvo eternamente.
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O poeta disse...
Eu ancorei minha alma em um céu de descanso,
Não velejarei mais por mares bravios;
A tempestade pode varrer sobre a profunda tormenta bravia,
Mas em Jesus eu estou seguro sempre.
35
As ondas podem bater e desorientar. E a enfermidade pode vir,
a morte pode vir, tudo mais. Mas você está seguro para sempre. Cristo,
nosso Refúgio,
g o lugar
g de segurança
g
p
provido p
por Deus… Cristo é o único
lugar de segurança para aqueles que querem viver. Ele é o Único que tem
Vida Eterna. Não há nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum
presidente, nenhum rei, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum ministro,
nada pode lhe dar segurança, senão Jesus Cristo. Ele é o único lugar que
pode lhe dar segurança. E Ele é a segurança provida por Deus.
36
Oh, nós podemos prover isso e prover aquilo, e isso cairá. Mas
quando Deus provê algo, isso é Eterno. E esta é a maneira provida por
Deus para nossa segurança em Cristo. Eu amo isto. Quando você está
Nele, quando os problemas vêm, como enfermidade, ou preocupação,
desapontamentos. Ele carregou as nossas dores. Pelas Suas pisaduras
fomos sarados. Tudo o que nós precisamos para o resto da jornada está
bem aqui no Refúgio.
37
Como você entra neste Refúgio? Por um Espírito somos todos
batizados neste Refúgio, e nos tornamos um membro deste Refúgio. Somos
cidadãos deste Reino com nosso grande Provedor conosco, que provê tudo
quanto temos necessidade. Apenas confie em Sua Palavra, e nós, enquanto
estivermos aqui, estamos em Sua Presença. Eu gosto disto.
38
Agora, não temos que nos apressar e brigar, e agir como o resto
do mundo. Aquiete-se. Qual é o problema com o cristão? O espírito do
mundo hoje é neurótico. Mas este não é o Espírito de Cristo. Você já O
viu ficar agitado com alguma coisa? Apenas tão calmo quanto Ele poderia
ser. Ele sabia exatamente onde Ele estava posicionado. Oh, que bendita
segurança é! Como um bebê, coloque sua confiança Nele e deixe que Ele
tome todas as suas preocupações, pois Ele cuida de você. Não tente fazer
qualquer coisa acerca disso. Ele fará isso já. Ele prometeu que faria isso.
Isso é negócio Dele. Enquanto você estiver, se metendo, bem, então, Ele
não pode fazer isso. Mas quando você permite e deixa que Ele, faça, Ele
cuidará disso para você. Sim, senhor. Oh, eu gosto disso. Que perfeita
calma o cristão deveria ter!
39
Vamos dar uma olhada agora em Israel apenas como um exemplo.
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também vós as fareis.” Oh, que promessa! Agora, quantos creem que isto é a
verdade? Correto. Agora, vamos orar.
92
Nosso Pai Celestial, Tu és Deus. Eu oro que Tu concedas nesta
noite as coisas que as pessoas estão pedindo. E eu oro que Tu Te mostres
vivo, para dar consolo. Agora há pouco quando eu pedi aos crentes que
levantassem as mãos, Pai, até onde pude ver, era cem por cento, que todos
eram crentes. Muitos... Para a maioria dessas pessoas eu sou um estranho.
Mas Senhor, Tu as conheces. Agora, eu lhes tenho dito que há um Refúgio,
uma Torre, uma Rocha em uma terra sedenta, um Lugar em uma terra
sedenta agora, onde podemos vir e estar seguros. A Bíblia diz: “Torre forte é
o Nome do SENHOR; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.”
93
Agora, para garantir a segurança, Senhor, quando as pessoas
souberem que isso não é segurança denominacional, é o Espírito Santo, a
segurança do Sangue, que viemos... Que isto seja conhecido, nesta noite,
Senhor, que Tu ainda és Jesus, que Tu Te levantaste dos mortos, que Tu
és agora um grande Sumo Sacerdote que está fazendo intercessões por
qualquer coisa que pedimos. Cremos que Tu nos prometeste que “se
pedíssemos qualquer coisa em Teu Nome, isto seria feito.” Tu prometeste
isto: “Se nós estivermos em Ti, e nossas - e Tuas Palavras estiverem em nós,
então podemos pedir o que quisermos, e isso nos será concedido.”
94
Sabemos que Tu cumpres Tua promessa, Senhor. E eu oro que Tu
confirmes Tua Presença nesta noite. E pedimos a Ti, Pai, que concedas que
as mesmas coisas aconteçam aqui nesta noite diante do povo, exatamente
como foi feito antes de Tua crucificação. Que eles possam saber que depois
de dois mil anos Jesus não está nem um dia mais velho; Ele é o mesmo
Cristo que Ele sempre foi. Ele não pode nunca falhar ou mudar, jamais.
95
Eu oro que Tu lhes dês consolo. E conceda, nesta noite, Pai, que eles
saibam que somos apenas seres humanos, e estas coisas seriam impossíveis
para um humano fazer... Mas Deus prometeu fazer isto para Sua igreja,
Seus chamados, aqueles que estiverem sob o Sangue. Conceda isto, Pai. E
se há alguém aqui nesta noite que não esteja sob o Sangue, que rápida e
docilmente possam pedir por este privilégio. E tenho certeza de que isto
será concedido. Pedimos isto em Nome de Jesus. Amém.
