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porque eles serão fartos”. Correto? Amém. O Senhor os abençoe.
174
Quantos conhecem este bom e velho hino, Laços Benditos?
7
Quantas pessoas aqui com mais de quarenta anos que levantam as
mãos comigo e dizem: “Eu me lembro do velho hino, de quarenta
anos atrás, Laços Benditos”?
Benditos os laços que unem
Nossos corações em amor cristão;
A comunhão de mentes semelhantes
É como aquela lá de cima.
175
Vocês não gostam desses velhos louvores? Ouçam, quero
dizer isso: se tivéssemos mais daquelas velhas canções, ao invés de
tanto desse alvoroço que temos, creio que a igreja estaria melhor.
Eu gosto desses bons e velhos hinos que foram escritos pelo Espírito
Santo, esses antigos.
176
Eu me lembro de um ancião de cor, costumava se sentar atrás
ȱǰȱ¤ȱȱȱȱ ¢ǯȱȱęȱǰȱȱ
se sentava naquele velho tronco e batia as mãos nele. Eu me lembro
dele muito bem... tinha uma pequena mecha de cabelo branco em
redor da cabeça. Ele cantava aquele velho hino, vocês conhecem:
Me levantarei e irei a Jesus,
Ele me tomará em Seus braços;
Nos braços do meu querido Salvador,
Oh, ali há dez mil encantos.
Não tem muita melodia. Quantos já ouviram este velho
hino? Que coisa. Isso é bom. Ouçam...
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...aqui, eu só dobrei. Dizia: 24b. “O senhor passa o dia
pensando nas coisas que vai falar à noite”?
Com certeza gastaria um dia inteiro, não é mesmo? Não,
cristão, meu irmão, nunca penso no que vou dizer no púlpito. Eu leio
uma Escritura em algum lugar. E já anunciei muitas vezes que viria
ao púlpito e pregaria sobre um determinado assunto, e ao chegar
ali, o Espírito Santo me fez voltar e pregar outra coisa. Já tentei duas
ou três vezes fazer anotações e pregar sobre elas. Enquanto estou
olhando para essas notas, eu afasto minha mente de Deus. Então, só
tenho que ir em frente, amassá-las e jogá-las fora, e fazer o que Ele
disser.
2
Às vezes, começo em Gênesis e termino em Apocalipse, eu...
Então eu não sou muito - um ministro assim para... eu tenho que
receber minhas mensagens do Alto. E eu leio uma Escritura, como
disse, sobre a marca da besta. Eu... minha esposa, minha mãe, e
aqueles que sabem, minha sogra assentada aqui, que está em casa
por um tempo, eu simplesmente, por volta das três horas da tarde,
começo a orar. Eu entro e começo a orar. Então eu simplesmente
venho e penso: “Bem, eu disse que falaria hoje à noite sobre
A Marca da Besta.” Eu vou até lá. E trouxe, nesta noite, para as
respostas, uma concordância de Cruden [livro de concordância
bíblica criada por Alexander Cruden – Trad.]. E isso é para obter
as respostas, ou melhor, não as respostas, mas vocês sabem o que é
uma concordância: são todas as palavras da Bíblia escritas.
3
Então, às vezes faço uma busca na concordância para me
situar sobre a pergunta da pessoa. Mas, na maioria das vezes,
como quando encontrei um dos meus amigos aqui na loja, ou
perto de uma loja, nesta tarde, ele... estávamos falando sobre essas
perguntas, e assim por diante, coisas assim. Agora, por toda a minha
vida, desde que me tornei um ministro, tive que batalhar por quase
tudo. Nunca fui a nenhum seminário. E a única coisa que aprendi
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foi o que Ele me disse. E então eu simplesmente permaneci nisto e
cri nisto. E tenho tido que combater por quase tudo que creio, em
todo o mundo. Lá na África, em diversos lugares, e nos campos
estrangeiros, você encontra ismos que aqui na América nunca se
imaginou que houvessem. E isso é lançado diante de você. Mas o
principal é que tenho sempre tentado me posicionar na Palavra,
bem aqui, vejam, não apenas numa Escritura, isso tem que vir por
toda a Bíblia. Agora, você pode tomar uma Escritura e fazê-la dizer
qualquer coisa.
4
Vocês sabem que os céticos usam esta Bíblia como seu livro
ȱǵȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱęǯȱǰȱ
se me desculparem pela forma de expressar (eu falo dessa maneira
para expressar de forma mais didática para nós), a Bíblia é como
um quebra-cabeça que foi todo cortado em pedaços. Exatamente.
E você vai ter que olhar para Jesus Cristo, o Modelo, para saber
como montar o quebra-cabeça. Se você não o faz e toma sua própria
opinião, você terá o quadro de uma vaca pastando em cima de uma
árvore, quando menos imaginar. Isso não vai dar certo.
5
Mas se você simplesmente deixar o Espírito Santo... não usar
seus próprios pensamentos quando estiver estudando a Bíblia. Se
você tentar usar seus conhecimentos próprios ou seus pensamentos
àǰȱ ¹ȱ ȱ ę¤ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ǵȱ
Como Cristo disse: “Tenho escondido isto dos olhos dos seminários,
dos sábios e entendidos, e revelarei aos pequeninos que o aprenderão.”
Vejam. “Eu escondi isso.” Então, não há escolas, nem conselhos,
nem conselhos de igrejas, que ensinem as Escrituras da forma como
deve ser. Assim, é uma grande coisa para se dizer. Eles podem
ter muita verdade, mas o Espírito Santo a revela aos indivíduos.
Portanto, o Espírito Santo é para indivíduos. Esta é a razão pela
qual as organizações sempre tiram as pessoas da direção de Deus.
6
Porque Deus traz algo novo constantemente. Ele está se
movendo desta forma. Mas esta é sempre a base. Observe e veja
como isso se desvela na Bíblia, veja como está se desvelando com
o tempo. Assim você pode ver para onde está indo. Agora, nestas
perguntas, como eu disse, eu sou um professor muito fraco. Mas
quero dizer que tudo o que sei eu desejo explicar para os outros. E
se você discordar e disser: “Bem, irmão Branham, não creio desta
maneira”, tudo bem, isso não nos impede de continuarmos sendo
irmãos, veem? Somos irmãos. Se você quiser pertencer ao Templo
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Tire toda a minha culpa,
E deixe-me deste dia em diante
Ser totalmente Teu!
171
Quero perguntar uma coisa, a vocês, nesta igreja. Como
um moribundo pregando a moribundos, compreendendo que este
pode ser o último sermão que eu prego; e tento pregar cada sermão
como se fosse o último, como um moribundo a um moribundo.
Agora, pergunto a vocês, meus irmãos e meus concidadãos desta
comunidade e país, vocês realmente sentem que precisam de um
caminhar mais próximo de Deus depois destes cultos? Deus os
abençoe! Eu, como seu irmão, falando a vocês, minha sincera oração
é que obtenham este caminhar mais próximo de Deus.
172
E no dia do julgamento, quando estas noites que tenho
ȱǰȱ¤ȱȱȱȱ³¨ȱȱęȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱ¤ǰȱȱȱȱęȱ¤ȱȱȱǰȱ
pois minhas palavras me abençoarão ou me condenarão naquele
dia. E essas tem sido minhas palavras pelos últimos vinte e poucos
anos, sendo um rapaz de cerca de vinte anos de idade, pregando
o Evangelho, e estou com quarenta e cinco agora. E nunca mudei
nem um pouco, porque não poderia mudar enquanto a Bíblia
permanecer assim. Eu as enraizei em bispos e tudo mais, e nunca vi
um que pudesse falar o contrário a isso, de acordo com a Palavra.
Eles dizem... Bem, agora, eu... Este padre, aqui alguns dias atrás, ele
disse: “Reverendo Branham, nós não tomamos a Bíblia; é a igreja
para nós. ” Então você não pode falar com esse homem. Mas se você
vai basear isto na Bíblia, isso é diferente, vê?
173
Eu rogo que Deus... Cada um dos meus amigos católicos
aqui, e cada um dos meus amigos protestantes, e mesmo... Eles não
são mais... Se houver... Eu amo cada um de vocês. E Deus sabe se
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ³¨ǰȱ ȱ ȱ ȱ
cego e o coxo, não diz: “católico”. Aqui está um homem bem aqui
na plataforma... bem aqui, um católico, morrendo com câncer, que
o consumia; ele foi à minha casa, e o Espírito Santo veio sobre ele
e o curou daquele câncer. Ele nunca lhe falou se ele era católico
ou não; eu nunca lhe disse uma palavra. Ele veio, foi batizado no
Nome de Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo. Aí está o homem
sentado bem ali, um homem de negócios em Louisville. Sim. Veem?
A pergunta não é se você é católico ou não, é se o seu coração está
faminto por Deus. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
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trazendo a esta igreja, nestes poucos dias aqui, a doutrina na qual
ȱ ȱ ȱ ęǯȱ ǵȱ 1ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ
um diácono aqui que não crê no batismo em Nome de Jesus Cristo,
e no Batismo do Espírito Santo, ou nos dons do Espírito sendo
manifestados, esse diácono, bem aqui, enquanto eu estiver aqui,
não merece estar na igreja até que seja corrigido. Isso é certo. E a
direção deve cuidar disso. Exatamente. Esta igreja não é controlada
por diáconos; esta igreja é controlada unicamente pela Bíblia e pelo
Espírito Santo. Sim, senhor. Assim, essas coisas, cremos que essa é a
doutrina desta igreja.
168
Não temos nenhuma associação de forma alguma. Não há
nenhum membro associado aqui, mas todos são membros, pois
cremos que somos todos membros de um corpo pelo Batismo do
Espírito Santo. E nós o convidamos, meu querido irmão ou irmã
cristão, a que vocês sejam batizados em Nome de Jesus Cristo e
receba o Espírito Santo. Se você já recebeu o Espírito Santo, depois
de ter sido batizado em Nome do Pai, Filho, Espírito Santo, Deus te
abençoe. Você diz: “Irmão Branham, o que devo fazer sobre isso?” A
pergunta já foi respondida. Só posso dizer como Paulo proclamou:
você deve ser batizado novamente!
169
Agora, olhe aqui, Atos... Vamos ler isto: Gálatas 1: 9. Anote-o,
você que está anotando. Paulo disse... Esse mesmo homem que
disse isso, é ele mesmo que ensinou isso. Você crê nisso agora? Isso
está certo? Paulo disse que eles deveriam ser batizados novamente
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ęǱȱ “Se um anjo do céu...”
Gálatas 1: 8: “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie
outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.” Se é
um arcebispo, se é um papa, se é um ministro, se é um profeta, se
é um reverendo, se é um anjo do céu, ou quem quer que seja, ele
disse: “Se ensinam qualquer outra coisa além disso, seja anátema.”
ǵȱ ȱ ȱ ęǰȱ Ǳȱ “Assim, como já vo-lo dissemos,
agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho
além do que já recebestes, seja anátema.” Correto? Então o Senhor te
abençoe. Eu li na Palavra, e você toma a sua decisão.
170
Agora, quantos amam esse bom e velho hino:
Minha fé olha para Ti,
Cordeiro do Calvário,
Salvador Divino;
Agora, ouça-me enquanto eu oro,

PERGUNTAS E RESPOSTAS

3

da Continuidade, você é que sabe, está tudo bem para mim. Veem? E
se você crê no Senhor Jesus Cristo, nós ainda seremos companheiros
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ
tempos fará você se sentir assim. Você não acha? Isso é certo. Faz a
gente concordar.
7
Como aquele homem de pé ontem à noite, de pé bem
aqui, com uma posição daquele tipo... E eu encontrei… Aqui está
o arcebispo da Índia, mais de quatrocentos e setenta milhões de
pessoas. E ele veio, ouviu falar sobre isso e veio até aqui, disse:
“Esta é a verdade? Respondi: “É”. Ele interrogou: “Como recebo
o Espírito Santo?” –”Pela imposição de mãos”. Impus sobre ele as
mãos, e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele esteve em Chicago, aqui,
há algumas semanas, na grande reunião dos Homens de Negócios
Cristãos, contou: “Eu tinha todos os cardeais e tudo mais impondo as
mãos sobre mim ali; os grandes homens, os grandes bispos, e assim
por diante, impondo as mãos sobre mim, quando me ordenaram
arcebispo da Índia, arcebispo episcopal da Índia e presidente da
Comunhão Cristã da Índia”. O maior símbolo religioso da Índia. E
ele disse: “Nada aconteceu quando impuseram as mãos sobre mim.”
Continuou: “Eu vim aqui diante de uma pessoa que mal conhece o
ABC, e ele impôs as mãos sobre mim e eu recebi o Espírito Santo.”
Correto. É estranho, não é? Veem?
8
Portanto, isso não vem pela educação ou conhecimento; vem
por humilhar-se diante de Deus. Isso mesmo. E então, aqui está
como você saberá que é um cristão: pelos frutos que você produz.
Bem, não pela forma como você grita. Eu creio em gritar, mas não
é se você grita, ou não, ou se você fala em línguas, ou não. Eu creio
em falar com línguas. Não é se você cura os doentes, ou não. Eu
creio na cura. Mas aqui estão os frutos do Espírito: amor, gozo,
paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência. Esses são os
frutos do Espírito. Veem? E se esses sinais o seguem, então eu creio
que foi isso que Jesus me ordenou buscar. Ele disse: “Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes...”. [A congregação
diz: “amor uns pelos outros” - Ed.] Isso mesmo. “Quando se tem
amor uns pelos outros”. Embora a pessoa possa discordar de você,
ainda assim você a ama da mesma forma. Está vendo? Oh, se você
ama apenas aqueles que te amam, que recompensa você tem? Os
pecadores fazem também o mesmo. Veem? Veem?
şȱ
¹ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ęȱ
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que os ama, mas realmente amá-los. [A congregação diz amém –
Ed.]. Obrigado. Correto. “Amém”. É certo. Veem? Se uma pessoa
verdadeiramente te odeia, e ela tem provado que te odeia, e mesmo
ȱ¤ȱȱȱ³¨ȱ¹ȱȱǰȱ¹ȱ¤ȱęȱȱȱ
do Reino. Isso é certo. Agora, não o ame como para dizer: “Bem,
eu devo fazer isso”. Mas, ame-o de todas as maneiras. Se você não
o ama de todo o coração, se você diz que o ama quando não o ama
mesmo, você sabe o que isso faz de você? Um hipócrita. Veem?
Portanto, não se aproxime e lhe diga que você o ama, a menos que
¹ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¹ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ęȱ
aqui até que você se sinta assim. Porque eu posso lhe assegurar:
¡ȱ³ȱęȱȱ£ȱ¹ȱȱȱǯ
10
Isso é certo. Isso realmente sucederá. Agora, estas
perguntas… E lembrem-se, é como nos cultos, todas essas coisas
não são direcionadas à igreja de ninguém, ou à crença de ninguém,
de forma alguma. Eu simplesmente estou aqui em meu pequeno
tabernáculo expressando o que sinto sobre esses assuntos. Vê? E
então, se você discorda, está tudo bem. Vocês sabem que não há
ȱȱàȱǰȱęǯǯǯȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱàȱȱȱ
o polegar igual. Nenhum de nossos narizes é igual. Acho que você
está feliz por não ter um como o meu. Mas não há ninguém aqui
igual. Veem? Assim sendo, vamos estar em desacordo. Agora, eu
posso gostar de torta de cereja e você, de torta de maçã, mas nós
dois estamos comendo torta. É isso. Então, nós… Esta é a ideia.
Contanto que amemos ao Senhor Jesus e sejamos nascidos de novo
do Espírito de Deus, somos Cristãos. Agora, a igreja não pode fazer
isso por você. Jesus pode fazer isso por você. Compreendem?.
11
Agora, nessas perguntas, estou olhando aqui, há algumas
bastante embaraçosas aqui. E assim, ao respondê-las, que cada
um faça um bom relatório disso, veem, ao anotarem. Eu estou
respondendo no melhor do meu conhecimento pela Palavra de
Deus. Veem? E se não for respondido corretamente para o seu...
E você tem outra pergunta, bem... Eu gostaria muito que você a
colocasse novamente na plataforma ou viesse conversar conosco
sobre isso, ou qualquer coisa que possamos fazer.
12
E talvez o irmão Neville e eu aqui possamos ver coisas nas
quais simplesmente não estamos de acordo. E o Sr. Baxter, um dos
meus associados mais próximos em minha reunião, o Sr. Baxter,
estamos juntos há anos; e ele é um verdadeiro expositor da Bíblia,
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Espírito Santo vier, não se necessitará de mestre; Ele próprio é o
Mestre.” Oh, irmão! Como você pode ser tão infantil na leitura
das Escrituras? Por que então o Espírito Santo colocou mestres na
igreja? Dizer: “Não preciso de ninguém para me ensinar; o Espírito
Santo me ensina.” Sim, por meio de um mestre. Ele colocou mestres
na igreja. Ele disse: “São todos mestres, são todos apóstolos, todos têm
dons de cura?” O Espírito Santo estabeleceu essas coisas na igreja, e
Ele opera todas elas, e cada uma delas opera ordeiramente.
165
É como o meu pé; se um deles diz: “Vou por este lado”,
e o outro diz: “Vou voltar por esse outro lado”. O que você fará
então? Se a mão disser: “Vou erguer”, e a outra estiver girando
desse lado. Que tipo de forma o corpo terá? Veem? Mas, então, se a
mente disser: “Pés, sigam em frente, vocês dois. Mão, siga com eles.
³ǰȱęȱǯȱ³ǰȱ³ȱȱȄǰȱȱȱȱ
harmonia. Agora, quando chego lá, não usei meus braços. Assim,
os pés cumpriram seu dever, através da pregação do pastor; então,
braços cumpram seu dever. Veem? Compreendem o que quero
dizer? Bem, e se os braços estivessem estendidos para alcançar algo,
assim: “Oh, onde está? Onde está?” E continuam tentando alcançálo, veem? E não chegaram ali ainda. Veem? Fique quieto, braço.
Chegará a vez de você ser usado depois de algum tempo; espere até
chegar lá. Entendem o que quero dizer? Esse é o dom, esse é o dom
do Espírito em operação.