96
Agora, igreja, vocês que estão de passagem, eu não falo de
denominação. Eu falo de vocês, pessoas na denominação, que são a igreja.
Eu pergunto isto, que um homem pode passar por aqui e dizer o que ele
quiser. Mas a menos que isso venha da Bíblia, eu seria um pouco cético a
respeito disso.
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86
Agora, eu acho que na noite passada vimos e distribuímos cartões
de oração. Quantos aqui estão enfermos, querem receber oração? Vejamos
as mãos. Levantem as mãos. Em todos os lugares. Oh, não poderíamos
ter uma fila sem cartões. Isto é… Vê? Não poderíamos fazer isso, porque
haveria um atropelo, mas vamos - vamos apenas parar um minuto. Lembrese daquele bebezinho, pelo qual oramos há pouco, em menos de vinte e
quatro horas Deus veio em cena, a tal ponto que surpreendeu até o médico.
Certamente. Ele é Deus. Ele cura o enfermo.
87
Agora, se você soubesse que Jesus estaria bem ao seu lado, você crê
que se você O tocasse que Ele te curaria, como a mulher que tinha o fluxo
de sangue? Você crê nisto? Pois bem, se a Bíblia aqui diz que Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente, vamos apenas orar e dizer: “Senhor, eu vim
a este Refúgio. Sou Teu servo. E agora eu estou afligido com algo, ou há
algo errado comigo. Posso tocar em Ti? Se esta é minha fé... Se eu tenho fé
suficiente para Te tocar, então responda pra mim.
88
Agora, o irmão Branham não me conhece, e eu não o conheço; mas
Tu conheces a nós dois. E eu creio que a Bíblia diz que ‘Tu és o mesmo
ontem, hoje e eternamente.’ E se formos batizados em Ti, e ali Tu tens
ofícios para operar Tua grande igreja para a perfeição, para pegar toda
a dúvida... Eu vou ser a águia nesta noite. Eu vou me dispor contra esta
Rocha, e bater até que toda incredulidade se vá de mim. Vê? Quando eu
sentir que toda incredulidade se foi, confessar todos os meus pecados,
dizendo: ‘Senhor Deus...’”
89
Agora, você diz: “Irmão Branham, eu não fumo, não bebo, não
masco, não cometo adultério.” Isto não é isto. Isso não é pecado. Isso é
atributo do pecado. Isso é atributo da incredulidade. Veja, se você cresse,
você não faria isso. Vê? Não, isso não é o que é pecado. As pessoas podem...
Incredulidade é pecado. “Aquele que não crer em Mim já está condenado.”
Vê? Isso é apenas um atributo da incredulidade.
90
Mas se você puder bater tudo para fora de você, dizer: “Senhor Deus,
eu creio exatamente no que Tua Palavra diz, e eu creio (como pregamos
ontem à noite), que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor,”,
pois isso são simplesmente duas palavras diferentes juntas. Vê? Agora é a
aparição, como Ele prometeu nos últimos dias que Ele estaria conosco.
91
E que Refúgio, e que consolo é, cristãos, que podemos estar aqui
nesta noite na Presença de Deus, diante de Sua Palavra, e as impossibilidades
que Ele prometeu aqui, podemos ver manifestadas bem diante de nós. Que
coisa maravilhosa! Se isso não é um Refúgio, se isso não é um refúgio de
descanso, eu não sei o que seria, ver Jesus, que disse: “As obras que Eu faço
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(Agora, eu prometi para mim mesmo não ficar aqui muito tempo, nesta
noite, na plataforma, como tenho feito.) Vamos dar uma olhada em Israel,
na noite da Páscoa ali no Egito. Foi a noite mais horrível que o Egito já tinha
visto, a noite da Páscoa; o Anjo da morte estava na terra. Gritos vinham de
todos os lugares. As pessoas nas ruas gritando, mães puxando seus cabelos,
seus jovens – seus filhos mais velhos tinham acabado de morrer. Grandes
asas negras do anjo da morte estavam flutuando pela terra.
40
Mas Israel podia ficar simplesmente tão calmo quanto eles poderiam
estar. Por quê? Eles eram pessoas como os egípcios, mas eles tinham andado
no caminho provido por Deus. Eles tinham aceitado o caminho de refúgio
de Deus. Eles tinham aplicado o sangue na porta. Enquanto eles estivessem
caminhando neste caminho, a provisão de Deus, eles não tinham que se
preocupar com qualquer tipo de anjo da morte ou outra coisa, porque eles
tinham a promessa de Deus que o anjo da morte passaria deles.
41
Eu posso ver um pequeno garoto enquanto ele olha pela janela. E
ele corre de volta ao seu pai, assentado lendo o pergaminho, e diz: “Papai,
o pequeno Johnny Jones ali embaixo na rua, com o qual eu brincava, está
morto. A mãe dele está na rua. E eu olhei, e as grandes asas do matador
estão vindo para cá.” Eu posso ver o velho papai, tão calmo, olhando ao
filho. E ele disse: “Papai, eu sou o primogênito, e nossa casa é a próxima.
Como pode você ficar assim quando você sabe que eu sou o próximo?” Eu
posso ver o velho papai colocar o pergaminho de lado, pegar o pequeno
garoto pela mão, caminhar até a porta, e dizer: “Você vê aquele sangue?”
“Mas papai, que poder tem o sangue contra aquelas grandes e negras asas
da morte?” “Filho, é a promessa de Deus que Ele… ‘Quando eu vir o sangue
eu passarei de vós.’’ A única coisa que temos que fazer é aplicá-lo.”
42
Agora, poderia haver um barril de sangue junto à porta, se ele não
fosse aplicado,
p
não funcionaria. O sangue
g tem q
que ser aplicado
p
no caminho
provido por Deus. É a mesma coisa nesta noite. Você não aplica o Sangue
falando acerca dele; você aplica o Sangue aceitando-O, e colocando-O no
portal afixado em seu próprio coração. Então você está livre.
43
O velho papai não estava com medo. Eu posso ouvi-lo dizer: “Filho,
apenas se assente. Deixe escapar a pressão. Nada vai nos ferir.” Tão calmo
quanto podia. “Ele prometeu que quando visse o sangue, Ele passaria
adiante.” Ele disse: “Eu segui cada instrução que a Palavra do Senhor, que
veio ao profeta, nos disse para fazer. Eu segui a instrução exatamente da
maneira que o profeta nos disse para fazer. E eu sei que Deus é com o
profeta, porque ele é o homem de Deus, e a Palavra do Senhor vem aos
nossos profetas. E então, ele nos disse para aplicar este sangue. Ele tinha o
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ASSIM DIZ O SENHOR, e eu fiz isto, e eu creio nisto, e estou descansando
nisto.” Aleluia!
44
Eles podem querer que vocês sigam isto e sigam aquilo. Está
tudo bem. Mas para mim, eu apenas quero o Sangue aplicado, aplicado
de acordo com a instrução. Se você apenas fizer a mesma coisa agora,
então você pode se assentar e deixar escapar o vapor. Sim, senhor. Mas
as pessoas deste dia, desta era incerta, vão de uma igreja a outra, de uma
denominação a outra, fazendo prosélitos (Oh, que coisa), tudo mais. O
que estão fazendo? Eles estão apenas acumulando pressão. Alguma igreja
pode ter uma pequena reunião, e um orador vai ali, e eles pegam o cartão
de membro deles desta igreja e o levam àquela outra. Outro vem, tem
algum outro tipo de pequena reunião, e eles trazem o cartão daquela igreja
a esta aqui, apenas colocando isso por aí.
45
Por que você não toma o Sangue do Cordeiro e O aplica da maneira
que Deus disse para fazer? Então você não terá que jogar com a carta. Isto
é certo ou aquilo é certo? Deus é certo. E se você tem o Sangue apropriado
em seu coração, então você está certo com Deus.
46
Acumulando pressão. O que os leva a fazer isso? Porque eles O
deixaram. Eles deixaram Sua Palavra. Eles aceitaram credos e todas essas
coisas, dogmas e se afastaram da Palavra. A Palavra do Senhor é uma… O
Nome do Senhor é uma torre forte: o justo correrá para ela e estará seguro.
47
A coisa é que nós não tentamos correr para o Nome do Senhor, mas
tentamos correr para o nome da igreja. E esta é a razão pela qual estamos
suando e acumulando pressão o tempo todo, porque estamos... Nova
denominação, novo algo, e começamos ir a isso. E a primeira coisa, você
sabe, estamos acumulados, e não sabemos onde estamos posicionados. Mas
“O Nome do Senhor é uma torre forte; o justo correrá para ela e estará seguro.” É o
lugar de refúgio. Você não se une a isto; você é nascido nisto. Você não tem
que enviar carta para entrar nisto; você é iniciado pelo Espírito Santo, pois
você é circuncidado das coisas do mundo e elas estão mortas atrás de você.
E vocês são nascidos com Ele em Sua ressurreição como novas criaturas em
Cristo Jesus. Eles deixaram a Palavra.
48
Quando você está apenas se unindo a uma igreja, bem, é claro, você
pode acumular pressão. Mas quando você é nascido no Reino de Deus, a
pressão se vai. Vê? Oh, sim. Seu Nome é uma torre, uma grande e poderosa
torre de refúgio. Essa torre que quando chegamos a ela, ela nos dá esta
segurança: “Peça ao Pai qualquer coisa neste grande Nome da torre, isto
vos será dado.” Observe isto. Venha a isto. Seja nascido nisto. Então peça
ao Pai qualquer coisa que quiser neste Nome, e observe-O honrar isso.
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82
Agora, não é o mesmo hoje? Agora, estamos no tempo do fim,
quando Ele prometeu que esta - que esta Vinha produziria outro galho.
Ele prometeu isto no tempo do fim, e aqui estamos no tempo do fim. (Vou
chegar ao broto do ramo de manhã, se o Senhor permitir). Mas aqui estamos
no tempo do fim, com o mesmo Jesus. Agora, um dirá: “Una-se a isto.” O
outro dirá: “Vá por este lado,” e tudo mais. Você está ainda acumulando
pressão, você não sabe onde você está. Por que simplesmente não vir a este
refúgio? Por que simplesmente não vir a Ele, e ver se isto não está correto?