166
Eu amo o Senhor. Vocês não O amam? Amém. Ouçam,
eu sei de uma coisa que posso lhes dizer: vocês, com certeza, têm
paciência; são dez e vinte. Agora, amigos, vejam isso. É o melhor do
meu conhecimento. Tenho que me apressar, por causa do tanto de
perguntas. Se você não está de acordo comigo nestas respostas, não
brigue comigo. Você é meu irmão. Vê? Eu os amo, e só digo essas
coisas porque isso está em meu coração. Isso é o que eu creio, e é
assim que eu explico, e é assim que trago isso, da Bíblia. Agora, se
você disser: “Irmão Branham, eu não creio desta maneira.” Isso está
perfeitamente bem, veem? Não vamos admitir qualquer diferença
entre nós, vamos seguir em frente como irmãos e amigos.
167
E se você disser: “Bem, eu creio que se eu pertencer à igreja
metodista ou à igreja batista, serei salvo de todas as maneiras”. Tudo
bem, irmão, está perfeitamente bem. Ainda estou chamando você
de “meu irmão”, porque você crê em Jesus Cristo. Veem? Correto.
Então, seremos irmãos e amigos do mesmo jeito. Mas estou somente
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porque têm visto muita desordem, embora as pessoas estivessem
sendo sinceras, mas não foram ensinadas. Paulo disse que quando
fosse à igreja pentecostal ali, “que a colocaria em ordem”. Tem que
estar em ordem, e tudo deve ser feito ordeiramente, como o Espírito
ǯȱ¨ȱȱęǱȱ“Se, pois, toda a igreja se congregar num
ǰȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱę·ǰȱ¨ȱ¨ȱ
porventura que estais loucos?” e vão embora. Isso é exatamente o que
a igreja pentecostal faz. Ele continuou: “Agora, em vez disso, se um
de vós profetizar e revelar os segredos de algo (um de vós que seja
um profeta, em outras palavras)”, disse ele, “então as pessoas não
se prostrarão e dirão ‘Deus está convosco’?”
162
Bem, como eu poderia negar o dom de línguas, quando teria
que negar o dom de profecia, teria que negar esses outros dons?
Agora, a maioria das igrejas, as grandes igrejas, os Nazarenos,
Peregrinos da Santidade, e assim por diante, pensam que se uma
pessoa fala em línguas, ela é um demônio. Isso é blasfêmia contra
o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Foi o que os judeus
ę£Ǳȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ǰȱ ȱ ȱ
condenados e perdidos por causa disso. Correto. Jesus disse: “E,
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȭ
lhe-á perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será
perdoado, nem neste século nem no futuro.” Por isso, tenha cuidado. Se
¹ȱ¨ȱǰȱęȱǯ
163
E vocês que têm o Espírito Santo e um chamado para ofícios,
mestres... Agora, vocês poderiam imaginar, aqui estou de pé
tentando ensinar, e salta um homem aqui, do meu lado, e começa a
ensinar ao mesmo tempo, e outro homem de pé ali cantando uma
canção de jubileu? Bem, que confusão! Bem, é dessa maneira que é
o falar em línguas. Que isso venha ordeiramente, como o Espírito
o der, aí você pode falar em línguas. Você diria: “Bem, irmão
Branham, não posso evitar”. Oh, sim, você pode. Paulo disse que
você pode. Ele enfatizou: “Mas, se não houver intérprete, esteja calado
na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus.” Não importa o quanto ele
ȱǰȱęȱǯȱ ȱ·ȱȱǰȱ¨ǯȱȱȱȱȱ
me permita ter um reavivamento aqui num destes dias quando
poderemos entrar nessas coisas por vocês. Veem? Quando vocês
poderão ver que isso é um dom, e esse dom quer operar o tempo
todo. Veem? Mas vocês têm que ter a sabedoria do Espírito Santo
aqui para saber quando e como operar esse dom.
164
Você diz: “Bem, glória a Deus, a Bíblia diz que quando o

PERGUNTAS E RESPOSTAS

5

mas não crê no Milênio. E eu vim e perguntei: “Irmão Baxter,
como você vai lidar com esta Escritura?” Ele saiu para um lado.
Eu recomendei: “Bem, não atue como um gafanhoto. Fique quieto.”
Vê? E citei: “E eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos na
terra”. Indaguei: “E sobre isso?” Ele respondeu: “Eu creio que mil
ȱęȱȱȱȱ³ǯȄȱȱȱęǱȱȃǰȱ
ȱ ȱ ǰȱ ¹ȱ ¤ȱ ęȱ ȱ ȱ ǯȄȱȱ Çȱ £Ǳȱ
ȁȱȂǯȱǰȱǯȱȱȱęȱȱǯȱ
13
Mas eles, vejam, nós não... mas nós não disputamos sobre
isso, se há um milênio ou não; estamos indo juntos para o Lar no
Céu, porque ele nasceu de novo e tem o Espírito Santo. Então é
assim que quero que vocês se sintam com relação a estas perguntas:
Elas são o melhor do meu conhecimento para vocês. Então se eu
visse alguém assentado aqui, que cresse que Jesus viria montado
num cavalo branco, e eu creio que Ele vem em uma nuvem branca;
bem, se eu dissesse “num cavalo branco” só porque meu amigo crê
que é num cavalo branco, embora escrituristicamente eu creia que
Ele vem em uma nuvem, eu seria um hipócrita. Isso mesmo. Devo
ȱ¡ȱ¡ȱȱ·ȱȱęȱȱ·ȱǯ
14
Paulo disse: “Esteja pronto em todo o tempo, instes a tempo e fora
de tempo; estejais sempre preparados para responder a qualquer pessoa que
pedir a razão da esperança que há em vós”. Veem? E é isso que tentamos
fazer. Agora, sinto que essas Escrituras, algumas delas aqui, são
apenas pequenos comentários e coisas assim, e tentarei respondêlas primeiro, as quais eu tentei agrupar.
15
E talvez eu tenha que ter isso, usar a concordância um
pouco para obter algo dela. E então, aqui, se eu citar algo errado
ou coisa assim, vocês simplesmente me chamem à atenção, veem,
e me escrevam um bilhete, e me digam. Agora, antes de tentarmos
abrir isso... Agora, a razão por que estou fazendo isso, amigos,
vou lhes dizer, é para um propósito. Todos vocês sabem disso.
Esta reunião foi por um propósito. Eu creio que Deus me fez dar
a volta, lá naquela tempestade de neve, e me enviou de volta para
este propósito, bem aqui. E há muito tempo tem havido algo errado
em torno do tabernáculo aqui. Eu quero encontrar o que é. Quando
eu descobrir, verei se posso fazer algo a respeito disso. Correto. E
eu quero que a igreja siga em frente em harmonia. E há algumas
coisinhas erradas, porque vocês não estão progredindo. Vocês estão
salvando pessoas (isso é verdade; isso é maravilhoso), mas vocês não
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estão progredindo como deveriam. Deveríamos estar produzindo
pregadores e tudo mais. A Mensagem deve seguir em frente.
16
Saí com nosso irmão, o pastor, e passamos juntos pelo
moinho, o irmão Neville e eu. E eu quero ver se... como um de seus
pastores, é meu dever. E ontem à noite... Simplesmente, quando vejo
algo, é apenas na igreja agora; é por isso que não publiquei anúncio
desta reunião; só divulguei. Apenas... porque todos são bemvindos. Claro que queremos que vocês venham. [Espaço em branco
ȱęȱȬȱǯǾȱȱ·ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱęǰȱ
na era, na Bíblia, então a igreja certamente se despertará sobre
isso. E depois falar sobre A Marca da Besta, e lhes mostrar o que é
isso. E depois O Selo de Deus, os prós e os contras agora, o que é a
escuridão e a luz agora, o que está dentro ou fora agora, e essa é a
coisa essencial a ser ensinada agora.
17
E lhes digo, amigos, digo isto de coração perante Deus,
humildemente, nunca havia sentido tanto a unção do Espírito Santo
para falar as palavras que tenho falado nas últimas três noites. Isso
é certo. E isso simplesmente me extasiou. E eu ia para casa, não
conseguia nem dormir depois de chegar em casa, tal era essa unção!
Agora, eu expressei estes aqui na esperança de encontrar algo em
algum lugar, veem? Tenho anotado o que as pessoas pensam em um
pedaço de papel aqui. Se não encontrar desta maneira, e o Senhor
não me revelar, continuarei até que o encontre. Deus me concederá.
Isso é certo. E então, quando o encontrarmos, talvez seja apenas
uma pequena cunha enterrada em algum lugar, mas Acan tinha
uma também. Vocês sabem, temos que nos livrar dessa coisa, então
iremos em frente e nos moveremos adiante no Reino de Deus.
18
Agora, o Senhor os abençoe. E agora antes de abrirmos a
Palavra... E assim, cada um de vocês tem Escola Dominical pela
manhã [nas diversas igrejas – Trad]. Claro, eu não pediria que você
deixasse de ir à sua Escola Dominical; esse é o seu posto de dever
para com a sua igreja. Isto é certo. Mas, agora, se você não vai à
Escola Dominical, venha estar conosco de manhã. E se sua igreja
não tiver culto amanhã à noite, no domingo, vocês são bem-vindos.
Ficaríamos felizes em recebê-los a qualquer momento. E assim, que
o Senhor os abençoe. E saúdem a todos os cristãos por mim.
19
Não venho aqui regularmente. Eu estava olhando no quarto
ali, um papelzinho que tenho escrito, que ainda está colocado aqui
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157
Agora, o que é isso: esses dons estão no mundo; eles estão
na igreja agora. Os dons estão na igreja, mas as pobres criancinhas
recebem esses dons e não têm o ensino para saber como controlálos. Se você não os controlar, você causará mais danos do que bem.
Veem? Exatamente como um homem que sai orando pelos enfermos
e alguém é curado, ele lhe diz: “Agora, você deveria me dar mil
dólares por isso”. Agora, ele causou mais dano do que bem. Teria
sido melhor se o homem houvesse morrido, em vez de trazer tal
opróbrio à causa de Cristo.
158
Agora, quando você... Quando o pastor ou o evangelista, ou
ȱȱȱǰȱȱǰȱęȱǯȱȱȱȱ
fosse assim, vê? E então ele disse: “Porque todos podereis profetizar,
uns depois dos outros.” Isso é verdade. E ele disse: “Eu gostaria que
ȱ¹ȱȱȱÇǯȱ ȱ·ȱǯȄ Mas você não pode falar
em línguas a menos que tenha o dom de línguas. E sem dúvida, há
muitos dons de línguas aqui nesta igreja. Há muitos dons de línguas
aqui na igreja metodista, há muitos deles aqui na igreja batista, se
fosse pregado de tal maneira que o dom pudesse operar.
159
Como? Se você colocar uma semente na terra e não cultivar o
ȱȱȱȱǵȱǰȱę¤ȱȱȱȱȱȱ¤ǲȱ
não servirá para nada. Estes dons têm estado na igreja o tempo
todo, mas agora a água está começando a cair, a chuva Pentecostal,
para regá-los e produzir frutos. Então, use-os da maneira correta.
Agora, diz, bem, creio que a próxima pergunta estava ali, a pessoa
perguntou:
160
...Quando se está fazendo uma chamada de altar?
Não, eu não pensaria então. Se você notou, e tomou Coríntios
e leu, há alguns de vocês aqui, se você tem o dom de falar em
línguas, então observe. Na Bíblia, quando eles tinham... depois que
o culto terminava, a bênção de Deus descia sobre a congregação,
¨ȱ³ȱȱǰȱ¨ȱ³ȱȱęȱȱǯȱǰȱ
todas as vezes, era uma mensagem direta para alguém. Você tem
que observar isso agora. Veem? Não é simplesmente algo na carne.
Deverá ser uma mensagem para alguém, para alguém fazer algo,
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ
igreja.
161
É aí onde o povo pentecostal tem trazido reprovação ao
nome deles. O próprio nome “pentecostal”, você pode mencionálo, e as pessoas simplesmente se afastarão e dirão: “bobagem”,
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dito ou feito durante o culto, estando ele atrás do santo púlpito?
Todas essas coisas têm sido feitas no tabernáculo várias vezes.”
Agora, deixe-me chegar a isso rapidamente; isso concerne
à igreja. Assim sendo, para vocês, visitantes, tenho que dar umas
palmadinhas na igreja agora, então me deem um tempo aí, só um
ǰȱȱǯȱ³ǰȱȱęǯȱȱȱ¨ȱǯȱ
Ninguém sabe o quanto eu aprecio vocês e os amo com amor piedoso.
Mas esses dons podem causar danos a vocês se não os usarem da
maneira correta. Vejam as pessoas hoje, bons homens no campo,
orando pelos enfermos e cobrando por isso. Isso é errado. Se um
homem tem fé para a cura e para orar pelos enfermos, ele deve ser
ȱȱęȱȱȱȱȱȱ
de dinheiro. Graças a Deus. Irmão, eu quero dizer isso, não para
mim, mas para a glória de Deus, nunca peguei dinheiro das pessoas
ou qualquer coisa assim; e recusei, literalmente, uma oferta de um
milhão e quinhentos mil dólares. E vocês sabem disso. Foi publicado
aqui no jornal, veem? Isto é certo. Não é para... Quando você faz
isso, você vai perder, lá na frente, sua fé em Deus.
155
Agora, vocês que falam em línguas e têm dons de línguas,
Deus os abençoe. Vocês são necessários neste Tabernáculo. Eu
quero vocês aqui. Mas, agora, a coisa está em ordem; nunca faça
ȱȱȱȱ¤ȱǯȱȱȱę£ǰȱ¹ȱ¤ȱȱȱ
ordem. Veem? Você não deve fazê-lo. Pois a Bíblia diz: “E o espírito
do profeta está sujeito ao profeta.” E quando um homem está pregando,
ele tem a palavra, ele tem a audiência, o Espírito Santo vai falar
através dele. Quando ele termina, então é a hora da mensagem [em
línguas – Trad.], vê você? Portanto, não saia da ordem; se o faz, você
interrompe e entristece o Espírito Santo com a mensagem que está
sendo transmitida.
156
Aqui não faz muito tempo, eu estava em uma reunião em
algum lugar em Washington; milhares de pessoas estavam sentadas
ali. E meu administrador, que é um verdadeiro expositor da Bíblia,
estava ali falando sobre cura divina, ungido, o Espírito Santo estava
falando. Uma senhora se levantou e começou a falar em línguas, e
ele esperou por um momento, então continuou. O Espírito Santo
começou... entristecido, podia-se perceber isso entre as pessoas. Ele
começou a falar novamente, e ela se levantou; e ele disse: “Irmã,
sente-se em nome do Senhor. Você está fora de ordem.” E os
ministros a levaram por ali e a informaram.
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como um memorial para esta igreja. E eu disse: “O Senhor está me
chamando para ir”, e todos nós choramos e pranteamos. Lembrome da primeira noite quando fui. Todos vocês se lembram da minha
primeira chamada, alguém aqui se recorda? Todos vocês juntaram
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ
¢ȱȱǯȱ¹ȱȱǰȱȱȱȱȱ
sobretudo de alguém aqui para vestir; eu não tinha nenhum casaco
para usar. E fui até lá e sentei numa velha poltrona do carro para
ir a St. Louis. Lembram-se desse tempo? E eu peguei emprestado
ȱ ȱ ȱ ¨ǲȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ȱ
carreguei no braço, porque estava frio e eu não tinha casaco. E então
ȱȱǯȱǰȱȱȱȱ¨ȱ¢ȱ¤ǯȱ
20
Todos os médicos dos arredores, especialistas e hospitais
ȱ ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ
furiosa. Ministros por toda a cidade estiveram... de todos os
lugares, ali orando por ela. E eu entrei e orei por ela, e as pobres
pessoas pareciam tão tristes. E a garotinha ali, gritando e chorando
e lutando. E ela não podia mais fazer barulho como um humano,
parecia um animal; ela estava tão rouca de... oh, cerca de três ou
quatro meses. Era meningite na espinha... ou melhor, dança de
São Vito [Transtorno genético cerebral, de caráter hereditário,
que provoca o desgaste de algumas células nervosas do cérebro –
Trad.], na coluna vertebral. E seus pequenos lábios estavam todos
comidos, sangrando, seus dedinhos simplesmente sangravam onde
ela mordia, e coisas assim, e gritando sem parar.
21
E eu orei, e fui para a igreja. Esperei horas e horas. Senteime no velho carro e esperei. Eu não ia deixar aquele caso até ouvir
do Céu. E sentado lá no carro, uma visão irrompeu diante de mim,
dizendo: “Vá e diga ao pai...” Continuou: “Diga à mulher que outro
dia, no centro da cidade, ela comprou uma pequena chaleira branca.
Nunca foi colocado água nela.” E disse mais: “Diga-lhe para olhar
na terceira gaveta e ela encontrará um lenço que está embrulhado
num pedaço de papel, que nunca foi usado antes. Diga-lhe para
encher a chaleira com água. Coloque o pai à sua direita e o avô à
sua esquerda e repita: ‘Pai nosso, que estás nos céus...’ E, assim que
começar, que ela limpe o rosto com o lenço. Em seguida, no meio da
³¨ǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ·ǯȱ¨ȱęȱȱ·ȱȱ
diga: ‘ASSIM DIZ O SENHOR!’”
22
Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Ela foi curada bem
ali. E demos as mãos e descemos a rua e bebemos um refrigerante
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juntos. Isso é certo. Isso mesmo. Aquilo sacudiu St. Louis. Na minha
reunião lá, quatorze mil compareceram na primeira noite. Correto.
1ȱȱȱȱȱÇȱȱ¤ǲȱ³ȱȱ¤Ȭȱȱȱęȱȱ
oração, um após o outro, e assim sucessivamente. Que fosse para
ȱȱȱęȱȱ·ȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱ
Creio que teria sido melhor do que todas as reuniões.
23
Tudo bem, vamos inclinar as cabeças enquanto falamos
com o Autor desta Palavra, agora. Na bondade de nosso Senhor
Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti, nosso Pai. E em Seu Nome
pedimos misericórdia Divina para que perdoes nossos pecados e
transgressões contra Ti. E se houver algum pecado nesta pequena
igreja, nesta noite, rogo, Senhor, como um servo de pé aqui, como
um pastor das ovelhas (como a Bíblia diz: “Apascentai o rebanho sobre
o qual o Espírito Santo te constituiu bispo, que tu os alimentes.”), e agora,
Pai, eu intercedo por eles, para que Tu os abençoes e perdoes todos
os seus pecados. Cure as enfermidades que estejam no meio do
povo. E, Pai Celestial, rogo que Tua misericórdia esteja sobre nós
agora. Aqui, diante de mim, escritos no papel, vindos de muitos
lares e muitas pessoas, estão pedidos, perguntas bíblicas muito
profundas que vão além da escolaridade comum. E precisamos da
Tua ajuda, Senhor Jesus.
24
E simplesmente peguei estas agora, entrei no quarto, estive
em oração, saí, separei-as aqui, e coloquei estas que devem ser
respondidas agora de um lado, e as outras, para as quais se tem que
consultar as Escrituras, do outro lado. Isso é até onde eu sei neste
momento, Senhor. E eu rogo que de agora em diante Tu tomes o
controle e unjas o Teu povo aqui nesta noite, os lábios do orador, os
ouvidos do ouvinte. E que o Espírito Santo venha e tome a Palavra
agora e mova-A bem em cada coração, e que Ela possa ser recebida
com um espírito de bondade, e possa ser entregue da mesma forma.
E que, quando o culto terminar, nesta noite, possamos ir para casa,
dizendo: “Não ardiam em nós, os nossos corações, por causa de
Sua presença e Suas bênçãos?” Senhor, não sabendo o que dizer,
entrego-me a Ti com estas perguntas, em Nome de Jesus Cristo,
para as respostas. Amém.
25
Obrigado, amigos, por sua reverência. Eu conto esta... só
para mostrar o que muitas... a maioria dessas perguntas são:
- “Irmão Bill, continue na próxima semana.”
ȬȱȃȱǰȱęȱȱȱǯȄ
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ressurreição. É por isso que somos batizados “na morte”.
152
Tudo bem. Creio agora, será apenas mais uma após esta.
PERGUNTA: “Irmão Bill, por favor, diga-me como obter o
Batismo do Espírito Santo. É pela oração, por uma vida rendida,
aceitando-o como aceitamos a cura?”
“Eu sei que se requer fé para cura quando o sr. orou por mim
aqui. O sr. ora e impõe as mãos para o Batismo do Espírito Santo?
Fui batizado em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por
favor, diga-me se devo ser rebatizado em Nome de Jesus, como o
sr. falou recentemente.”
Agora, meu querido amigo cristão, não estou lhe dizendo
o que fazer. Estou apenas declarando a Escritura. E você sabe
como o Espírito Santo pode vir agora mesmo enquanto estamos
falando. O Espírito Santo é um Dom de Deus. Veem? Ele é um
Dom de Deus; Ele pode vir enquanto falamos. E eu lhes digo, se
as pessoas fossem ensinadas corretamente... Alguns de vocês mais
velhos aqui, deixem-me perguntar algo. Vocês, veteranos, que estão
no Tabernáculo, observem quando eu batizo as pessoas, e vocês,
ministros, tomem isso como exemplo. Eu ensinei aquelas pessoas
até que tivessem uma vida limpa antes de irem às águas. E eu os
ę£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
foram batizados em Nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo estava ali
para recebê-los. E quando saíram da água, eles receberam o Espírito
Santo. Correto. Se vocês apenas... Pastores, ensinem suas ovelhas,
tragam-nas para a Bíblia aqui. [O irmão Branham dá um tapinha
em sua Bíblia - Ed.] Afastem-se desses velhos livros que algumas
igrejas têm e venham aqui para a Bíblia onde Deus ensinou, e vocês
não terão esses problemas. Sim, pela imposição de mãos é como
podemos receber o Espírito Santo, por uma pessoa ungida impondo
as mãos.
153
PERGUNTA: “Irmão Bill, estaria fora de ordem alguém se
levantar e dar mensagens em línguas enquanto o pregador está
falando a Palavra?”
Esta pessoa tem três perguntas aqui, e a outra é:
PERGUNTA: “Além disso, estaria fora de ordem fazer o
mesmo enquanto está sendo feita a chamada de altar?”
154
Terceira:
PERGUNTA: “Além disso, estaria fora de ordem alguém se
levantar na igreja e reprovar um ministro por algo que ele tenha
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exércitos russos que vêm...Veja! O Sr. Bohannon trabalhava como
superintendente aqui na Companhia de Serviços Públicos, um
ȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱȃ¢ǰȱ
eu tentei ler, e pedi ao meu pastor que me explicasse o Apocalipse”.
ǱȱȃȱȱȱȱȱȱȱȄǯȱęǱȱ
“João deve ter comido alguma coisa naquela noite e sonhou”.
“Sr. Bohannon, que vergonha.”, eu lhe disse.
“Bem, ninguém consegue entendê-lo,” ele replicou.
“Nenhum homem natural”, respondi, “mas o Espírito Santo
pode revelá-lo.”
ȱ
ȃǰȱ ȱ ǰȱ ¢Ȅǰȱ ȱ Ǳȱ ȃȱ £ȱ ȱ ȱ
Noiva estava no Monte Sinai. E da boca do dragão jorrou água para
fazer guerra à Noiva. E a Noiva estava no céu ao mesmo tempo. Vá
entender isso.”
150
“Sr. Bohannon, respondi-lhe, a única coisa que você fez foi
misturar essas três coisas diferentes, chamando-as de Noiva. Você
está chamando os cento e quarenta e quatro mil que estavam com
o Cordeiro no Monte Sinai, “a Noiva”. Eles não são a Noiva. Você
está chamando (aqueles contra quem o dragão lançou água de sua
boca para fazer guerra) o remanescente da semente da mulher, que
¨ȱȱȱǲȱȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱ
no céu; os cento e quarenta e quatro mil ali; e os cristãos nominais
passando aqui pela perseguição. Isso é certo.”
151
Leia, irmão, agora, se você o tem. [O irmão Neville lê I
Coríntios 15:29 – Ed.]: Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos
mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam
eles então pelos mortos? Agora, irmãos, há um povo que crê nisso.
Eles se batizam pelos mortos; esses são os mórmons. E eu já estive
em seus templos muitas vezes, eles são pessoas muito boas, pode
ser que você seja um mórmon. Agora, não estou tentando ferir seus
sentimentos. Mas, meu querido amigo, você não pode ser batizado
por seu pai. Esse é um ato que ele teria que fazer. A árvore cai para
onde ela se inclina. Paulo aqui estava falando sobre os mortos em
Jesus Cristo. Se os mortos não ressuscitam, por que você é batizado
em Nome de Jesus Cristo então, se os mortos não ressuscitam?
Compreendem o que quero dizer? Então você... “Comamos e
bebamos, que amanhã morreremos.” Se os mortos não ressuscitam. Mas
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǯȱ
E somos batizados em Jesus Cristo, na Sua morte, sepultamento e
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ȬȱȃȱǰȱęȱȱȱǯȄ
Ȭȱȃ ¨ȱǰȱȱǰȱęȱȱà¡ȱǰȱȱȱǰȱ
nossas almas estão famintas por este tipo de alimento.” - “Esta
igreja não ensina que o...?” Isso simplesmente caiu ali; está no lugar
errado. - “Eu tenho dois garotos, da idade de dois...” Eu misturei,
eu acho, nisso, veem? Aqui, é melhor eu separar essa aqui também,
é sobre um assunto pessoal.
- “Irmão Bill, gostaria de mais uma semana... Gostaríamos de mais
uma semana deste ensino do Evangelho.” - “Meu pedido é que o
ǯȱęȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱęȱȱ
pouco mais. O sr. sabe que estamos sempre... sempre podemos
ȱ ǯȄȱ Ȭȱ ȃǰȱ ȱ ǯȱ ęȱ àȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
favor?”
- “Irmão Bill, por favor, pregue mais uma semana para nós. Nós
realmente sentimos falta disso.”- “Irmão Bill, minha oração é que
ȱȱȱ¨ȱȱȱ³ȱęȱȱȱǯȄ
- “Minha pergunta é: O que são os discos voadores, e eles são algo
ȱȱȱȱȱǵȱȱȱȱȱȱǯȱęȱ
mais uma semana.”
ȬȱȃȱǰȱęȱȱȱǯȄ
26
[O irmão Branham fala com o irmão Neville.] “Agora, aqui
está outro que disse... Agradeço por esta pergunta. E o Deus TodoPoderoso, que é meu Juiz, de pé aqui agora neste lugar sagrado,
antes de sair de casa, o Espírito do Senhor me disse que esta pergunta
seria colocada aqui. E eu não sabia nada sobre isso, mas sabia que
estaria aqui:
“As Testemunhas de Jeová são uma seita falsa?”
Veja, alguém... E o Espírito Santo... em meu banheiro, antes
de vir para cá; Deus, que é meu Juiz solene, disse-me que isso
estaria colocado na plataforma, e que eu não falasse nada sobre isso;
somente seguisse adiante. Veem? Então, vocês sabem o que eu disse
ontem à noite, não sabem? Tudo bem, era isso.
27
Tudo bem, agora começaremos aqui com algumas destas. Eu
não gosto de falar sobre certas coisas em particular dessa maneira
a respeito de uma pessoa ou um indivíduo. Gosto de ensinar de
maneira que simplesmente ponha toda a coisa junta. E vocês
ǰȱ ¨ȱ ·ȱ ǵȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȃǰȱ
o irmão Neville é assim e assim e tal e tal coisa...” Se eu tivesse
que dizer algo dele, iria até sua casa e o chamaria e falaria com
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ele sobre isso. Veem? Eu diria ao irmão Neville. Mas agora, aqui
estão algumas perguntas. Agora, não sei por onde começar; tem um
monte delas colocadas aqui. Esta diz: “Que conexão o senhor quis
dizer que há entre a igreja protestante e a igreja católica”?
28
ȃȱȱęȱȁȱȱȱȂǵȄ
Agora, esta foi uma das perguntas da última... provavelmente
foi do povo... Agora, vou tentar o melhor de mim, com a ajuda de
Deus, para respondê-las no melhor do meu conhecimento. Agora,
se Ele me der sabedoria, porque Deus sabe que eu apenas as peguei
aqui na plataforma.
PERGUNTA: “Que conexão o senhor quis dizer que há
entre a igreja protestante e a igreja católica”?
Agora, vou responder essa primeiro, com a ajuda de Deus.
Eu disse que a igreja católica era a... Encontramos, anteontem à
noite, que a marca da besta tinha que sair de Roma. Não é isso?
Não pode vir de nenhum outro país, senão de Roma. É aí onde está
assentada, é onde está situada. E eu disse que não tenho nada contra
os católicos, nada contra ninguém; somos todos mortais tentando
chegar ao Céu.
Řşȱ
ȱȱ·ȱȱÇȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱ
é outro, e há outros, e outros, e outros; e eu sou apenas um dos
mestres, apenas isso. Eles ensinariam e diriam, talvez, que sou um
fanático e estou errado e coisas assim. Mas eu tenho o direito... se
posso provar pela Escritura... ou, se puderem provar pela Escritura
que sou um fanático, então eu sou um fanático. Mas se posso provar
pela Escritura que eles estão errados em sua organização, então
estão errados, a Escritura está certa. E não apenas em um ponto, tem
que encaixar em todos os pontos, por toda a Bíblia. Agora, eu disse:
“A igreja católica foi a igreja mãe,” e isso é corretíssimo. A igreja
católica é a igreja mãe, quando se trata de organizações religiosas.
A igreja católica foi a primeira igreja que foi formada, por volta
de... a melhor história, você encontra, por volta de 606 depois de
Cristo, em algum lugar ali quando os primeiros pais, o segundo ou
terceiro depois dos apóstolos. Eles haviam morrido e começaram a
se espalhar em pequenos ismos. E os romanos, sendo convertidos,
o Império Romano governou o estado, e então a igreja e o estado se
uniram e começaram uma religião chamada “a Religião Universal”.
ȱȱȱàȱęȱȃȄǯȱȱ£ȱȱǰȱ
que foi a primeira vez que a religião, a religião cristã, foi organizada
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Deus envolto em um véu de carne. A Bíblia diz: ȃǰȱȱę£ȱ
por palavras ou por obras, fazei tudo em Nome do Senhor Jesus, dando por
ele graças a Deus Pai.” E a Bíblia diz: “Do qual toda a família nos céus
e na terra toma o Nome.” Oremos em Seu Nome, vivamos em Seu
Nome, ensinamos em Seu Nome, morramos em Seu Nome, sejamos
enterrados em Seu Nome, batizados em Seu Nome, ressuscitados
em Seu Nome, vamos para o Céu em Seu Nome. Esse é Seu Nome.
E Sua noiva se chama “Senhora Jesus.” Ele tirará um povo dentre os
gentios para o Seu Nome. E eu não sou um unicista. Não, senhor.
Vocês, trinitarianos, tirem isso de vocês. Eu não sou um unicista.
Não, senhor. Não sou um unicista, nem um trinitariano. Eu creio no
ȱȱÇȱ£ǯȱǯȱ·ǯȱǷȱȱęȱȱȱǯǯǯȱ
O que foi isso? Eu mostrei isso? Vamos ver o que era? Oh, sim, isso
mesmo, sobre como o Pai estava em Cristo. Ele era um Homem; Ele
era um Deus-Homem.
145
PERGUNTA: “A igreja Pentecostal não batiza em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo?”
Alguns deles.
146
PERGUNTA: “Se uma pessoa morrer sem o Batismo do
Espírito Santo, ela estará perdida?”
Não, senhor. Se é um crente, ele virá na ressurreição,
na segunda ressurreição. Se tiver o Batismo, irá na primeira
ressurreição. Agora, você tem que tomar minha palavra. Se isso
não satisfaz, então me fale; vou te dar a Escritura para isso. Estou
tentando responder mais duas ou três aqui, então terminaremos.
147
PERGUNTA: “Irmão Bill, a Bíblia fala alguma coisa sobre
jogos de azar?”
Sim, fala, mas não posso responder agora. Sei que os
soldados lançaram sortes sobre Suas vestes [aposta – Trad.], e algo
assim, mas não posso dizer.
148
PERGUNTA: “O senhor explicaria I Coríntios 15:29?”
Encontre para mim aí, por favor, irmão Neville: I Coríntios
15:29. Vamos ver. Talvez amanhã eu possa abordar essa pergunta
para você novamente. como está escrito, “VICARIVS FILII DEI.” Se
você deseja, me avise.
149
PERGUNTA: “Será a profecia de Ezequiel 38 e 39 cumprida
antes do arrebatamento?”
Creio que não. Creio que a próxima coisa que buscamos é o
arrebatamento da igreja. E então, quando Gog e Magog vem, são os
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que um homem!
141
Ele era um homem quando estava no barco naquela noite,
depois de pregar o dia inteiro e curar os enfermos, tão cansado que
dez mil demônios do mar juraram que O afogariam. O barquinho
balançava como uma rolha de garrafa, as grandes ondas batendo
para lá e para cá, e Ele deitado, tão cansado que as ondas não O
despertaram. Os demônios, rugindo, disseram: “Nós O pegaremos
agora enquanto Ele está dormindo”. Mas, quando Ele acordou ali,
Ele era um homem. Estava tão cansado. Porém, quando Ele colocou
o pé na proa do barco, olhou para fora e disse: “Paz, aquietem-se!”
e os ventos e as ondas Lhe obedeceram, isso era mais do que um
homem! Esse era Deus, o Criador que fez os Céus! Não é de admirar
que o apóstolo tenha dito: “Quem é este que até os ventos e as ondas lhe
obedecem?”
142
Esse era mais do que um homem. Era Deus. Ele era um
homem quando foi pregado na cruz como um sacrifício para tirar
o pecado. Ele era um homem com pregos cravados em Suas mãos.
Ele era um homem com espinhos em Sua cabeça. Ele era um homem
cuspido pelos soldados zombadores. Ele era um homem espancado,
ferido e machucado. Ele era um homem! Ele era um homem quando
clamou: “Deus meu, por que me desamparaste?” Ele era um homem
clamando por ajuda. Mas na manhã de Páscoa, quando os selos da
morte foram rompidos no túmulo, isso era mais do que um homem!
Ele provou que era Deus!
Vivendo, Ele me amou; morrendo, Ele me salvou;
Sepultado, Ele carregou meus pecados para longe;
ȱ
ǰȱȱęȱȱȱǱ
Um dia Ele virá, Ó que dia glorioso!
Oh, rochas fendendo-se e céus escurecendo,
Meu Salvador inclinou a cabeça e morreu;
A abertura do véu revelou o caminho
ȱ
ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱęǰȱ
ŗŚřȱ ¨ȱ·ȱȱȱȱȱĴȱȱ¡Ǳȱ
Todos aclamem o poder do Nome de Jesus!
Que os anjos caiam prostrados;
Tragam o diadema real,
E coroem-No Senhor de tudo.
144
Essa é aquela grande Pessoa, o Senhor Jesus. Ele era Jeová,
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em toda a história do mundo.
30
A religião judaica nunca foi uma organização; eles eram
um povo livre. Tinham igrejas, mas não tinham uma organização.
Deus tratou com uma nação, não com uma organização. Era uma
nação. E então, a igreja católica foi a primeira organização. Assim,
tomamos a Bíblia para descobrir o que era aquela organização. E, de
acordo com a Palavra de Deus, ela haveria de ser controlada por um
único homem, um só homem. E esse homem estaria em uma igreja
situada sobre sete colinas em Roma, de acordo com a Bíblia. E ele
haveria de governar sobre todas as nações do mundo, um governo
religioso. Não há outra no mundo.
31
E o comunismo, encontramos que não era o anticristo do
qual Jesus falou. O comunismo não é uma nação como a Rússia, o
comunismo é um espírito. A América está devorada por ele. Está
nas igrejas, está nas pessoas, está nos negócios, está em toda parte
(o espírito do comunismo), está nas escolas, está nos lares, em
todos os lugares. E então, quando organizaram essa igreja que era
contrária... E agora nós tomamos as Sete Eras da Igreja, e a profecia,
exatamente da maneira como Deus trouxe através da Bíblia aqui
para nós. E encontramos pela história e pela Bíblia que cada era
vem exatamente de acordo com a Bíblia e com a história; cada uma
vem exatamente em seu tempo, através das eras das trevas. E então
a igreja católica se formou na Era das Trevas.