Tome-O em Sua Palavra. Creia Nele.
83
Cristo está aqui no edifício nesta noite. Cristo prometeu isto: “Onde
estiverem dois ou três reunidos em meu Nome, estarei no meio deles.” Isto é
correto? Bem então, se isto não for correto, então o Livro está errado. O
Livro disse algo que Ele não disse. Mas agora, como você colocaria sua
confiança então, se o Livro estivesse correto? Se o Livro estiver certo, e diz
isto, então tome-O em Sua Palavra, e o Espírito Santo confirmará que esta
é a verdade. Isto é... Deus disse algo; Deus vem e prova algo. Qualquer
homem pode dizer o que quiser, mas aquilo não faz isso ser correto. Mas
quando Deus vem aí e prova que isto é correto, isto quer dizer que está
correto. Amém.
84
Você crê? Você está neste Refúgio? Você tem direito a todos os
privilégios que Deus tem, se você estiver ali. Você crê nisto? Você está
feliz por estar neste Refúgio? Você pode simplesmente retroceder e
deixar escapar a pressão? Diga: “Graças a Deus, eu finalmente consegui.
Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou na zona de segurança. Nada
pode me causar dano agora. Eu estou protegido pelo Sangue de Jesus
Cristo. Uma companhia de Anjos está ao meu redor.” “Os Anjos de
Deus acampam ao redor daqueles… (Eles não saem; eles ficam ali dia
e noite), estão acampados ao redor daqueles que O temem.” E você tem
um Refúgio. Você pode vir a Ele e cada privilégio… E que tempo é este
para estar neste Refúgio e ter companheirismo com Ele! Eu creio que
se Lhe perguntássemos, nesta noite, se pudéssemos ter um pequeno
companheirismo em Sua Presença, eu creio que Ele faria isto por nós.
Você não acha? Eu creio que Ele faria.
85
Agora, a você que teve este desejo agora há pouco, você que
levantou a mão, eu desejo saber, nesta noite, se você simplesmente tivesse
companheirismo com Ele com esse desejo por alguns minutos. Se você
estiver nesse Refúgio, você pode tocá-Lo, por que: “Ele é o Sumo Sacerdote
que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.” Se você estiver
nesse Refúgio você pode fazê-lo.
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(híbrido de uma tangerina com uma toranja - Trad.) e um limão.” Oh, eu
não sei quantas frutas cítricas havia naquela árvore.
E eu disse: “Esta árvore… Como elas chegaram ali?”
Ele disse: “Bem, eu as enxertei. São todas cítricas, então, eu as
enxertei.”
78
Eu perguntei: “Agora, na próxima primavera, ou da próxima vez
que ela frutificar, sendo originalmente uma laranjeira, então ela produzirá...
Todos estes galhos produzirão laranjas?” Ele respondeu: “Não, não. Huhuh. Não. Ela produzirá o tipo de galho que está nela.” Disse: “Se for um - se
for um galho de limão em uma laranjeira, ainda assim produzirá limões.”
E disse: “Se for um - se for um galho de tangerina, carregará tangerinas,
vivendo na mesma vida.” Eu perguntei: “Então ela nunca mais produzirá
laranjas?” Ele disse: “Oh, sim. Quando a árvore original produzir seus
próprios galhos originais, ela carregará laranjas.” Eu disse: “Louvado seja
Deus; é isto.”
79
Jesus disse em João 14: “Eu sou a Videira; vós sois os ramos.” E o
primeiro ramo que saiu da Videira eles escreveram um Livro de Atos atrás
dele. Isto é certo. E hoje, temos denominações vivendo sob o nome de
cristianismo, mas somente produzem frutos denominacionais. Isto é certo.
Mas se a Vinha alguma vez produzir outro ramo, você escreverá um Livro
de Atos atrás dele, porque isto produzirá a vida original.
80
Se o Espírito de Cristo estiver na igreja, bem, ela fará as obras de
Cristo. Jesus disse assim. Então podemos deixar escapar o vapor, deixar
escapar a pressão. Você não tem que correr de igreja em igreja. Apenas
venha a Cristo. O que Ele fez? Como O conhecemos? O que Ele seria
se estivesse aqui na cidade nesta noite? O que Ele faria se Ele estivesse
aqui? Ele te falaria de um lugar. “Não temas… (a primeira coisa depois
da ressurreição), não temas. Não fiquem inquietos. Eu Sou Aquele que foi
morto e está vivo novamente. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Nós O conheceríamos.
81
E é assim que O conhecemos hoje porque… Ele caminhou um dia
depois da ressurreição, descendo uma estrada, ou com alguns amigos
indo a Emaús, Cleofas e seu amigo. E Ele conversou com eles o dia todo.
Eles não O conheceram. Mas quando Ele entrou no edifício naquela noite,
na pequena pousada, quando Ele se assentou... E seus olhos estavam
cegados para isso. E então Ele fez algo tal como Ele fizera antes de Sua
crucificação. E pelo sinal que Ele fez, da mesma forma que Ele fizera
antes que fosse crucificado, eles reconheceram que era Ele. Isso foi o que
fez seus olhos abrirem.