32
Então veio a reforma, com Martinho Lutero. E Martinho
Lutero tinha uma luz, a luz segundo a qual “o justo viverá pela fé”,
ȱ ę³¨ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
declarou que tomar a comunhão quando a celebrou... E eles deveriam
dizer “Este é o corpo de Cristo”, e ele a jogou no chão e disse: “Não
é o corpo de Cristo; é uma hóstia!” E assim ele renunciou à igreja
católica ao fazer isso, e saiu na primeira reforma. Martinho Lutero
fez isso, e foi um movimento maravilhoso. Agora, onde Lutero
cometeu seu erro: Ele organizou outro grupo exatamente como a
igreja católica fez, organizou o povo.
33
Então, imediatamente, uma nova Luz acendeu. E quando a
nova Luz surgiu, Deus se moveu com Seu povo. As pessoas que
ȱ£ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱ
ȱęȱȱȱǯǯǯǯȱ ȱ·ȱ¡ȱȱȱȱȱàȱ
ę£ǰȱȱȱȱàȱÇȱȱȱȱǯȱ
ǰȱ¨ǰȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱę³¨ǰȱ
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muitos dos luteranos não puderam deixar sua igreja; mas muitos
ȱ ¡ǰȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ¢ǯȱ ¨ǰȱ àȱ ȱ
ę³¨ȱȱę³¨ǰȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
movimento pentecostal... Muitos saíram da metodista, e assim por
diante, e se tornaram pentecostais porque era uma Luz maior. Hoje,
os pentecostais são organizados exatamente como cada um deles!
34
Agora, a Bíblia diz que... Estas são palavras claras, mas
vou lê-las na Bíblia. E você ouve seus doutores e demais dizerem
isso, e eu sou seu irmão ensinando da Escritura. A Bíblia chama
a igreja católica de “uma prostituta, uma prostituta, p-r-o-s-t-i-t-uȬǯȄȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱęȱ
meretrizes dessa mãe. E que conexão havia entre elas, que a igreja
católica organizou a coisa e fez todas as pessoas crerem na luz que
ȱ¤ǯǯǯȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱę£ȱȱ
mesma coisa. E a Bíblia diz que ela era uma mulher admirável desse
tipo. Agora, que tipo de mulher é essa? É uma mulher que vive e
comete adultério. E as igrejas estão cometendo fornicação espiritual
com o povo. Veem? Elas estão... Aqui está a Bíblia que ensina isso,
porém, eles fazem um monte de credos e coisas mais que não têm
nada a ver com a Bíblia.
35
E já faz quase vinte e poucos anos que tenho estado aqui e
pedindo a qualquer ministro que venha, a qualquer hora, não com
seu livro ou seu credo, mas com a Bíblia (à luz da Bíblia) e prove que
isso está errado. Veem? Muito bem. E sobre as contradições, dizem:
“há contradição!” Já ofereci até dois meses de salário, se alguém me
mostrar uma contradição na Bíblia. Não há. Você pensa que há, mas
não há. Se a Bíblia se contradiz, então não serve para nada, não se
pode crer. Cada palavra é inspirada e não há contradição na Bíblia.
36
Agora, de acordo com a Palavra de Deus, a igreja protestante,
em sua organização, está conectada com a igreja católica. Bem, não
tenho nada contra o povo católico. Alguns de meus amigos mais
queridos, sentados aqui agora, são muito católicos. Aqui, anteontem
à noite, quando preguei uma mensagem dura, pelo Espírito Santo,
sobre protestantes e católicos, um católico veio até aqui no altar e
apertou minha mão. Eles são seres humanos exatamente como nós.
Você não pode discutir com os padres católicos, porque eles não
creem que esta Bíblia seja toda a Palavra. Eles dizem: “é a igreja”; nós
dizemos: “é a Bíblia!” O católico diz: “Nós, católicos, vamos à igreja
ȱǲȱ¹ȱǰȱęȱȱȱȱȱȱÇȄǯȱȱ
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ȱǯȱȃȱ·ȱȱǰȱȱZǰȱȱÇȱȱȱęȄǲȱȃȱ£ȱȱȱ
geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã”; “Pai, Filho e
Espírito Santo”. “Nele habita corporalmente a plenitude da Divindade”,
diz a Bíblia. A plenitude de Deus estava Nele.
139
Ela prosseguiu: “Eu te direi, quando Ele foi orar por Lázaro,
ȱȱ¤£ȄǯȱęǱȱȃȱȱȱ¹ȱȱȱ
era apenas um homem”. Respondi: “Vejamos você fazer isso. “Ela
argumentou: “A Bíblia diz que Ele chorou. E isso prova que Ele era
um homem: Ele podia chorar. ”Eu contestei: “Claro. Aquele era o
Filho que estava chorando.” Ele era um Deus-Homem. Ele era um
ser trino como eu, como você; somos alma, corpo e espírito. Ele era
Pai, Filho e Espírito Santo, na Deidade de Deus; isso é quem Ele
era. Ele era a própria Deidade! Como Ele poderia fazer qualquer
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ àȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ǵȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯǯǯȱ ȱ ȱ àȱ ęȱ ȱ
por Seu sangue; não é de admirar que Ele tenha chorado por eles.
ȱ ȱ ǯǯǯȱ ȱ ȱ àȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ
sangue, como Ele poderia se sentir? Ou os condenaria ao inferno
para sempre, ou daria Sua vida; Ele era Deus dando a vida por Seus
ęǷȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱǯȱȱȱ
disse: “Olhe, reverendo Branham, vou provar para você. Quando
Ele chorou, isso provou que Ele era um homem.”
140
Eu ponderei: “Senhora, Ele era um homem quando orou...
quando estava chorando, isso mesmo. Ele era um homem quando
estava chorando, porém, quando Ele endireitou Seu pequeno e frágil
corpo e disse a um homem que estava morto há quatro dias: ‘Lázaro,
ȱȱȂ, e o homem que estava morto há quatro dias, e podre,
e os vermes da pele rastejando por ele... A corrupção conheceu
seu Mestre, e a alma conheceu seu Criador. E o homem que estava
morto havia quatro dias se levantou e viveu novamente! Aquilo
era mais do que um homem. ”Ele era um homem quando desceu
da montanha naquela noite, faminto, procurando por alguma
coisa para comer numa árvore. Ele era um homem quando estava
ȱȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱ
pegou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil, aquilo era
mais do que um homem! Era Deus lá! O Criador que podia pegar
peixes cozidos e parti-los, e ainda assim eram peixes cozidos, pegou
pão assado e partiu, que tipo de átomo Ele liberou? Aleluia! Ele era
Deus, o Criador dos átomos e de todas as coisas! Aquilo era mais do
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Bíblia diz que Deus não tem forma. Muito bem. Então Deus teve
que tomar uma forma, e Ele fez sombra sobre uma virgem e criou
nela uma célula de sangue, sem nada de sexo, e criou uma célula
sanguínea que se desenvolveu no Filho de Deus. E Deus desceu
e habitou em Seu Filho, Cristo Jesus, tornando-O Deus na terra.
Quando São João... Tomé rogou: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso
nos basta.” 6 Ele respondeu: “Estou há tanto tempo convosco, e não me
tendes conhecido?” E continuou: “Por que dizes: ȁȬȱȱȂ?”
Bem, Ele frisou: “Quando me vês, vês o Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu
Pai habita em mim.”
137
Uma senhora, aqui, não faz muito tempo, eu estava falando
ali, ela veio de repente e disse: “Ó irmão Branham, eu sei o que o
senhor quer dizer. Eles são um; claro, são um só.” Disse: “O sr. e sua
esposa também são um. Esse é o tipo de unidade que eles são.”
Respondi: “Desculpe-me.” “Não é assim”.
Indaguei: “Você me vê?”
Ela respondeu: “Claro.”
“Você vê minha esposa?”, perguntei-lhe.
“Não”, respondeu ela.
E eu esclareci: “Então ali está um tipo de unidade diferente
daquela existente entre mim e minha esposa”. Veem? Eu disse:
“Isso é certo”. Jesus disse: “Não podeis ver a Mim sem ver o Pai”.
ȱ ¨ǯȱ 1ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ·ȱ ȱ ȱ
Çǰȱȱȱęǯȱ1ȱǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱ
o maior enganador que o mundo já teve.
138
Ouçam. Uma mulher me disse há não muito tempo: “Vou
provar para você...”, uma mulher da Ciência Cristã. Agora, amigo
da Ciência Cristã, seja reverente por um minuto, vê? Ela disse: “Vou
provar para você que Ele não era mais que um homem”. Disse:
“Você enaltece muito a Jesus”. Eu declarei: “Se eu enaltecesse dia
e noite, não poderia dar a Ele o que Ele merece”. Eu disse: “Não
é de admirar...”Bem, Isaías tentou nomeá-lo, ele proclamou: “Ele é
maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade”.

6 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim
vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
[João 14:8-11]
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repliquei: “Sim, vocês vão à igreja e adoram, mas o quê?” Esse é o
problema, veem?
37
Mas Deus disse que Ele estava em Sua Palavra. Esta é a
Palavra de Deus e eu creio Nela. Eu sou um adorador da Bíblia.
Essa é a razão pela qual eu discordo do protestantismo e do modo
de organização dessa igreja, porque eles ensinam coisas que não
estão na Palavra de Deus. Portanto, não posso deixar de discordar.
Eu não brigo com eles; não, senhor, eles são meus irmãos. Não brigo
com eles, mas discordo deles porque tenho que tomar o que Deus
diz, e que tudo o mais seja mentira. Veem?
38
E agora, essa é a conexão que... E a Bíblia diz que essa
mulher, a igreja católica, que é chamada na Bíblia (Apocalipse
capítulo 17), “uma prostituta”, e ela era a mãe das meretrizes. E
vemos que a Bíblia diz que a mulher representa a igreja. Então, se
ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ £ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ
ȱȱęǰȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
do catolicismo.
39
E agora a próxima besta... A próxima é esta aqui:
 ǱȱȃȱȱęȱȁȱȱȱȂǵȄ
É uma pergunta conjunta e a pessoa que a formulou fez uma
boa pergunta. A Bíblia ensina claramente que a igreja católica é a
ǯȱȱ Çȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȃȱ Ȅǯȱ ȱ ¤ȱ
ǵȱȱǯǯǯȱȱÇȱ£ȱȱȱęȱȃȱȄǯȱȱ
a besta era a Cidade do Vaticano, a hierarquia católica. Muito bem.
E agora, esse era o poder da igreja que era a besta. Então a igreja
protestante saiu da igreja católica e se organizou como um pequeno
poder. Essa é a imagem.
40
Se alguma coisa... Se algo fosse feito à minha imagem, teria
que se parecer comigo. Se algo é feito à imagem desta igreja, tem
que se parecer com a igreja. Algo foi feito... uma besta... foi feita
uma imagem para esta besta, que era o Luteranismo, Metodistismo,
Batistismo, Pentecostalismo, Santos Peregrinismo, todos esses ismos
ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ȱ ¡ȱ
igual à besta. Aí está! Agora, “você diz então, irmão Branham, que
todos os católicos, todos os metodistas e todos os batistas vão...?”
Eu não disse isso. Existem milhares e milhares e dezenas de
milhares de cristãos nascidos de novo nessas igrejas. Mas, em suas
organizações, estão tratando de conduzi-los a um credo, e eles não
o tolerarão. Uma igreja, quando se organiza, entra sob um credo.
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41
E eu não tenho nenhum credo a não ser a Bíblia. Este é o credo
de Deus, e o Espírito Santo é o intérprete Dela, e Ele A leva de uma
Luz a outra. O Evangelho que estou pregando hoje, se eu vivesse
outros cem anos, se vivêssemos, teria mais Luz. Constantemente,
sempre vem. Costumava-se andar de carro de boi, seu bisavô,
quando ia ver a vovó. Papai foi ver a mamãe em um Ford Modelo T.
Mas agora por pouco entramos em um avião a jato. Veem, estamos
indo adiante; a ciência está avançando; a educação está avançando;
o Evangelho está avançando. E a Bíblia disse que assim seria, ao
dizer: “Correrão de um lado para outro, e a ciência se multiplicará”.
Então essa é a junção. É por essa razão...
42
As igrejas denominacionais protestantes são a imagem da
besta, porque são denominadas exatamente como o catolicismo. E
Deus nunca ordenou que Sua igreja fosse organizada em qualquer
era, mas sempre condenou isso veementemente! Agora você
entendeu? [A Congregação diz: “Amém” - Ed.] Não as pessoas, mas
a Igreja! Quando tentam trazer as pessoas sob uma luz de.... Vejam!
E se as pessoas tentassem fazer você voltar no tempo e começar a
andar em um carro de boi? Você não aceitaria; estamos vivendo em
uma era melhor. Foi assim lá atrás. Se alguém tentasse me dizer:
“Oh, a única coisa que você tem que fazer é isso ou aquilo”. Estou
vivendo em outra era! Esse é o problema com os ministros: eles
estão sempre olhando para trás.
43
Vejam! Um cientista francês disse, faz menos de trezentos
anos: “Se um homem chegasse a atingir a incrível velocidade
de trinta milhas por hora [48 km – trad.], a força da gravidade o
levantaria da Terra”. Trinta milhas por hora! Bem, você acha que
a ciência faria menção disso hoje? De modo algum! Não, senhor.
Eles o fazem andar a cerca de novecentas ou mil milhas por hora
[Cerca de 1.400 a 1.600 km – Trad.], embora às vezes, um foguete
atinja mil e seiscentas milhas por hora [Cerca de 2.500 km – trad.],
e ainda seguem viajando! A ciência tem levado o homem mais e
mais adiante, com coisas maiores, com sua mente... (e essa é a única
coisa que ela tem, é a árvore do conhecimento), mais longe do que
os ministros o têm levado com o Espírito de Deus, que é ilimitado.
Mas eis o que é isso. A ciência não está olhando para o que ela disse
há alguns anos atrás; a ciência está tomando o que eles têm agora e
avançando para algo mais.
44
Mas você pergunta ao pregador; ele lhe dirá: “Bem, veremos
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ȱǰȱ¹ȱ¨ȱęȱǵȱȱȱȱ¨ǯȱ
PERGUNTA: “Deus não aprova o batismo de Pai, Filho
e Espírito Santo? Não há pessoas que foram batizadas no nome,
nesses nomes, que receberam o Espírito Santo? Jesus veio para
ęȱȱǵȱȱȱ¨ȱȱǵȄ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¨ǰȱ Çȱ
14... Estou quase... Eu tenho... Se vocês esperarem mais umas três,
nós terminaremos, eu creio. Olha, e então teremos algumas novas
perguntas amanhã... Porque eu realmente vou receber algumas
ȱęȱȱǰȱȱǯȱǰȱ·ǰȱȱȱ·ȱȱǯȱ
Vamos seguindo.
135
Veja, Jesus veio para manifestar o Pai. Veja, no princípio,
Deus fez o homem à Sua própria imagem. Correto? Bem, o que é
Deus? Um Espírito. São João capítulo 4, Jesus falando com a mulher
no poço, Ele disse: “Deus é Espírito e aqueles que O adoram devem
adorá-Lo em espírito e em verdade”. Não é isso? Se Deus fez o homem à
sua própria imagem, que tipo de homem Ele fez então? Um homem
espírito. Em Gênesis 2, não havia homem para lavrar a terra, e Deus
fez o homem do pó da terra; não à Sua imagem, mas à imagem
da vida animal. E ele colocou o espírito do homem neste homem
animal aqui, e ele se tornou uma alma vivente. Essa é a diferença
entre um homem e um animal. O animal não fabrica automóveis e
não faz coisas assim para ganhar a vida e assim por diante. Ele é um
animal, um irracional; não tem alma. Não sabe ler e escrever; não
consegue falar, conversar; ele é um animal irracional. Mas o homem
é na carne como um animal irracional; mas ele tem uma alma de
Deus nele que o torna imortal. E ele pode inventar... veja o que ele
ȱ£ǯȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱęȱ
de Deus; mesmo em seu estado caído. Ele é maravilhoso. Olhem
para ele, veem? É isso.
136
Então quando o homem caiu, em carne... E se Deus enviasse
outro indivíduo em vez de Ele próprio descer, Ele teria sido injusto.
A única coisa que Deus poderia fazer com justiça seria Ele próprio
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
ȱȱȱȱǵȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱ
essa mulher aqui, se fosse por eu ter domínio sobre vocês? Eu não
poderia ser justo e fazer isso. Se eu pronunciei a morte e quero que
¹ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱę¤Ȭǯȱȱ¨ȱȱ
que era na imagem do Espírito... melhor dizendo, sem imagem; a
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ao Ancião de dias, e ele veio com milhares de milhares de seus santos”.
Correto? O rapto, a igreja tinha ido. Então eles desceram, e o
julgamento foi estabelecido. E os livros foram abertos. Correto? E
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǻȱȱęȱ
que não havia recebido o Espírito Santo).
131
Jesus não ensinou que dez virgens saíram ao encontro do
Noivo, e cinco delas...? Todas eram virgens, puras, santas. E essas
foram dormir e não receberam o Espírito Santo; e estas receberam o
Espírito Santo e tinham azeite em suas lâmpadas. E quando o noivo
chegou, veio uma voz, clamando, então disseram: “Oh, deixe-nos
entrar. Dê-nos um pouco do vosso azeite.” Ele disse: “Vão até os
que vendem e comprem (orem), comprem-No agora.” Mas elas não
conseguiram. E enquanto estavam fora, as outras virgens entraram
para a Ceia das Bodas. E elas foram lançadas nas trevas exteriores,
onde choravam, lamentavam e rangiam os dentes. Em Apocalipse
(vimos ontem à noite, ou melhor, anteontem), no capítulo 12, não
mostra que o dragão vermelho lançou água de sua boca para fazer
guerra ao remanescente da semente da mulher, que tinha fé em
Deus e guardava os mandamentos de Jesus Cristo?
132
Vocês, mulheres, vocês pegam um molde. É um bom pedaço
de pano, a mesma qualidade do outro, mas vocês pegam-no assim
e colocam o molde de acordo com o jeito que vão cortá-lo. E então
o cortam. Isso é com vocês. Mas vocês pegam os pedaços de tecidos
que cortam, ao fazerem sua roupa, e os colocam de lado, e o resto
é usado. É um tecido tão bom quanto o restante, mas por eleição
você escolheu aquele. Correto? O restante é tão santo e tão bom, e
tão caro quanto o outro, mas essa foi sua escolha. E Deus prometeu
que iremos no arrebatamento por eleição! E a Bíblia diz: “Mas os
outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram”. Não
é isso? Então somente... Você não estará perdido, mas a Noiva
cheia do Espírito Santo irá no Rapto. O restante delas passará pelo
julgamento; enquanto as outras não.
133
PERGUNTA: “Se deve ser batizado em Nome de Jesus, por
que Jesus diria em Mateus 28: “Seja batizado em nome do Pai,
Filho, Espírito Santo?”
Essa é exatamente o que acabei de explicar.

5 Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; a sua veste era
branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã; e seu trono era de chamas de fogo, e as suas
rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e
milhões de milhões assistiam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. (Daniel 7:9-10)
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ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ
isso.” Eu não me importo com o que eles disseram sobre isso; eu sei
o que Deus disse sobre isso agora! É isso e ainda estou procurando
por algo maior! É isso. É por essa razão.... A Bíblia diz: “Três espíritos
imundos saíam da boca da besta”. Você sabe o quê? Espíritos imundos...
são como rãs. Você já notou a aparência de uma rã? Uma rã está
sempre olhando para trás. Ela nunca olha para frente; olhando para
trás, sempre para trás, olha para trás. Mas os quatro animais que
tinham quatro cabeças diferentes, em Ezequiel, estavam olhando
para frente e não podiam voltar atrás. Estavam avançando o
tempo todo. Onde quer que fossem, estavam indo adiante. Veem a
diferença? Agora, essa é a conexão que o protestantismo tem com o
catolicismo.
45
Assim, vocês estão sempre criticando os católicos, mas “a
panela não pode chamar a chaleira de ‘preta’”. Isso mesmo. Se eu
pergunto: “Você é um cristão?” Respondem: “Quero que saiba que
pertenço à igreja batista.” Isso não tem nada a ver com a pergunta,
mais do que dizer que você pertencia aqui a uma fazenda em algum
lugar. “Bem, eu pertenço à igreja católica.” Isso ainda não faz de
você um cristão. Pertencer à igreja batista ou metodista não faz de
você um cristão. Só existe uma maneira de ser cristão. A palavra
¨ȱ ęȱ ȃȱ ȱ Ȅǯȱ ȱ ¹ȱ ¨ȱ ȱ £¹Ȭǰȱ ¹ȱ
não pode operar isso por si mesmo, não há como fazê-lo de modo
algum. Você tem que esquecer de si mesmo, morrer para si mesmo,
e deixar que Cristo entre e viva a vida de Cristo em você.
46
“Quem não nascer...” Aqui está o que Jesus disse: “Aquele que
não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no Reino.”
Quer seja católico, metodista, batista ou o que for, você terá que
ser batizado na água para a remissão dos seus pecados e receber o
Batismo do Espírito Santo, ou você estará perdido. Essa é a Palavra
do próprio Jesus. Assim, se você é metodista e recebeu o Batismo do
Espírito Santo e foi batizado nas águas, Jesus disse que você entrará
no Céu. Se você é católico e fez a mesma coisa, você entrará no Céu.
Mas se você simplesmente se apega a esse credo da igreja católica,
ou da metodista, ou da igreja batista, você ainda está perdido.
47
E esta é a razão pela qual temos a condição que temos no
mundo hoje, porque as pessoas são exatamente... Eles dizem: “Isso
é contrário a minha fé”. “Você crê em cura divina?” “Isso é contrário
a minha fé.” Isso é contrário a sua igreja; O credo da sua igreja
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estabeleceu isso, veem, você tem que fazer o que a igreja diz. E então
você exorta os católicos; isso é a mesma coisa que eles fazem. E essa
é a besta e a imagem da besta! E a Bíblia diz que “todo aquele que
a recebesse não poderia entrar no reino dos céus, mas seria lançado
fora, onde estão os cães e feiticeiros, e demais, e seria atormentado
com fogo e enxofre (na presença dos santos anjos e do Cordeiro)
para todo o sempre.” Saia disso, amigo! Fique bem com Deus! Sim,
senhor.
48
E agora, deixe-me ver esta... Vamos pegá-las enquanto
estamos... Agora, alguém me perguntou hoje, duas ou três vezes me
perguntaram:
 Ǳȱȃ ¨ȱǰȱȱȱȁȱȱȱȂǰȱ
o senhor não crê que eles tatuarão um número na testa ou algo na mão?”
Não, senhor! Nunca olhe para isso. Vai ser um boicote!
Certamente! Ninguém poderá comprar ou vender a menos que
pertença à confederação das igrejas. Isso é verdade. Agora, isso virá
como uma união, integrando numa união, formando uma religião
unida. Guardem minhas palavras, não está longe! Vocês verão;
está bem perto. A razão pela qual vocês não sabem dessas coisas
·ȱȱ¹ȱęȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱÇȱ
onde o catolicismo tem domínio e vocês verão o que acontece.
Irmão, eles dizem a todos o que fazer e o que não fazer.
49
E aqui a Bíblia fala que os Estados Unidos (vimos isso na
profecia) surgiram como um cordeiro (liberdade de religião),
e imediatamente eles uniram essas coisas, e ele falou como um
dragão e exerceu o mesmo poder que o dragão tinha. Esses são os
Estados Unidos! Correto. Um ministro me disse não muito tempo
atrás, um amigo meu, argumentou: “Irmão Branham, Deus nunca
permitirá que os Estados Unidos caiam, por causa da base de seus
antepassados, fundada na religião”. Respondi: “Ele deixou os
judeus serem levados, e eles tinham uma posição muito melhor do
que nós.” Isso é certo. Deus não dá nenhuma honra a geração que
passou; ou você anda na linha ou você está fora do Reino, isso é
tudo. Verdadeiramente! Isso é muito duro, mas faz bem para você.
É a Escritura. (...)
50
O problema hoje é (alguns de vocês, veteranos, sabem disso):
ȱȱȱȱ ¢ ǯȱ ȱ·ȱǯȱȱǰȱ
com muito barulho e desordem, muito glamour e tudo mais, e
tocando trombetas e assim por diante, dizendo: “Quem se levantará
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ele não pôde se mover; então os olhos dele vidrados assim, e eles o
carregaram. Sim, senhor. Irmão, Deus é real! Isso é certo. Mas Deus
é um Espírito, não limitado apenas a falar em línguas, ou a isso, ou
àquilo ou àquilo outro. Eu digo que qualquer homem que… Esse é
o problema com a igreja aqui. Veem? Os pentecostais se excitaram
demais com uma coisa. Eles foram até o povo, e ao invés de impor
as mãos sobre eles, para que recebessem o Espírito Santo, eles os
colocaram no altar e começaram a bater nas costas deles e a gritar:
“Fala! Fala! Fala!” e repetiam uma palavra diversas vezes, até que
obtiveram confusão e não línguas.
128
Se uma pessoa é nascida genuinamente do Espírito de Deus,
ela viverá uma vida piedosa. Alguns daqueles homens viviam
vidas horríveis, e você sabe disso, e seus frutos provaram que não
O tinham. Jesus disse: “Pelos seus frutos os conhecereis”. E o fruto do
Espírito não é falar em línguas; isso é um dom do Espírito. Pedro
nunca disse: “Arrependei-vos e sede batizados em Nome de Jesus
Cristo e recebereis o Espírito Santo”; ele disse: “Recebereis o dom do
Espírito Santo”, quando ouviram essas línguas e pessoas falando.
É um dos dons do Espírito Santo que eles recebem. Amém. Muito
bem. Tenho que me apressar.
129
PERGUNTA: “Tenho dois meninos (um de dois anos e
outro de cinco), e eles foram aspergidos. Devem ser batizados por
imersão?”
Bem, agora, irmã ou irmão, seja você quem for, isso é com
¹ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǯǯǯȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ
dezesseis anos, e eu o batizei no Nome do Senhor Jesus bem aqui.
Minha garotinha tinha oito anos; ela veio a mim e se assentou no
meu colo, e disse: “Papai, eu quero crer no Senhor Jesus Cristo e
quero ser batizada”. E eu batizei a garotinha aos oito anos. Quando
esses pequeninos quiserem ser batizados, batize-os. Se não, bem, vá
em frente; isso depende de você, seja o que for que o Senhor disser.
130
PERGUNTA: “Somente aqueles que têm o Batismo do
Espírito Santo estarão no arrebatamento da igreja, ou será para
todos os crentes?”
¨ȱȱȱȱęȱǯȱǰȱ¨ǰȱȱȱȱ
do Espírito Santo estará no rapto. Veem? Os outros não se perderão.
Veja! Quem vai julgar a terra? Os santos. Daniel disse: “Eu vi chegar
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sentimentos; não desejo fazê-lo. Peço-lhe que seja humilde e encare
isso e veja como é. Olhe para isto à luz da Bíblia, não de sua igreja
ou de alguma coisa tola, boba que alguém tenha colocado em sua
cabeça, mas olhe para a Palavra de Deus. Correto. Você acha que
o Deus Todo-Poderoso me daria um ministério como este, com
sinais sobrenaturais e coisas que não têm sido vistas desde o Novo
Testamento, e me deixaria andar no erro assim? Certamente que
não. E, irmão, quando eu volto do exterior, estou dedicando a maior
parte do meu tempo não a curas divinas e milagres, mas à pregação
da Palavra de Deus. Isso é corretíssimo. É a verdade.
125
PERGUNTA: Agora, vejamos: “Esta igreja ensina que se
tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo?”
Não, senhor. Não, não ensinamos. Falar em línguas é um
dom do Espírito Santo (veem?), não o Espírito Santo. É um dom.
Esta árvore produz nove tipos de frutos. Correto? Se você olhar
para uma macieira, que tem maçãs, você dirá que é uma macieira.
Olhe para uma árvore, ela tem peras, você dirá que é uma pereira.
Não importa se tem casca de sicômoro, mas ela produz pera, a vida
dela é o quê? A vida dela é a vida da pereira. Correto?
126
Bem, esta árvore de Deus produz nove frutos espirituais.
Não é assim? Muito bem. Existem todos os diferentes... Diz: “A um
é dado ensino, conhecimento, sabedoria, entendimento, e falar em línguas,
interpretação de línguas,” nove dons espirituais crescem nesta árvore
de Deus. Não é isso? Bem, falar em línguas não é o único dom; há
outros ali também. Agora, você pode falar em línguas e ainda não
ter o Espírito Santo. Lembre-se disso. Eu tenho razão... Tenho visto
feiticeiros e bruxos falando em línguas, e eles não têm o Espírito
Santo. Sabe, eu os vi gritando e pulando, e eles não têm o Espírito
Santo. Eu presenciei uma dança do milho aqui não muito tempo
atrás, em um lugarzinho de Douglas, Arizona. E vendo aquela
dança do milho quando tinham isso lá, e aquele feiticeiro saiu
ali e fez todo aquele alvoroço, terrivelmente, e tudo mais, agiu
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱ¨ȱęȱȱȱ
foi salvo. O homem era um feiticeiro.
127
Eu estive na Índia... na África, e vi feiticeiros virem e me
ęȱǰȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȱ
sangue de um crânio humano. Isso é certo. É melhor você saber
do que está falando quando enfrentá-los. Mas eu vi o poder do
Deus Todo-Poderoso amarrar aquele homem de tal maneira que
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e aceitará a Cristo como Salvador pessoal? Deus te abençoe, irmão;
você vai para o céu agora.” Isso é uma mentira! É uma mentira!
“Aquele que não nascer de novo!” E se nasceu de novo, a mesma
bênção que veio para ele lá virá para ele aqui. E já passamos por
isso repetidas vezes, pelas Escrituras, na semana passada. E
encontramos que no povo oriental, quando o Espírito Santo desceu
sobre os judeus, que eram um povo oriental, o Espírito Santo caiu
com grandes sinais e manifestações. A Bíblia diz que haveria um
tempo em que não se poderia dizer se é dia ou noite. Seria um
ȱȱǰȱȱȱ·ȱȱęȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱ
ȱȱȱȱęȱȱǯȱ“Haverá luz no entardecer.”
Correto? Bem, esse é o povo ocidental, os gentios, recebendo o
mesmo Espírito Santo que os judeus receberam lá atrás, com os
mesmos sinais e manifestações. É isso.
51
E é claro, gente, o mundo vai chamá-los de fanáticos, muito
estranhos. Jesus disse que eles fariam isso. Vocês são um povo
peculiar e estranho porque isso é muito diferente. Noto isso em
minha própria vizinhança; as pessoas ali... Até meus garotinhos;
tratamos de mantê-los limpos e viver decentemente tanto quanto
possível, mas você pode notar que os vizinhos percebem a diferença
nas crianças. Eles notam a diferença. E eu sei, eu tenho um jeito
de saber das coisas (e vocês sabem disso; vocês têm visto isso nas
äǼǰȱȱȱȱȱȱȱ£Ǳȱȃǰȱǰȱ¢ȱ·ȱ
um bom moço, não temos nada contra ele. Mas, vocês veem, é uma
classe de pessoas um pouco diferente de nós.” Graças a Deus! Isso é
certo. Graças a Deus! Essa é a marca. Essa é a marca de que estamos
falando.
52
Vejam, ontem à noite, quando o Espírito Santo predisse,
novecentos anos antes que os judeus recebessem o Espírito Santo, e
lhes disse o que seria. “O tinteiro - um homem com um tinteiro passou
pelo meio de Jerusalém e colocou uma marca na testa deles.” Correto?
Falei disso antes que a igreja fosse condenada por Deus. E Tito
sitiou os muros de Jerusalém, em 96 depois de Cristo, e queimou
a cidade. E não restou uma pedra sobre a outra, de acordo com a
profecia. E, hoje, a única coisa que sobrou do templo é um velho
muro ali onde eles amontoaram as pedras, e é escorregadio, onde
os judeus choram e lamentam ali no muro das lamentações, a única
coisa que resta do templo.
śřȱ
ȱȱȱȱȱęȱȱȱǯȱȱ ȱǰȱ
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como predito pelo profeta Daniel: “Quando virdes que a abominação
que causa a desolação está no lugar Santo,” então Ele enfatizou... entre
parênteses: “Aquele que lê, entenda”. Correto. E ali estava. E Ele disse
quantas vezes seria até que os gentios fossem... a dispensação seria
cortada. Eles derrubariam os muros, então Deus retornaria aos
judeus. E estamos bem nesse tempo! Aqui estão os judeus voltando
aos milhares, nos últimos anos. E vocês sabem como passamos por
isso ontem à noite, como a Escritura perfeitamente... exatamente
como ler um jornal, e mais claro, porque você consegue mais sentido
disto.
54
No entanto, a marca que foi colocada na testa deles não
foi tatuagem. O que era isso? O que era isso então? O Batismo do
Espírito Santo. E qual vai ser a marca para este último dia? A Bíblia
diz que o Selo de Deus é o Batismo com o Espírito Santo, para o
povo no último dia. Agora, não há... Efésios 4:30: “Portanto, não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados até o dia da
vossa redenção.” A Bíblia fala. E Efésios 1:13 diz a mesma coisa, e em
muitos outros lugares, que o Espírito Santo é o Selo de Deus. O que
é um selo? Um selo não pode ser colocado em nada até que isso
esteja concluído. Os luteranos não foram selados. A dispensação
ȱ ³ȱ ¨ȱ ȱ ȱ Çǲȱ ȱ ȱ ȱ ę³¨ǯȱ
Os metodistas não foram selados (estou chegando a uma pergunta
aqui, e abordaremos isso um pouco mais tarde). Não foram selados,
porque não estava concluído. Mas o Batismo do Espírito Santo é a
conclusão das obras de Deus.
55
Ele disse: ȃ¹ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ·Ǳȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
o Espírito Santo, e estes três são um”. Você não pode ter o Pai sem
o Filho, nem o Filho sem o Espírito Santo, porque são um. Ele
disse: ȃ¹ȱ¨ȱȱȱęȱȱǱȱȱ¤ǰȱȱǰȱȱÇǰȱȱ
estes não são um, mas concordam num”, (aí está) ... em um selamento
ǯȱ ę³¨ȱȱǱȱ¤ǲȱę³¨ȱȱǯȱȱ
ę³¨ȱ¤ȱȱȱśǱȱŗǱȱȃǰȱȱęȱȱ·ǰȱ
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.”ȱ ę³¨ȱȱ·Ƿȱ
ę³¨ȱȱȱǻ ȱŗřǱŗŘȱȱŗřǼǱȱ“Jesus padeceu fora da
ȱȱęȱȱȱȱȱȱàȱǯȄ
56
Lucas 24:49: “Eis que envio sobre vós a promessa de Meu Pai,
ęǰȱ·ǰȱȱȱȱ ·ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
alto.” Atos 1: 8: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda
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121
Ele não disse: “Vão todos... Agora, Jesus me disse, uns dias
atrás, que todos vocês fossem batizados em Nome de ‘Pai, Filho e
Espírito Santo’”. Um homem que tinha a revelação espiritual não
diria isso. Ele ordenou: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em Nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o Dom
do Espírito Santo; porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos
ęǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
chamar.” É isso. Então a chave foi inserida e fechou, fechou no Céu.
Esta é a razão pela qual Paulo disse aos discípulos de João que eles
tinham que ser batizados novamente no Nome de Jesus Cristo, para
receberem o Batismo do Espírito Santo.
122
Você não sabia disso antes, está sabendo agora. Huh! Está
bem. Isso é com você. É verdade. Mas um batismo triteísta, triúno
nunca foi reconhecido na Igreja, no Novo Testamento; unicamente
na igreja católica. E a igreja protestante se curva a isso. Observem!
Muitas pessoas brigarão com você por causa disso. Mas, irmão,
você tem que fazer sua escolha. Agora, você diz: “Irmão Branham,
eu fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu recebi
o Batismo do Espírito Santo.” Eu não duvido de sua palavra. Não
tenho nenhuma razão para duvidar de sua palavra. Eu creio em
você. Creio que Deus lhes deu o Espírito Santo ali antes que eles
fossem batizados; mas quando Pedro lhes disse o que fazer, eles
ȱȱȱę£ǯȱǯȱȱ¹ȱȱȱȱ£ǯȱ ȱǯȱ
E se você se recusa a andar na Luz quando a Luz é trazida, você
se volta para a escuridão. Correto. Amém. Muito bem. Perdoemme. Não quero que vocês me perdoem por gritar “assim seja” para
a Palavra de Deus. Não, senhor. Eu gritarei “Amém” novamente.