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Que consolo é isto nesta hora, quando as pessoas do mundo, membros de
igrejas, correndo de lugar a lugar tentando encontrar um refúgio... E eles
dizem... Bem, este dirá: “Bem, você tem que recitar nosso credo”; esse outro
diz: “Você tem que se unir à nossa igreja.” Mas para aquele crente que entra
em Cristo calmamente, e recebe o Espírito Santo, e observa a promessa de
Deus ser manifestada entre eles, eles não têm que correr daqui para lá. Eles
podem apenas deixar escapar o vapor. Isto é correto. Aquietem-se. Isso é
tudo, assunto encerrado, então. Deixe escapar a pressão, porque você não
tem mais que correr de igreja em igreja porque você está nela.
49
O Nome do Senhor é uma torre forte, quando
q
o jjusto corre p
para ela,
está seguro. Que tipo de torre? É uma torre de refúgio, onde podemos entrar.
E essa… a Palavra… O Senhor é a Palavra. “No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.”
Novamente: “Se vós estiverdes em Mim (a torre), Minhas palavras estiverem em
vós…” Agora, é quando você está do lado de dentro. Não quando você está
lá fora olhando para dentro; mas quando você está dentro olhando para
fora. Vê? Quando... “Se vós estiverdes em Mim, e as Minhas palavras estiverem
em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.”
50
Agora, se você não crê que isto é a Verdade, venha uma vez e
descubra. Entre e se satisfaça com o que o Espírito Santo faz. Não encontrar
falha Nele, querendo sair novamente. Apenas entre e esteja com Ele. O
Nome do Senhor… A Bíblia diz: “E seja o que for que você fizer em palavra
ou ação, faça tudo no Nome do Senhor.” Isto é correto. E a Bíblia diz: “Não
há outra torre sob os céus pela qual você pode ser salvo,” nenhuma outra
torre, nenhum nome, nenhum outro refúgio, ou igrejas, ou organizações,
ou sociedades. Todas elas estão bem. Eu não tenho nada contra elas. Eles
fazem um grande trabalho. Mas quando diz respeito à salvação, não há
outro Nome dado debaixo do céu, senão este grande Nome de Jesus Cristo.
51
Isto não significa apenas chamá-Lo; significa entrar Nele, estar
Nele. Somos batizados Nele p
por um Espírito.
p
Primeiro Coríntios 12: “Somos
todos batizados em um corpo,” que é Cristo Jesus. Amém. Eu gosto disto. É um
grande – tem sido uma grande coisa para mim. Então, enquanto estamos
nesta grande Torre, o companheirismo que temos… Não é maravilhoso ter
companheirismo com Cristo? Que mais poderíamos pedir?
52
Agora,
g
Isaías O descreveu como uma g
grande Rocha em uma terra
sedenta. É esta terra, uma terra sedenta, ou um tempo de sedentos. Estamos
vivendo em um tempo de sedentos, quando as pessoas estão tentando
cavar buracos sob suas casas, colocar um grande tanque ali. Bem, sabiam
vocês que se uma bomba atômica explodir nesse lugar, bem, a explosão
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entraria tão profundamente no solo que quebraria todos os ossos do seu
corpo? E então, algumas daquelas bombas abririam um buraco de uns
trinta, quarenta e cinco, talvez sessenta metros de profundidade; e mataria
qualquer coisa na superfície uns duzentos e quarenta a trezentos e vinte
quilômetros ao redor. Abririam um buraco de sessenta a cem metros de
profundidade, provavelmente, e destruiriam tudo centenas de quilômetros
ao redor, transformaria tudo em cinzas vulcânicas. Se você descer ao vulcão
no centro da terra, isso ainda te mataria.
53
Não há escape, somente para cima; fuja disto. Sim, senhor. Como
você sobe? Desça primeiro. Isto é correto. Como? Desça, confesse seus
pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, seja sepultado no batismo com Ele,
e ressuscite em Sua ressurreição, com o Espírito Santo que te levanta acima
dos cuidados, das preocupações e incredulidade do mundo. Sim, é isto.
“O Nome do Senhor é uma torre forte, uma rocha poderosa em uma terra
sedenta; o justo correrá para ela e estará seguro.” Como agradecemos a
Deus por isto.
54
Eu estava lendo há não muito tempo, como eu gosto de ler sobre
a vida selvagem. Eu fui um oficial de conservação por anos, e eu estudei
a vida selvagem. A maioria de vocês sabe acerca de um rifle explodindo
em mim, outro dia. Se não fosse por Deus, ele teria me matado. Agora, eu
apenas gostaria de dizer algo sobre ele. Havia pressão demais. Foi o que fez
a explosão.
55
Permitam-me dar-lhes uma pequena lição aqui. Sabem, o rifle não
era um Weatherby original. Como eu disse que... Eu tinha amigos que
me comprariam um. Eu sempre quis um, mas eu não os deixaria fazer
isso porque custa mais do que qualquer outro rifle. E um bom homem
cristão de negócio deu a meu filho uma Winchester, modelo 70; e Billy
é canhoto, e ela tem um parafuso do lado direito, e ele não podia usá-la.
Então eu lhe dei minha velha Savage .300 e peguei o rifle dele, porque sou
destro. E então... Era uma Roberts .257, para vocês, irmãos, que conhecem
de munição e armas.