Correto. Sim, senhor.
123
PERGUNTA: “Por que batizar em Nome de Jesus Cristo,
irmão Branham? Por que o sr. batiza assim em vez de “Pai, Filho e
Espírito Santo?”
Porque a Bíblia ensina assim. Está claro?
PERGUNTA: “Por que o sr. pratica o lava pés, irmão
Branham?”
Porque a Bíblia ensina assim, e eu creio no Evangelho
completo. Muito bem, agora: “Qual é o falso batismo de que você
falou?” É este aí. É exatamente este. Em lugar nenhum... Leia o
Novo Testamento e descubra onde uma pessoa...
124
Agora, para vocês, queridos: não estou ferindo seus
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118
Agora observe! Pedro, sem instrução, não conseguia sequer
assinar o seu próprio nome (um papa? Sim, um papa!) Subiu em
uma pequena caixa de sabão ou algo assim e começou a pregar. Ele
disse: “Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto
notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito
pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu
Çȱȱȱȱȱǲȱȱȱȱęȱȱȱȱęȱ
profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão
sonhos; e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as
minhas servas naqueles dias, e profetizarão; e farei aparecer prodígios em
cima, no céu; e sinais embaixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumo.”
E assim seguiu falando de Davi e dos demais.
119
E quando esses críticos se colocaram ali disseram então:
“Varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos?” - “Oh, tenha
cuidado, Pedro. Você está segurando as chaves agora.” É isso certo?
A primeira mensagem do Evangelho! Jesus, alguns dias antes
ǰȱȱȱȱęǰȱǱȱȃǰȱȱȱȱȱǯȱ
Tudo o que você ligar, Eu ligarei; tudo o que você desligar, Eu
ǯȱǰȱȱȱ¹ȱę£ǰȱȱȱȱ·ǯȄȱȱȱ
é um Homem de Palavra, Ele honrará Sua Palavra. E ali está ele, o
Espírito Santo caiu pela primeira vez, e foi perguntado a Pedro: “O
que podemos fazer para sermos salvos?” - “Cuidado, você está usando
a chave do Reino pela primeira vez. Jesus lhe disse, há alguns dias,
há dez dias: ‘Vá e batize as pessoas em Nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.’ O que você vai fazer? Mas Ele lhe deu as chaves
porque você teve uma revelação espiritual. ‘Pois a minha igreja será
ęǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱǯȂȄ
120
E tome seus credos e dogmas, e tudo o que você deseja, mas
isto falhará miseravelmente (já têm falhado), mas o poder do Deus
Vivo se moverá até a eternidade. Como um raio de rádio ela segue
ȱȱȱȱęǯȱȃǰȱ¹ȱȱȱǯȱȱȱȱ
que você faça aqui, Deus há de reconhecer no Céu.” Correto? “O que
você diz, Pedro? O que podemos fazer para sermos salvos?” Pedro
disse... Não vá recitar uma “Ave Maria”, não existe tal coisa, nem
rezar uma novena. Não venha e dê um aperto de mão e coloque seu
nome no livro da igreja e permita que eles borrifem um pouco de
água sobre você; não existe tal coisa. Isso é um dogma católico ao
qual a igreja protestante está se curvando.
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ȱ ·ȱȱǰȱȱ·ȱȱęȱȱǯȄ O Batismo do Espírito
Santo duraria até que Jesus retornasse! “Um pouco e o mundo não Me
verá mais, mas vós Me vereis, porque Eu estarei convosco, sim, em vós,
·ȱȱęȱȱǲȱȱȱȱȱȱ³ǰȱàȱ·ȱǯȄ Por meio
de Seu Espírito, operando na igreja! Ele disse: “Sereis zombados”.
Continuou: “Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos
seus domésticos?” E concluiu: “Bem-aventurados sois quando os homens
disserem todo tipo de coisas sobre vós, alegrai-vos e exultai, porque é
grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas
que foram antes de vós.” Isso é a Escritura. Aí está. Então, vejam, vocês
simplesmente precisam ter isso, amigos. Agora, você tem que fazer
sua escolha; você é um agente moral livre.1
57
Assim, essa é a conexão existente entre a igreja protestante e
a igreja católica. Elas estão unidas, de acordo com a Bíblia... que só
se apega à igreja; não a Jesus, agora; à igreja. Há, porém, pessoas na
igreja que estão se apegando a Jesus Cristo e orando para que Deus
abra o caminho e as faça... e lhes dê Luz. Essas pessoas são salvas,
não importa em que igreja estejam. Isso mesmo. Mas se está apenas
agarrada à sua denominação, ela recebeu a marca da apostasia, que
está tomando o lugar do Batismo do Espírito Santo. Isso é contrário!
E católicos e protestantes, de modo idêntico, a Bíblia diz que ela era
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ęǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ
agora? Muito bem.
58
PERGUNTA: “Então, o Espírito Santo ainda é dado pela
³¨ȱȱ¨ǵȱȱÇȱę£ȱȱȮȱǰȱȱȱȱ
ȱȮȱȱȱȱ·ȱÇǵȱȱȱȱǯȄ
Sim, querido irmão, irmã, seja quem for que tenha escrito a
nota. O Espírito Santo deve ser realmente recebido pela imposição
de mãos. Agora, muitas pessoas me chamam... Fui marcado como
um pentecostal, dizem que sou pentecostal. Nunca pertenci a uma
organização pentecostal. Estou absolutamente livre de todas as
organizações e, com a ajuda de Deus, pretendo continuar assim,
porque posso parar na brecha e dizer: “Somos irmãos! Venha aqui,
vamos argumentar.”
59
Quando comecei lá atrás, pela graça de Deus... E vocês
aqui... E meus secretários e os que estão assentados aqui sabem: Eu
poderia entrar em contato com dez milhões de pessoas, ou mais,
no mundo hoje. Que organização poderia ser iniciada! Veem? Isso

¹ dotado de vontade livre e consciência para tomar decisões; livre arbítrio.
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é certo. Porém, eu não quero uma organização; isso é contrário à
Bíblia. Estou tentando dar o melhor de mim para que as pessoas
ȱ¨ȱȱ£³¨ȱȱǯȱȱ·ȱȱǯȱȱȱĚ¹ȱ
que o Senhor tem me dado com as pessoas, certamente a usarei
para Sua glória, em vez de colocá-la em alguma organização. Vou
colocá-la em Jesus Cristo, a quem pertence. Nenhuma organização
pode salvá-lo; requer o Sangue de Jesus Cristo.
60
Mas agora, no tocante à imposição de mãos... Bem, vou
discordar do meu... Agora, vocês, queridos pentecostais, não
briguem comigo. Mas, quando você chega a um ponto e diz:
“Vamos esperar pelo Espírito Santo”. (Esta palavra tem sido usada
pelos pentecostais!) E vou dizer isso... não ferindo seus sentimentos.
O maior apoio que tenho no campo é do povo pentecostal, porque
eles creem na mensagem de cura divina e no poder de Deus. O resto
deles torce o nariz para isso. Mas apenas indivíduos que saíram
da igreja, os quais são predestinados para a vida eterna, esses
virão. Isso é tudo. Porém, aqueles que não são não podem vir; e
Deus disse isso: “Estes foram predestinados para a condenação.” Ele
não está desejando que ninguém pereça, mas, sendo Deus, Ele viu
que eles serão condenados. Então isso é tudo, Ele previu. E isso é
a presciência de Deus: ver essas coisas. E Ele predisse que a igreja
estaria exatamente onde ela está hoje. E Deus sabia disso desde o
princípio. Antes da fundação do mundo, Ele sabia que a igreja seria
do jeito que é hoje. Ele sabia desde antes da fundação do mundo
que eu estaria neste púlpito hoje à noite. Ele é Deus, Ele conhece o
ęȱȱȱÇǯ
61
Agora, o povo pentecostal tem ensinado... Agora,
provavelmente vai ter muito comentário sobre isto, mas devo ser
ȱȱȱȱęȱȱȱǯȱ¨ȱ¡ȱȱȱȱ
ȃ¨ȱ ȱ ȄǷȱ ¹ȱ ¨ȱ ǯȱ ȃȄȱ ¨ȱ ęȱ
ȃȄǰȱȃęȄȱęȱȃȄǯȱȱȱ¨ǰȱȱȱ
ȱǯǯǯȱȱę³¨ǰȱȱę³¨ȱȱ¤ǯȱȱȱȱ
dia da Expiação, a ressurreição... O dia da Expiação, quando Ele foi
morto, e então faltavam quarenta dias para a ascensão, e depois o
ǯȱȱȱȱęȱȃȄǯȱęȱ
cinquenta dias após a oferta da Expiação. E então depois que a
Expiação foi oferecida, tudo tinha que sair perfeito, literalmente,
ęǰȱȱ¡ȱȱȱǯȱȱȱ
era um tempo de jubileu, quando eles traziam os primeiros frutos
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115
Agora, observem o seguinte, Ele diz: “E tu és Simão, e eu
te darei...” porque ele tinha a verdade espiritual revelada. Esta é
a razão pela qual ele sabia a diferença entre Pai, Filho e Espírito
Santo e o Nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma revelação
espiritual. Isso é o que você está entendendo nesta noite, quando
o Espírito Santo está abrindo para nós. Ele declarou: “Tu és Simão,
e Eu te darei as chaves do Reino dos Céus. E tudo o que ligares na
terra, Eu ligarei no Céu. E tudo que desligares na terra, Eu desligarei
no Céu.” Ele disse isso? São Mateus, capítulo 16: “E eu te darei as
chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.” E eu te darei as
chaves “do quê?” “do Reino dos Céus.” O que é o Reino dos Céus?
O Espírito Santo. A Bíblia diz: “O Reino dos Céus está dentro de
vós...” Quer dizer, “o Reino de Deus”, perdoem-me. “O Reino está
dentro de vós.”
116
Ele disse: “Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão,
ȱ¨ȱ¨ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȄ
Poucos dias depois veio o Pentecostes. Veem? “Alguns dos que estão
aqui”, exatamente a mesma... coisa que Ele estava dizendo: “Alguns
ȱ ȱ ¨ȱ ǯǯǯȱ ȱ ȱ ȱ ęǲȱ ¨ȱ ¨ȱ ȱ
morte até que vejam o Reino de Deus vindo em poder.” A Bíblia
diz: “O Reino está dentro de vós”. Quando Jesus ressuscitou dos
mortos, lembre-se, Ele tinha do Seu lado as chaves da morte e do
inferno. Não as chaves do Reino; estas foram dadas à Igreja. Agora,
Pedro tinha as chaves. Você crê que Jesus guarda Sua Palavra? Se
não guardasse, irmão, Ele não seria Deus. Isso é tudo. Agora, Ele
disse: “Pedro, eu te darei as chaves do Reino”, em outras palavras,
‘do Espírito Santo’. “Tudo o que você ligar na terra, Eu ligarei no
céu.”
117
Agora, veja que erro eles cometeram: saíram e perdoaram
pecados e assim por diante. Que erro! Vamos ver. Eles colocaram as
chaves nele. Agora, Ele virou seu rosto diretamente para Jerusalém.
ȱ ȱ ęǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
terra quarenta dias entre os homens, ascendeu ao Céu. Disse-lhes
que esperassem até que vissem o Reino de Deus vir sobre eles; e
nesse tempo o Pai iria restaurar o Reino em uma forma espiritual
para eles. Eles foram à cidade de Jerusalém e esperaram lá por dez
dias e dez noites, e, de repente, o Batismo do Espírito Santo (o Reino
de Deus) veio com poder sobre eles. Correto?
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Pegue o catecismo e leia; dizem: “Claro, alguns dos protestantes
serão salvos porque se curvaram ao nosso batismo”. Eles o
mudaram. Dizem que têm poder e autoridade para fazê-lo, e vocês
ȱǯȱ ȱ·ȱȱȱ£ǰȱ·ȱȱȱęǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ
protestante se curva. Mas, biblicamente, não há absolutamente uma
partícula da Escritura sobre isso. Eles tiveram que ser rebatizados
em Nome de Jesus Cristo.
113
Agora ouçam, rapidamente agora, para que o captamos
bem... Não quero retê-los por muito tempo nestas perguntas. Vejam,
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱę³¨ȱȱȱ
discípulos, Ele perguntou:
“Quem dizem os homens que Eu sou, e o que dizem?”
“Alguns dizem que és João Batista, uns dizem que és Elias,
outros dizem que és um profeta.”
Ele lhes interrogou: “Mas vós, quem dizeis que Eu sou?”
ȱȱǱȱȃȱ·ȱȱǰȱȱȱȱȱȄǯ
Ele declarou: “Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que
está nos céus.”
Você não aprendeu isso em alguma igreja; você não aprendeu
isso em algum seminário. Mas Meu Pai revelou isso a você, “e sobre
ȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ¨ȱ
contra ela.”
114
Agora, a igreja católica diz: “Foi Pedro. Eles tinham uma
pedra ali, e ela ainda está na Cidade do Vaticano” (e isso sucedeu
em Jerusalém... ou, na Palestina). E disseram que aquela era a rocha.
ȱȱȱ£ǱȱȃȱȱȱȱȱȱȱęȄǯȱ
Se for assim, ele recaiu alguns dias depois. Não foi isso. A igreja foi
ęȱȱȱ³¨ȱǰȱȱȱǯȱȃȱȱȱ
não te revelaram isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus te
revelou. E sobre esta rocha (revelação espiritual da Palavra de Deus)
ęȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¨ȱ
contra ela.” É aí que eu digo que luteranos, metodistas e o que
quer que seja, pentecostais, e o que for, não faz a menor diferença;
quando a igreja de Deus se move adiante, no poder da inspiração,
ela se moverá e seguirá se movendo. E nenhuma denominação
pode detê-la; nada no mundo a deterá. ȃȱȱȱęȱȱ
Minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela.” A
verdade espiritual revelada!
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da colheita e tinham um jubileu.
62
Agora, os primeiros frutos da Igreja, a Igreja do Espírito
Santo, a Igreja que permaneceria estes dois mil anos até que Jesus
viesse, os primeiros frutos vieram no Pentecostes. Faltavam dez
dias para o tempo pentecostal; passaram-se quarenta dias depois da
ę³¨ǯǯǯȱȱȱȱȱÇǰȱ·ȱȱ¨ȱȱ ȱ
Cristo. Ele disse: ȃȱȱ ·ȱȱȱ·ȱȱȱȱ
do poder do Alto”. E em Atos 2: “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo lugar; e de repente veio do céu um
som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que
estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que
de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do
Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem.”
63
E então o mundo religioso, do lado de fora, as grandes
igrejas ortodoxas, viram aquelas pessoas cambaleando e agindo
como bêbadas. E eles riram deles e zombaram deles, dizendo: “Olhe
para este bando de galileus! Eles estão todos bêbados!” Veem o malentendido? E aos meus amigos católicos, a bendita virgem Maria
estava com eles. E se Deus não deixou que ela fosse para o Céu sem
receber o Espírito Santo e sendo o que era, você acha, irmã, que será
requerido menos de você para chegar lá? Não. Então, vamos descer
do nosso pedestal; vamos descer.
64
Não preste atenção ao que o mundo tem a dizer. Olhe para o
ȱȱȱȱ£Ƿȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱęȱ
de acordo com este projeto, porque Ele disse a Pedro: “Sobre esta
ȱ ęȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¨ȱ
contra ela”. Tudo o mais se realizará. Isso mostrou que as portas do
inferno estariam contra ela, mas não prevaleceriam. E as pessoas
pensando que podem detê-la? Você poderia parar o sol mais rápido.
Correto. Você não pode parar. Deus ordenou que ele siga adiante.
Aqui, quando me converti, até minha pobre mãe pensou que eu
tinha enlouquecido. Minha sogra disse: “Ele deve ser mandado para
o hospital psiquiátrico”. Os pregadores da cidade disseram: “Ele
vai se queimar logo.” Estou queimando faz muito tempo. É uma
chama espiritual, e me sinto melhor o tempo todo. Por quê? Não
pode apagar; isso é Deus! Em vez de apagar, está se espalhando por
todo o mundo agora.
65
Exatamente a mesma coisa que Ele disse quando eu batizava
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aqui no Rio Ohio (muitos de vocês estavam ali vinte e três anos
atrás), bem no Rio Ohio. Aquela Luz (o Anjo) baixou até onde
estávamos e disse: “Como João Batista foi enviado para ser o
precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, sua Mensagem trará a
Segunda Vinda de Jesus Cristo”. E isso tem sido feito. Bem, Ele ainda
não veio, mas veja o que foi feito; tem percorrido o mundo inteiro.
Veem? E hoje, apenas pense, o esforço que foi feito, literalmente
milhões têm vindo. Até a revista católica “O Visitante Dominical”
falou disso, de como muitos milhões vieram, simplesmente por
causa do esforço. Outros ouvem e dizem: “Essa é a verdade! Estou
pronto para renunciar agora mesmo a essas coisas do mundo e
pregar o verdadeiro Evangelho.” E é por isso que nos chamam de
“Evangelho completo”; eles zombam do Evangelho completo. Mas,
irmão, eu não quero metade de nada; tem que ser toda a coisa para
mim. Se uma parte disso é bom, o restante disso também é bom. O
Evangelho completo!
66
Agora, observem, o Espírito Santo voltou ali. O povo de
Pentecostes esperou: “E de repente veio um som do céu, como um vento
veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados.” Nenhuma
vez eles tiveram que esperar depois disso. Enquanto Pedro falava
essas palavras aos gentios, o Espírito Santo desceu sobre eles, mesmo
antes que fossem batizados. Correto? Enquanto... Atos 10: 44:
“E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱę·ȱȱ
eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com
Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo
se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam
ȱ Çǰȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ǰȱ ¨ǰȱ
Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que
não sejam batizados estes, que também receberam como
nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em
Nome do Senhor.
Isso mesmo; sem espera, sem demora.
Ŝŝȱ
ȱ ȱ àǱȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ęǲȱ
quando o coração estiver faminto, Ele lhe dará o que você está
desejando. Se você deseja o Espírito Santo, Ele poderá cair sobre
você agora mesmo. Pedro, quando desceu para pregar, Pedro tinha
as chaves do Reino. (Tenho uma pergunta sobre isso para responder
em alguns minutos.) Ele tinha as chaves do Reino. Ele O abriu na
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Nome de Jesus Cristo; eles foram batizados para o arrependimento.
Vamos abrir em Atos, capítulo 19, por um momento. E ler isto por
um minuto, então vocês verão, meus amigos, que não é... que as
Escrituras não se contradizem. Bem, olhem aqui:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo,
tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a
Éfeso; e achando ali alguns discípulos,
Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando
crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que
haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes: Em que sois batizados, então? E eles
disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente
João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao
povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus
Cristo.
E os que ouviram foram batizados em Nome do Senhor
Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o
Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam.
O grande São Paulo...
111
Ouça! E se você tivesse sido batizado por João Batista, o
mesmo homem que batizou Jesus Cristo? Um homem santo, de
quem Jesus disse: “E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres,
não há maior profeta do que João o Batista.” Ele é o maior de todos os
profetas. Ele conduziu Jesus para a água e O batizou no Jordão.
Irmão, se eu fosse batizado por ele, eu me sentiria muito bem. Não
·ȱǵȱȱȱȱȱ£Ǳȱȃ ȱ¨ȱȱǯȄȱȱęǱȱ
“Vocês têm que ser batizados novamente”. - “Oh, porém, Paulo,
nós fomos submergidos! Fomos submergidos por João lá no rio
Jordão.” Ele esclareceu: “Isso não funciona agora. Vocês têm que
ser batizados novamente.” “Como?” E concluiu: “João batizou para
o arrependimento. Este é para a remissão de pecados, e não há
outro nome debaixo do Céu, dado entre os homens, senão o Nome
de Jesus Cristo.” E eles tiveram que ser batizados novamente no
Nome de Jesus Cristo. E não há um lugar na Bíblia, ou em toda
a história durante os primeiros seiscentos anos após a morte do
último apóstolo, em que tenham sido batizados de qualquer outra
forma a não ser no Nome de Jesus Cristo.
112
E pergunte a qualquer sacerdote católico que você queira,
pergunte-lhes quem mudou aquilo, e veja o que eles lhe dizem.
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ŗŖŝȱ ȱ·ȱȱȱęȱ·ȱȱ¹ȱ·ȱǽşŖȱÇȱȮȱ
Trad.], sim. Os primeiros trinta centímetros eram Deus, o Pai; os
segundos trinta centímetros, Deus, o Filho: o mesmo Deus; e os
terceiros trinta centímetros eram Deus, o Espírito Santo: o mesmo
Deus. Você diz: “Temos o Espírito Santo em nós”. Correto. Mas
Jesus disse: “Um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós Me vereis,
porque Eu...” (“Eu” é um pronome pessoal) estarei convosco, mesmo
ȱàǰȱ·ȱȱęȱȱǯȄ Onde está o Espírito Santo então? “Não
vos deixarei órfãos; voltarei e estarei convosco.” É isso.
108
Vejam, vocês entenderam mal, amigos. É um Deus em três
dispensações. A dispensação do Pai, a do Filho, e a do Espírito
Santo, é o mesmo Deus. E quando Ele disse: “Ide e batizai-os em
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, esse era Jesus Cristo. E
é por isso que ele batizou em Nome de Jesus. Agora vejam, vamos
ver os batismos aqui. A primeira vez que o batismo foi mencionado
no Novo Testamento foi por João Batista. Está certo? (Vou colocar
isto aqui em cima) Veja, você tem que endireitar seu entendimento
sobre a Divindade antes que possa endireitar seu entendimento
sobre o batismo. Esse é João Batista, o primeiro a falar de batismo.
A segunda vez que se falou do batismo foi em Atos 2:38, onde foram
batizados em Nome de Jesus Cristo, na nova igreja. A terceira vez
foi com os samaritanos (Atos 8:16). E em Atos 10:49 foi onde ele
os batizou na casa de Cornélio. E a próxima vez que se falou em
batismo, sem usar nomes ou títulos, foi em Atos 19: 5.
109
Agora, quando foram batizados no dia de Pentecostes, eles
foram batizados (Atos 2:38) no Nome de Jesus Cristo. Correto?
Anote, pesquise. Em outra ocasião, Filipe desceu, dois dias depois,
e começou a pregar aos samaritanos; e pregar para eles, e curar os
enfermos, e teve uma grande reunião ali, e os batizou no Nome do
Senhor Jesus Cristo. Pedro desceu e impôs as mãos sobre eles, e
eles receberam o Espírito Santo. Pedro subiu ao terraço alguns dias
depois, estava com fome, e teve uma visão. Deus o mandou para
a casa de Cornélio. E “enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o
Espírito Santo caiu sobre eles”, e eles começaram a falar em línguas
ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ę£ȱ ȱ Çǯȱ ȱ Ǳȱ “Eles
ainda nem foram batizados”. E assim, ele ordenou a todos que fossem
batizados no Nome de Jesus Cristo.
110
Cada pessoa na Bíblia foi batizada em Nome de Jesus Cristo.
Paulo... quero dizer, os discípulos de João não foram batizados em
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casa de Cornélio; O abriu para os samaritanos; O abriu bem aqui;
mas lembre-se que Filipe tinha ido lá e pregado para eles e os havia
batizado em Nome de Jesus Cristo, e Pedro foi lá e impôs as mãos
sobre eles.
68
E, agora, ele fez algo por aquele mágico lá. Eles tinham
Simão, o mágico, que disse: “Eu vou te dar algum dinheiro, para você
me dar esse dom para que aquele sobre quem eu colocar minhas mãos
receba o Espírito Santo”. É isso certo? Algo aconteceu! (Não como
alguns desses arcebispos com o colarinho virado para trás, que se
aproximam e lhes impõem as mãos, e dizem: “Vou lhes dar a bênção
apostólica.”) Algo aconteceu quando Pedro impôs as mãos sobre
eles, e quando ainda o fazem. Eu os tenho visto cair como moscas
assim, quando o Espírito Santo vem sobre eles pela imposição de
mãos. Sim, essa é a doutrina apostólica da imposição de mãos. Deus
os abençoe. Se você pensa um pouco diferente disso, escreva-me
um bilhete amanhã à noite. Muito bem.
69
PERGUNTA: “Se dois terços das pessoas do mundo ainda
não ouviram o Evangelho... a Palavra do Evangelho, quanto...”
(Perdoem-me. Está escrito com tinta, e eu suei aqui e a tinta
escorreu. Vamos ver.) “Se dois terços das pessoas do mundo ainda
não ouviram o Evangelho, como nosso Senhor pode vir agora,
sendo que dois terços deles ainda não ouviram o Evangelho?
Bem, isso é corretíssimo. Vou lhe dizer o que eu penso.
Aqui não faz muito tempo, quando o Dr. Reedhead, o presidente
da Missão do Sudão, o maior... Perdoem-me. A maior missão
fundamental do mundo: a Missão do Sudão. O Dr. Reedhead, com
tantos diplomas que nem ele mesmo sabia quantos diplomas tinha,
veio à minha casa ali, há pouco mais de um ano e seis meses, e
ęȱȱȱǰȱȱȱ ¢ȱǰȱȱȱȱ
que recebeu o Espírito Santo e está pregando no México. E ele veio
à minha casa. E indagou: “Irmão Branham, o senhor lida com os
pentecostais?”
Respondi: “Sim, senhor.”
ȱ
ȱȱȱęǱȱȃȱȱȱȱȄǯ
Respondi: “Estou feliz em conhecê-lo. Vai entrar?”
Ele respondeu: “Sim, senhor.”
Assentou-se e disse: “Quero lhe perguntar uma coisa. Eu
entendo que o sr. foi ordenado na igreja batista”.
ȱ
ęǱȱȃ ȱȄǯȱȱǱȱȃȱÇȱȄǰȱȱȱ
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mais: “porque não aguentei. Eu creio em pregar o que a Bíblia diz,
não o que a igreja batista diz. E não tenho nada contra a igreja batista;
eles são tão bons quanto qualquer outra igreja.” E eu concluí: “Saí
dela para ser livre”.
70
Ele pontuou: “Bem, é claro, o sr. sabe que somos batistas”.
ȱ
ȱ ȱ Ǳȱ ȃǰȱ ǯȄȱ ȱ ęǱȱ ȃȱ ȱ
perguntar uma coisa. E sobre esse Batismo do Espírito Santo?”
Disse: “Eu estive ali e os vi chutando cadeiras e batendo os pés,
gritando e agindo descontroladamente.”
ȱ
Ǳȱȃȱ·ȱȱȱȄǯȱȱęǱȱȃ ¨ǰȱ
por trás de tudo isso, há um genuíno Batismo do Espírito Santo”.
E ele indagou: “Irmão Branham, posso recebê-Lo?”
E prosseguiu: “Tenho tantas honras!” E disse mais: “Sou um
médico, sou isso, tenho meu PhD [doutorado – Trad.], tenho meu
bacharelado, tenho todos os tipos de diplomas e títulos honorários
de todos os países e coisas assim”, contudo indagou: “E onde está
Jesus Cristo?”
Respondi: “Bem, irmão, Ele está bem aqui na sala”.
71
Ele contou: “Eu conversei com um muçulmano convicto, que
estudou na América, e lhe disse: ‘Renuncie ao seu profeta morto e
receba um Senhor Jesus ressuscitado.’”
“Ele replicou: ‘Gentil senhor, o que o seu Senhor Jesus
ressuscitado pode fazer por mim mais do que o meu Maomé? ‘ E
continuou: ‘Ambos escreveram Bíblias, nós cremos.’ Disse mais:
‘Ambos morreram.’ E concluiu: ‘E ambos prometeram vida após a
morte para nós, e nós cremos.’”
Eu argumentei: “Oh, mas, veja você, nós, cristãos, temos gozo”.
Ele contestou: ‘Nós também.’ Disse: ‘Eu posso produzir tanta
psicologia quanto você.’ (E isso é certo.) Ele prosseguiu: ‘Bem, olhe,
ȱ·ǯǯǯȱ¹ȱęȱȱȱȱȱ ȱǯȂȄȱ
E o Dr. Reedhead contra-argumentou: “Bem, Ele ressuscitou!”
“Disse: ‘Prove! Prove!’ Continuou: ‘Vocês tiveram dois mil
anos para provar isso, e apenas cerca de um terço do mundo já ouviu
falar sobre isso.’ Disse: ‘Deixe nosso Maomé ressuscitar dos mortos
e o mundo inteiro saberá disso em dois dias.’ (Ele está certo.)
72
Ele disse: ‘Nosso Maomé nunca nos prometeu nada exceto
vida após a morte.’ E prosseguiu: ‘Seu Senhor Jesus prometeu
a vocês e a seus mestres que vocês também fariam as coisas que
Ele fez’. E argumentou: ‘Vejamos os seus mestres produzirem isso
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era Seu Pai. [Referindo-se aqui ao Espírito Santo, apontado no
¤ęȱȮȱǯǾȱ...achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, que
ȱȱęȱǵȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
Pai. Isso está certo? Deus é Seu Pai. Bem, o que o Espírito Santo tem
a ver com isso então? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo era Seu
Pai, e Jesus disse que Deus era Seu Pai (e vocês dizem que Deus era
Seu Pai, e agora a Bíblia diz isso aqui), se há duas pessoas distintas,
Deus não tem nada a ver com isso; o Espírito Santo é Seu pai.
105
Agora, vamos ler um pouco mais adiante: Então José,
seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la
secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo
ȱ ǰȱ £Ǳȱ ·ǰȱ ęȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; (Não Deus, o
Pai; Deus, o Espírito Santo.) Vê onde sua ideia triteísta4 levaria? Isso
ȱ ȱȱȱęȱÇǯȱǯȱ1ȱȱǯȱ¨ȱ
há Escritura para isso. Agora, você terá que admitir que Deus o Pai
e Deus o Espírito Santo é a mesma Pessoa, ou Jesus teve dois pais
diferentes. Correto? Claro, isto é certo. A Bíblia diz que “O Espírito
Santo era Seu Pai”, e a Bíblia diz que “Deus era Seu pai”. Agora,
quem é Seu Pai? O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito; é a
mesma coisa. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da
parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará
¥ȱ £ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ¤ȬȬ¨ȱ (Este) ...E chamarás o seu nome JESUS;
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. ... Tudo isto aconteceu
para que se cumprisse... ... E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, que
traduzido é: Deus conosco.
106
Agora, quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Pedro fez algo
errado? Ele fez o que Jesus lhe ordenou. São três títulos. Eu sou um
ministro, sou pai e sou um “reverendo” (como o chamam – isso é
um título), mas nenhum deles é meu nome. Meu nome é William
Branham. Ele era o Pai, Ele era o Filho, Ele era o Espírito Santo. Você
tenta fazer três deuses, amigo; isso está errado; é um erro. Existem
três dispensações com as quais os triteístas se confundiram. Deus,
ȱǰȱȱȱÇȱȱȱȱȱęȱȱ ȱȱȱ
de Fogo. Correto? Deus estava ali. Então Deus se fez carne e habitou
entre nós (isso é certo?) em Seu Filho. Agora Ele está condescendendo
até entrar no coração do homem, pelo Espírito Santo.

4 Triteísta é adepto do Triteísmo. Segundo a Wikipedia, “Triteísmo é um conceito sobre a doutrina cristã
da trindade que pode ser vista como uma espécie de politeísmo. Visa Deus como três deuses iguais e
distintos.”
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não é um nome; isso é o que Ele é. Eu sou um humano. Portanto,
nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo são nomes; são apenas três
títulos que correspondem a um Nome.
102
Agora, ouçam atentamente. Olhem aqui. Vou responder
esta como se estivesse falando a uma criança. Se você dissesse, bem,
como se você estivesse lendo um livro de histórias que contasse que
“João e Maria viveram felizes para sempre”. E você se pergunta
então: “Quem são João e Maria?” Bem, o único meio de você saber
quem são João e Maria é voltar ao início da história e passar por
ela. Não é isso? Bem, se Jesus disse aqui: “Batizem-se em Nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, e Pai não é nome, e Filho não
é nome, e Espírito Santo não é nome, o que... então quem é Este?
Queremos saber quem Ele é. Agora, a melhor coisa a fazer... Este é
o último capítulo de Mateus, o último versículo. Vamos voltar ao
primeiro capítulo de Mateus e aos primeiros versículos, e começar,
e descobrir quem é este Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, eu quero
fazer isso pelas crianças, ali, para que elas também captem.
103
A primeira coisa é corrigi-lo em sua trindade: Pai, Filho,
Espírito Santo. [O irmão Branham ilustra com três itens - Ed.] Agora,
em primeiro lugar, jamais, em nenhum lugar da Bíblia, é mencionada
a trindade. Encontre-a e mostre-me. Não existe. É um erro católico,
e vocês protestantes se curvam a ele. Observe, agora, o que é isso?
Bem, eu disse que Este é quem? Pai. E Este é quem? Filho. E Este é
quem? [A congregação responde: “Espírito Santo!”] Agora, o Pai é
pai de quem? Do Filho. Correto? Agora, este é o Pai de Jesus. Não
confunda, agora. Este aqui é o Pai; Este é o Filho; e Este é o Espírito
Santo. Correto? Agora, as pessoas colocam como “três pessoas
distintas, três deuses distintos, três personalidades distintas”. Não
é de admirar que os judeus não consigam compreender isso. Muito
bem.
104
Mateus, capítulo primeiro começa com a genealogia de Jesus
Cristo: ȃ¨ȱȱ ǰȱ ȱȱ àȄ, assim por diante, até
chegar ao versículo 18: “Ora, o nascimento de Jesus Cristo...” Aqui está,
o versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo (siga-me com sua
Bíblia) foi assim: Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes
de se ajuntarem, achou-se ter concebido (de Deus, o Pai?). Eu li certo? O
que diz? [A congregação responde: “do Espírito Santo.”] ...achou-se
ter concebido de quem? [Do Espírito Santo]. Pensei que alguém havia
dito que Este Homem era o Seu pai. A Bíblia diz que Este Homem
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agora e então creremos que Ele se levantou dos mortos’”.
Ele disse: “Irmão Branham, eu deslizei meu pé no chão assim
e mudei de assunto”.
Com todos aqueles diplomas! Por quê? Onde está Deus nesses
diplomas? Deus não é conhecido por PhDs, DDs e LDs, e assim por
diante.
73
Deus é conhecido por uma fé simples, pelo Batismo do
Espírito Santo. Essa é a única maneira. Deus em você faz de você
ȱęȱȱǰȱȱȱ£ǯȱȱȱÇȱǰȱǰȱ
o Criador, que fez todas as coisas e trouxe o mundo à existência
pela Sua Palavra, esse mesmo Espírito em você, você crê em tudo
que Deus diz e não há nada impossível; você crê! Você não vai
voltar a um credozinho e dizer: “Não posso aceitar isso. Não creio
que Deus fará isso. Não posso crer.” Você limita a Deus com sua
incredulidade! É isso.
ŝŚȱ
¨ȱȱǯȱȱęȱȱȱǱȱȃ ¨ȱǰȱ
poderia alguém receber, realmente, o Espírito Santo?”
“Sim, senhor, Doutor Reed, você pode.” Respondi.
Ele pontuou: “Se Deus conhece meu coração, e eu creio no
sr., sabendo que o sr. está sob inspiração agora, eu quero... O senhor
crê que estou dizendo a verdade?”
Respondi: “Sei que está!”
Ele indagou: “Como devo recebê-Lo?”
“Ajoelhe-se”, respondi. E ele se ajoelhou ao lado da mesa de
centro. (Acabei de pegá-la daqui; o homem está sentado ali atrás,
que a consertou há pouco tempo aqui.) Sentado ali, ele quebrou
o vidro em cima dela enquanto se ajoelhava. Ele clamou: “Deus,
tenha misericórdia de minha alma pecadora.” E eu coloquei as mãos
sobre ele, e o Batismo do Espírito Santo veio sobre ele bem ali. Isso é
certo. E agora ele colocou aquela igreja batista em chamas por toda
parte! Eles estão todos por aí. Aí está. Sim, senhor. O Evangelho não
pode... Jesus não pode vir até o...