56
E então um amigo meu veio, disse: “Irmão Branham, você nunca
nos deixou comprar-lhe uma Weatherby. Agora, a companhia Weatherby
pode expandir o cano, e fazer dela uma Weatherby, por apenas um
pouquinho de dinheiro. Custa-lhe trinta dólares. Para mim custa cerca de
dez ou quinze.” Disse: “Deixe-os transformá-la. Permita-me fazer isso por
você.” Bem, ele é um irmão tão maravilhoso, eu disse: “Vá adiante, leve-a.”
Bem, ele foi e a transformou. Quando eu coloquei um cartucho e atirei, ela
quase me matou.
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em Nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vocês receberão o refúgio.
Recebereis o Espírito Santo, porque a promessa é para vós e vossos filhos, e a todos
que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.” Este é o lugar
para vir.
74
Marcos 16 diz: “Estes sinais seguirão aos que crerem.” Você sabe o que
está - o que está do lado de dentro ali. Você sabe quais são os resultados.
Quando você faz isto, você passou da morte para a Vida, e você tem Vida
Eterna, e você pode deixar escapar a pressão. Por que não deixá-la escapar?
As pessoas estão tão inquietas, tão preocupadas! Simplesmente deixe a
pressão escapar. Há uma terra além do rio. Há um Refúgio e este Refúgio
é Cristo. Hoje, nós não temos que nos perguntar sobre isto. Sabemos que
isto é a verdade. Quando Deus faz uma promessa em Sua Bíblia e a vemos
que se cumpriu, então sabemos que é a verdade. [Espaço em branco na fita
- Ed.] Não há nada mais que possa ser feito.
75
Agora, como você sabe que neste dia, quando a maior conglomeração
de todos tem isto, e aquilo, isto e aquilo? Mas... E sabemos que Deus dá
sinais. Há sinais na estrada. Se não houvesse uma placa sinalizadora, você
não saberia onde estaria indo. Você não pode pegar um mapa e ir, a menos
que haja uma placa de sinalização para ver onde você está indo. Este é o
mapa da estrada. Este é Aquele que nos diz se estamos certos ou não. Jesus
disse: “Estes sinais (em Marcos 16) apontarão o caminho.” Jesus disse em João
14: 12: “Aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu faço. E as fará
maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.” Este é o refúgio. Em outras
palavras: se você vem a Ele, Sua natureza e Sua vida estarão em você, e
você pode senti-la. Você pode vê-la. E isto produzirá exatamente a Vida
que a Bíblia disse que produziria.
76
Se você comprou uma vinha e era uma videira, e a videira foi adiante
e produziu um galho, e o galho tem uvas, agora, como você vai conseguir
a próxima vinha com uma abóbora nela? E a próxima vinha que vier disto
vai ser outra coisa. Se for, é uma vinha enxertada. E este é o problema hoje.
Temos muitas coisas enxertadas chamadas de “a Igreja de Cristo.” Temos
muitos enxertos. Eles somente produzem o testemunho deles mesmos.
77
Aqui há algumas semanas, eu estive falando na transmissão
internacional para os Homens de Negócio do Evangelho Completo na
Califórnia. E quando o fiz, estava falando sobre a árvore que eu tinha visto
no rancho do irmão Sharrit, em Phoenix. Eu penso que ela carregava nove
diferentes tipos de frutas, e era uma laranjeira.
E eu disse: “Eu quero lhe perguntar uma coisa, irmão Sharrit.”
Eu disse: “Agora, há uma toranja, e há uma tangerina, um tangelo
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70
E então… Enquanto eu estava tendo a reunião. E ali em cima, nós...
Você vai pelas colinas com uma lanterna na mão. E então, indo, lá pela meia
noite, este velho companheiro desceu. E ele estava batendo na porta.
E eu disse: Abra a porta.
Ele disse: “Irmão Branham, eu quero que você ore por mim.”
Ele disse: “Eu tive o sonho mais terrível há poucos instantes,” e ele
disse: “Eu simplesmente não posso suportar isso durante a noite.”
Eu perguntei: “Qual é o problema?”
Ele respondeu: “Eu sonhei que eu era um coelho.” E ele disse: “Eu
estava assentado no campo, apenas comendo trevo e tendo um grande
tempo, e eu estava fazendo o que queria.” E disse: “Depois de algum tempo
eu ouvi o latido de um cão,” e disse: “o cão estava bem sobre mim.” E eu
disse: “Eu saí em disparada”, mas disse: “o cão era mais rápido do que eu.”
E disse: “Aconteceu de eu virar e olhar, e havia uma grande rocha da qual
eu tinha ouvido falar.” E disse: “Naquela rocha havia um buraco.” E disse:
“Eu sabia que se eu pudesse apenas chegar primeiro naquele buraco, eu
estaria a salvo. Mas se eu não conseguisse chegar primeiro, ele me pegaria.”
E disse: “Irmão Branham, enquanto eu corria com tudo que havia em mim,
sabendo que a qualquer minuto eu seria devorado, porque eu podia sentir
a respiração quente do cão enquanto ele saltava em meu calcanhar,” e disse:
“de repente,
p
q
quando ele p
preparou
p
as g
garras, eu escorreguei
g
no buraco.” E
disse: “Quando eu entrei, me assentei e deixei escapar a pressão.” É isto.
71
Ele é uma Rocha em uma terra cansada. Há uma fenda na Rocha
para os pecadores, incrédulos. Apenas corra para a Rocha e esteja seguro.
Cristo é nossa Rocha. As pessoas hoje correm atrás de tudo, menos de Cristo.
Eles correm atrás de denominações; eles correm atrás de sensações. Todos
que têm sangue, fogo, fumaça, ou algo, as pessoas correm atrás disso. Por
que você não toma Sua Palavra? Pois Ele é a Palavra. Corra para Este e você
estará seguro, porque “céus e terra passarão; mas minha Palavra não passará.”
Sim, senhor.
72
Hoje isso é algo que sempre eles têm que fazer. Eles correm para
um credo. Eles se unem e desunem, e tudo mais, um do outro; mas eles
não tentam tomar a Cristo. Observe-O enquanto Ele confirma a Si mesmo.
Isso tudo acumula pressão. Você deve deixá-la escapar. Apenas creia em
Sua Palavra.
73
Como eu consigo isso, irmão Branham? São João 5: 24, Jesus disse:
“Aquele que ouve Minhas Palavras e crê Naquele que me enviou tem Vida Eterna; e
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.” Isto é o que Jesus
disse. Atos 2: 38, Pedro disse: “Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
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57
Agora, aqui está o que foi isto. Se aquela fosse uma Weatherby
Magnum, para começar, ela jamais teria explodido. Por quê? No início
teria começado naqueles moldes. Isto teria sido uma Weatherby Magnum
corretamente. Mas sendo que era outra coisa, e tentei fazer algo que ela não
era, ela explodiu.
58
E este é o problema hoje com os cristãos. Isto é exatamente. Há
tantas pessoas que tentam personificar o cristianismo. Eles ficam agitados.
Eles saem e tentam agir como um cristão. O que acontece? A primeira
pequena pressão que vem, você explode. Mas se você tivesse voltado ao
princípio e nascido novamente do Espírito de Deus, você poderia suportar
a pressão, porque isso foi enviado para você. Você deve começar da morte
à Vida. Você deve morrer, ir ao monte de sucata e ser moldado. Se não o
fizer, você vai explodir em algum lugar.
59
Eu estava lendo há não muito tempo…
p
Eu preguei
p g
um assunto
chamado “A Águia Agita Seu Ninho”, em Chicago. Eu estava lendo sobre
certa espécie de águia. Há quarenta diferentes espécies delas, eles afirmam,
significa “que rasga com o bico”. Deus sempre compara Seu povo às
águias. Ele Se chama Jeová - águia. E Suas aguiazinhas são aqueles que são
nascidos Dele. E eu fiz uma ilustração um pouco rude muitas vezes sobre
isso, como… como a águia leva seus pequeninos para se aprontarem para
voar, e leva-os acima ao ar e os solta.
60
E se um corvo tentar chegar lá em cima, cada pena dele cairá. Ele
não é pressurizado para tanto. Veja, ele não poderia suportar a pressão.
Mas a águia é o único pássaro que é nascido com este tipo de pena, que
pode subir tão alto onde um falcão nem mesmo conseguiria chegar perto.
E ele tem olhos... E quanto mais alto você vai, mais distante você pode
ver. E que bem lhe faria subir ali, se ele não tivesse olhos para ver muito
distante? Ele não poderia ver nem de onde veio. E desta maneira é com
o cristão. Algumas pessoas têm uma disposição de urubu, e comendo as
coisas do mundo, e o abutre, e tentam voar até lá como uma águia, ora, elas
explodem. Há muita pressão. Você tem que ser feito para isto.
61
E esta determinada espécie de águia, quando começa a ficar velha,
ela fica cansada, como a maioria de nós, pessoas velhas, e aparece uma
crosta sobre sua cabeça. E ela fica tão cansada que não sabe o que fazer. E
agora, a Bíblia diz que as águias renovam sua juventude. Então eu estudei
sobre essa companheira. E quando ela fica velha e cansada, e aquela crosta
sobre toda sua cabeça, ela voa tão alto quanto pode até encontrar no alto
uma grande rocha. Ela se assenta ao lado dessa rocha e fica ali, e bate a
cabeça nessa rocha. O que ela está tentando fazer? Tirar a crosta, toda a
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crosta. E o sangue escorre de sua cabeça. Ela passa por todo tipo de tortura.
Mas enquanto ela puder sentir um pouco de crosta nela, ela tem que se
livrar disso. Então ela bate a cabeça na rocha, simplesmente se mantém
batendo até que toda crosta saia de sua cabeça.
62
E assim que toda a crosta sai de sua cabeça, embora sangrando,
ferida, ela grita no mais alto de sua voz. Ela deixa escapar a pressão. Por
quê? Porque
q
q assim que
q toda crosta sai, então ela renova sua juventude.
j
É certo que a juventude vem, então, assim que toda a crosta se vai, ela
começa a gritar, porque ela sabe que se livrou de toda a crosta. Assim, sua
juventude, com certeza, é renovada, então ela pode simplesmente deixar
escapar a pressão e começar a gritar, porque ela vai voltar à juventude de
águia novamente. Isto é maravilhoso. Estou feliz pela águia. Estou feliz por
aquele pássaro.
63
Mas sabe, eu conheço uma Rocha onde podemos ir e bater em
oração até que toda a crosta do mundo seja tirada de nós, até que toda
incredulidade na Palavra de Deus seja tirada, até que entremos em um
lugar onde todas as coisas são possíveis. E assim que temos todo o mundo
e a incredulidade na Palavra de Deus tirados de nós, então podemos gritar
e bradar porque a Vida Eterna é certa, tão certa como qualquer coisa.
Certamente, porque todo o mundo é tirado para fora.
64
Se você mantém o mundo em você, continua amando o mundo e
as coisas do mundo; você certamente vai morrer. Mas se você puder ficar
longe de tudo isso, então sua juventude será restaurada. Você terá Vida
Eterna. Estou tão feliz por isto.
65
Eu estava lendo há algum tempo acerca da Proclamação da
Emancipação, quando os escravos, os irmãos e irmãs de cor no sul, quando
eles costumavam ter escravos. E quando a Proclamação da Emancipação
foi assinada... Eles foram chicoteados, e açoitados, e assim por diante, e
eram escravos e sabemos o que aconteceu. Eles disseram: “Numa certa
manhã... (eu não me lembro a data neste momento, mas) esta é a manhã
na qual vocês serão livres, e estarão livres ao nascer do sol. Quando o sol
nascer todos os escravos podem ir livres.” Aqueles pobres e decrépitos
escravos, que apanharam duramente, estavam tão ansiosos para ficarem
livres a tal ponto que, o mais forte deles subiu todo o caminho até o topo da
colina. As mulheres e os débeis vinham mais abaixo. Aqueles que não eram
fortes o suficiente subiram um pouco menos; e as mulheres, e em seguida,
as crianças. E os grandes e fortes que eram capazes de percorrer todo o
caminho até o topo, estavam ali antes do dia. E eles olhavam e olhavam,
até que depois de algum tempo começaram a ver os raios do sol nascente.
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Ainda era escuro no vale. Eles retransmitiram a notícia para os de baixo.
Um gritava do topo: “Estamos livres.” O próximo gritava para os de baixo:
“Estamos livres.” Todo o caminho abaixo ao vale: “Estamos livres. O sol
nasceu.” Eles podiam deixar escapar a pressão e gritavam e gritavam, no
mais alto de suas vozes, porque estavam livres. O sol havia saído.
66
Aquilo era o s-u-n: s-o-l. Mas, ó irmão, agora o s-o-n: Filho tem saído.
Estamos livres. Aleluia. Os sinais de Sua ressurreição estão bem entre nós:
““Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.” Ele não está morto, mas Ele
está vivo para todo o sempre. O Filho tem saído. Nós podemos gritar e louvar a
Deus. O Filho Se levantou. E vivemos. Ele está conosco, em nós, confirmando
Sua Presença com Seus grandes sinais e maravilhas da ressurreição. O Filho
Se levantou. De escravos do pecado, e igreja denominacional, igrejismo, e
todas essas coisas, você está livre. O Filho de Deus Se levantou com cura em
Suas asas, e o Filho está em pé. Estou tão feliz por isto.
67
Certa vez em Kentucky, em cima na região de montanha de onde
eu vim, eu estava pregando. E eu… No início da tarde eu estava pregando
sobre o fogo do inferno e o enxofre para o incrédulo. Havia um velho
lenhador assentado ali atrás e eu disse: “Todos vocês, bêbados (e ele era
um),” eu disse: “é melhor vocês se arrependerem. Acertem com Deus.”
Houve um companheiro que entrou na noite anterior, o qual estava
cortando milho, e ele tinha um grande prego pendurado em seu macacão.
Ele disse: “Vamos subir ali (eu tinha pregado por cerca de um ano),” disse:
“Vamos jogar aquele pregadorzinho pela janela.”
68
Então ele veio à porta. Alguém veio me contar, disse: “Esse é o bando
mais durão que há por aqui.” De pé ali, bem grande, sujeito de aparência
corpulenta, braços cruzados, barba longa pela face, cerca de trinta anos de
idade: oh, ele era um homem mal-encarado. Ele continuou olhando para
mim. Eu apenas continuei pregando: “Arrependa-se ou perecerá.” Ele
ficou um pouco mais. O Espírito Santo o tomou. Ele caiu no chão; e ele
não podia chegar ao altar rápido o suficiente. Ele veio com as mãos sobre
a cabeça chorando: “Deus, tenha misericórdia de mim.” Na noite seguinte
sua filhinha estava assentada lá atrás. A garotinha me deu um pequeno
punhado de flores quando eu entrei pela porta. Ela disse: “Irmão Bill,
temos um novo papai em casa. Eu quero lhe mostrar que eu amo você por
ter vindo até aqui e ter deixado Jesus fazer um novo papai para nós.”
69
E este velho bêbado assentado ali… E eu disse: “Todos vocês,
bêbados, todos vocês, pecadores, arrependam-se.” E ele ficou bravo, e se
levantou e foi para casa. Ele foi para a cama. Eu estava hospedado na casa
de meu avô.