75
Ouçam! Entregamos folhetos em todo o mundo. Você não
pode entrar em qualquer cantinho, sem que veja folhetos colocados
ali, alguém passou por ali com teologia. Você vai ao exterior hoje e
se diz um missionário, e os vê rirem de você. Vá a Índia e diga: “Eu
sou um missionário”.
- “Bem, o que você vai nos ensinar?” Eles sabem mais sobre
ȱÇǯǯǯȱȱȱęȱȱ¤ȱȱȱȱȱÇȱȱ
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ȱȱȱȱȱ·ǯȱęǰȱȱ·ȱȱȱǯȱ
E, lembrem-se, eles tinham o Evangelho centenas e centenas e
centenas de anos antes que a América existisse. São Tomás, a grande
igreja em que ele pregava ainda está de pé hoje na Índia. Eles não
precisam de nada de seus ensinamentos; eles sabem tudo sobre isso.
Interrogaram: “O que você vai nos ensinar?”
- “Bem, somos missionários americanos.”
76
- “O que você vai nos ensinar? Como beber uísque? Isso é
o que todos vocês fazem lá em suas igrejas! Fumar cigarros? Vai
nos ensinar como nos divorciar de nossas esposas e coisas assim?”
Ǳȱȃȱ¹ȱȱ£ȱǰȱàȱ¨ȱȄǯȱȱęǱȱ
“Você está vindo aqui com alguma nova teologia ou alguma
outra coisa, você vai tentar nos ensinar um pouco da Palavra, nós
sabemos mais sobre Ela do que você.” E isso é certo. E concluíram:
“Mas se você está vindo para demonstrar o que a Palavra diz, nós
o receberemos”. Amém! Aí está. É disso que eles estão famintos.
Guardem minha palavra, escrevam nas páginas de suas Bíblias, pois
é “ASSIM DIZ O SENHOR”. Lembrem-se, quando desembarcamos
na Índia, vocês vão ouvir falar de dezenas de milhares vezes
milhares sendo salvos. O Espírito Santo o disse. Eu anotei aqui em
minha Bíblia, está escrito em dezenas de milhares de Bíblias bem
aqui (como a ressurreição do garotinho) por uma visão que Ele deu:
“Há trezentos mil deles lá.” E veja se isso não está certo! É assim que
o Evangelho será pregado simplesmente de um dia para o outro.
Ele varrerá assim de um lugar a outro.
77
Na África, quando aqueles trinta mil, em uma única chamada
de altar, receberam a Deus, eu disse: “Levantem as mãos e recebam
o Espírito Santo. Não esperem que algum missionário americano
venha e lhes ensine como aprender línguas nas igrejas”. E mães
lavando roupas em tábuas para enviar um missionário lá; enquanto
andam por aí em um grande e luxuoso carro, vivendo no melhor do
lugar; claro, distribuem alguns folhetos e voltam. Eles não querem
isso; está provado.
ŝŞȱ
ȱęǰȱȱȱ ȱ ǰȱȱȱ¤ǰȱ
em uma reunião com os ministros e médicos, sobre o assunto da
cura divina, eu disse: “Vocês me chamaram de santo rolador e
disseram que eu havia tido um pesadelo quando falei sobre o Anjo
do Senhor.” Eu contestei: “E nossa própria igreja enviou milhares
e gastou milhões de dólares, enviando missionários à África; e
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“Estou buscando realmente a Verdade, irmão Branham”.
99
Se Jesus disse aos discípulos, “vão e façam isso,” e eles foram
ȱę£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ³ȱǰȱȱ
por toda a Bíblia. Agora, teriam eles feito o que Jesus lhes disse para
não fazerem? Se assim o fosse, eles teriam desobedecido, e Deus
nunca honrará a desobediência. Se Ele a honrasse, Ele teria honrado
Eva e impedido tudo no princípio. Quando Deus diz qualquer coisa,
Ele tem que guardar Sua Palavra, Ele é soberano. Então, ou Pedro
cometeu um erro… “Oh, isso é o que os apóstolos disseram”. Um
companheiro argumentou: “Isso é o que os apóstolos disseram; vou
£ȱȱȱ ȱǯȄȱǰȱȱȱàȱę£ȱȱȱ ȱ
lhes disse para não fazerem, o que aconteceria? E se os apóstolos
que escreveram esta Bíblia... Paulo escreveu tudo isso, e foi Paulo
quem os fez ser batizados novamente. E se Paulo escreveu a maior
parte do Novo Testamento, então que tipo de Bíblia você tem e está
tentando ler?
100
Vamos fazer isso... Uma pergunta realmente sensata e ver o
que a Palavra diz. Agora, isso é para instrução, para você conhecer
a Palavra de Deus. Assim, se Pedro batizou “em Nome de Jesus
Cristo” depois que Jesus lhe disse para batizar “em Nome do Pai,
Filho e Espírito Santo”, ele agiu contrário ao que Jesus disse. Isso é
verdade? Agora, tem que haver algo ali. Então, vamos descobrir e
pedir ao Espírito Santo para nos mostrar. Em primeiro lugar, vamos
tomar a primeira Escritura, Mateus 28:19: ǰȱǯǯǯȱȱȱ
ȱ³äǰȱ£ȬȱȱȱȱǯǯǯȱȱǯǯǯȱȱȱÇȱǯ
101
Olhe aqui em sua Bíblia e veja se diz “nos nomes do Pai e do
Filho e do Espírito Santo”. Diz isso? Não, senhor. Seria: “em nome
do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo”? Está escrito:
“no Nome”. Correto? Bem, o “nome” é singular. Correto? Bem, em
qual nome Ele queria que eles fossem batizados, em nome do Pai,
ou no nome do Filho, ou no nome do Espírito Santo? Ele disse: “Em
Nome”. Bem, francamente, nenhum deles é nome. Quantos pais
estão aqui? Vejamos suas mãos. Tudo bem. Qual de vocês se chama
ǵȱȱ¨ȱ·ȱȱǲȱȱ·ȱȱÇǯȱȱęȱ¨ȱǵȱ
ǰȱȱǰȱȱ¨ȱȱ·ȱȱęǯȱǰȱȱȱ¹ȱ
ȱȱęǵȱ ȱ¨ȱ·ȱȱǲȱ·ȱȱÇǯȱǵȱ¨ȱ·ȱȱ
nome; é um título. Bem, qual de vocês se chama humano? Quantos
humanos estão aqui? Todos vocês. Bem, qual de vocês se chama
humano? Não existe tal coisa; isso é o que você é. O Espírito Santo
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na Bíblia que menciona esses títulos: ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ³äǰȱ£ȬȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱÇȱǯ
Agora, a maneira como você é batizado é “em nome do Pai, em
nome do Filho e em nome do Espírito Santo”. Isso nem mesmo está
na Escritura. Mas está assim: “Ensine todas as nações, batizando-as
no Nome.” Agora olhe em sua Bíblia e veja se ela diz “nos nomes”
ou “no Nome”. Agora, você diz...
97
Aqui, não faz muito tempo, em uma reunião, uma pessoa
disse: “Há uma contradição na Bíblia. Eu gostaria que você me
explicasse. Por que Jesus disse às pessoas para que batizassem
em Nome do Pai, Filho, Espírito Santo, e Pedro veio e os batizou
‘em Nome de Jesus Cristo’, em Atos 2:38?” Disse: “Se isso não se
contradiz, não sei o que é contradição”. Respondi: “É porque você
não buscou a Deus corretamente”. Ele interrogou: “Irmão Branham,
faz alguma diferença se eu me batizar desta ou daquela maneira?”
Certamente que sim, e o provarei pela Bíblia. E se... e se Moisés...
Deus falou a Moisés, ao chegar diante da sarça: “Moisés, tire as
sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.” E se ele
argumentasse: “Agora, Senhor, sou um homem reverente. Minhas
sandálias são um pouco difíceis de tirar, então vou tirar o chapéu.”
Ele nunca disse “chapéu”; Ele disse “sandálias”. E o que a Bíblia diz
é verdade. Agora se...
98
Aqui, foram dez dias; esta foi a ascensão. E quando Jesus
subiu, Ele comissionou Seus discípulos a irem por todo o mundo
e ensinarem todas as nações, batizando-as em Nome do Pai, Filho
e Espírito Santo. E dez dias depois... Eles subiram a Jerusalém e
esperaram no cenáculo até que o Espírito Santo veio. Então, quando
começaram a pregar... Indagaram: “O que podemos fazer para
sermos salvos?” Pedro proclamou: “Arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em Nome de Jesus Cristo”. Então ele foi à casa de Cornélio
e disse: “Arrependam-se e sejam batizados em Nome de Jesus Cristo”. Ele
foi até lá e encontrou algumas pessoas já batizadas, disse: “Vocês
têm que ser batizados novamente em Nome de Jesus Cristo”. E desceu a
Samaria e disse: “Batize-os em Nome de Jesus Cristo...” E em nenhuma
ocasião aqueles títulos foram invocados por uma pessoa. Nunca!
Você pode dizer: “Agora, há uma contradição então”. Não, não
há. Pergunte ao Espírito Santo agora, e observe-O revelá-lo a você.
Abra seu coração. Agora, não tenha preconceito. Se você tiver, Deus
não pode falar com você. Mas se você não tiver preconceito, diga:
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quando cheguei lá, eles estavam embalando pequenos ídolos de
barro, tentando obter ajuda do ídolo de barro, e se intitulavam
‘cristãos’”. Eu disse: “E o que vocês chamaram de ‘fanatismo’
ganhou mais almas para Cristo em cinco minutos do que nossos
äȱȱàȱȱȱȱ¤ȱę£ȱȱøȱ
cento e cinquenta anos.” Eles calaram a boca, isso foi tudo! Ali o têm.
Eu disse àqueles homens: “Não tratem de se educar; unicamente
tomem este Evangelho e vão aos recônditos das regiões nativas
onde o homem branco nem pode ir, por causa das doenças”.
79
E eu tenho recortes do jornal de Durban, dizendo: “Mesmo
um ancião que não sabia sequer qual era a mão direita e qual a
esquerda recebeu o Batismo do Espírito Santo, e eram batizadas
em média mil pessoas por semana.” É assim que o Evangelho está
avançando, só num pequeno espaço de tempo. Só precisa apenas de
uns seis meses para cobrir o mundo. Muito bem.
80
PERGUNTA: “O senhor poderia explicar sobre a Ciência Cristã?”
Muito bem. Não vou falar sobre sua religião, meu irmão ou
irmã, seja quem for que fez a pergunta. A Ciência Cristã é psicologia.
E a cura divina é o poder de Deus! A Ciência Cristã crê no poder
da mente sobre a matéria; a Ciência Cristã nega o Sangue de Jesus
ǯȱȱ¹ȱ¨ǯǯǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¢ȱȱȱȱ
todos eles. Veem? Isso mesmo. A Ciência Cristã nega a Divindade
de Jesus Cristo e O coloca como um “profeta”. Jesus Cristo não era
um homem; Ele era Deus! Ele era Divino! E eles pensam que é o
poder da mente sobre a matéria.
81
Se eu tenho uma cãibra no braço ou no estômago, ou uma
ȱ ȱ ³ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
doendo, e não é que eu esteja pensando que está doendo. Mas eu
sei que o poder de Deus pode tirar isso, não meu pensamento sobre
isso. Veem? Assim, a Ciência Cristã (vou responder esta abrangendo
a outra pergunta que me foi feita) é um dos ismos modernos e um
erro muito grave. Isso é certo. Não ferindo seus sentimentos, amigo,
seja quem for que o escreveu, mas devo ser sincero. Porque você que
o escreveu, e estaremos juntos um dia na presença de Jesus Cristo
para prestar contas, e terei que responder pelo que digo. Agora, eu
não responderia a menos que soubesse. Muito bem.
82
PERGUNTA: “Agora, quando estamos... Como moramos
longe daqui... Moramos muito longe daqui para frequentar o
Tabernáculo. Onde o sr. recomenda que frequentemos, que
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nos reunamos, visto que as igrejas vão após a igreja mãe, o
catolicismo?”
Meu querido irmão ou irmã, seja quem for que o escreveu,
eu não lhe diria que igreja frequentar. Mas eu faria isto, meu irmão,
irmã... se você não tem o Batismo do Espírito Santo (veem?), bem,
receba o Batismo do Espírito Santo, e então vá a alguma congregação
onde há outras pessoas que têm o Batismo do Espírito Santo.
Congregue com esse tipo de pessoa.
83
Eu vi um homem aqui, não faz muito tempo, que fazia dez
anos que ele tinha perdido sua visão. Ele pertencia a uma grande
ȱȱȱȱ Ĵǰȱǯȱȱȱȱȱȱ
¤ȱȱęȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱÇȱȱ
lhe revelou quem ele era e o que havia de errado com ele, disselhe há quanto tempo estava cego, e contou-lhe sobre um pequeno
ato sujo que ele havia cometido. Ele disse: “Se Deus me permitir
viver para chegar lá, vou consertar isso”. E, quando disse isso,
seus olhos se abriram; e esta mesma Bíblia, ele leu capítulo após
capítulo dela. Ele voltou para sua igreja e estava dando louvores. E
o pastor lhe disse: “Isso teria acontecido de todas as formas. Bem,
¹ȱȱęȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯȱ
¨ȱ¤ȱȱǯȱ ȱ·ȱȱǷȄȱȱęȱȱȱȱȱ
mostrar uma Escritura onde o diabo pode curar. Se você me mostrar
onde o diabo pode curar, eu provarei que o diabo é seu pai (isso
Ǽǰȱȱ¹ȱę£ȱǯȱ ȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱǯȱ¨ȱ
pode ser provado. E você pode querer experimentar, então faça-o.
ȱȱȱęȱȱ¤ȱȱȱǰȱ¨ǰȱ¨ȱ¨ȱ
diga isso. Vejam! E esse mesmo homem acabou crendo nisso em seu
coração. E três meses depois esteve em minhas reuniões, tão cego
quanto antes. Aí está.
84
Portanto, afastem-se desses ismos. Congreguem-se com
alguém que crê, associem-se. A Bíblia diz: “Não vos prendais a um
ȱȱȱȱę·ǯȄȱȃȬȄ, diz Deus. Saiam! A Bíblia
diz: “Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis
nada imundo, e eu vos receberei; Eu sou o Senhor que está no meio da
igreja.” Isso é certo. Saiam! Não se associem com tais coisas! Mas
vá a alguma igreja, uma boa igreja, metodista, batista, presbiteriana,
campbelita, o quer que seja, isso não faz... Onde estejam os
verdadeiros, genuínos crentes, eles não se importam com o que diz
o credo da igreja; eles vão lá para se encontrar com seus irmãos e
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lhes falar da doutrina apostólica da Bíblia. Veem?
şřȱ
ǰȱ ęǰȱ ȱ ¥ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
católica foi organizada, que ela saiu com uma falsa comunhão,
£ȱ ȱ ȱ ¹ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ęȱ
a santa comunhão para eles, você recebe o Espírito Santo. Isso não
é o Espírito Santo, é uma hóstia. A igreja protestante dá um aperto
de mãos, coloca seus nomes no livro; isso é o que eles chamam
de recebê-Lo. Porém, a maneira verdadeira de recebê-Lo foi pelo
Batismo do Espírito.
94
E, agora, a igreja católica introduziu o catecismo. Lutero o
tinha, a igreja metodista o tem, os episcopais o têm, muitas outras
têm o catecismo. Muitas das tradições da igreja católica ainda
permanecem agarradas na igreja protestante, as quais a tornam
parte dela, de acordo com a Bíblia. Mas nunca houve uma pessoa,
jamais, em todas as páginas da Bíblia, que alguma vez tenha sido
batizada em “nome do Pai, Filho, Espírito Santo”. Nunca houve
uma pessoa batizada em “nome do Pai, Filho e Espírito Santo” até o
início da igreja católica. Isso não está na Bíblia, em nenhum lugar! E
se alguém puder encontrar um lugar ali, diga-me e mostre-me onde
uma pessoa foi batizada usando “o nome do Pai, Filho, Espírito
Santo”, por favor, mostre-me, pois tenho passado por isso muitas e
muitas vezes, por vinte e tantos anos agora. E isso é um erro. É um
credo católico e não um mandamento Bíblico.
95
Agora, vamos descobrir o porquê. Vamos à sua pergunta,
querido irmão. São João... ou melhor, Mateus 28:19. Muito bem,
vamos voltar. Abra sua Bíblia comigo, para que você possa ler
comigo. Este é o lugar onde é abordado isso. Um lugar na Bíblia
de.... não disse Jesus: “Pela boca de duas ou três testemunhas, toda
ȱ ȱ ęȄǵ Posso levá-lo à Bíblia onde diz: “Judas
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȅ; e “vá e faze o mesmo.” Posso levá-lo
onde Jesus disse: ȃȱ ȱ ȱ ȱ  (que era Ele próprio)
que agora está no Céu, vier novamente”, e estando Ele bem aqui na
terra. E disse: ȃȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ·Ȅ, e estando
Ele bem aqui na terra. Você tem que conhecer a Deus para conhecer
Sua Palavra. Você não pode... Não é de se admirar que você diga:
“Isso se contradiz. É confuso.” Porque Deus disse que escreveu
dessa maneira para escondê-La dos eruditos e demais. E deixe que
as pessoas se humilhem no altar, e Deus A revelará a elas.
96
Agora, aqui está a Escritura, Mateus 28:19, o único lugar
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Nem todos estais limpos.
Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se
assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos
tenho feito?
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu
o sou.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis
também lavar os pés uns aos outros.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ę£ǰȱ
façais vós também.
Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do
que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o
enviou.
ȱȱȱǰȱȬȱȱȱȱę£ǯ
91
Em II Timóteo, Paulo disse, escrevendo à igreja, que não
fosse inscrita viúva na igreja que não houvesse lavado os pés aos
santos.3 Isso é certo. O lava-pés foi observado durante todos os dias
bíblicos. E com a ajuda de Deus, se eu conservar minha mente sã, e
Deus me ajudar, vou observá-lo até morrer. Correto. É exatamente
uma comissão de Jesus Cristo.
92
Agora, esta aqui vai ser uma pergunta embaraçosa:
PERGUNTA: “Por que uma pessoa deveria ser batizada em Nome
de Jesus Cristo em vez de Pai, Filho e Espírito Santo?”
Tenho duas ou três, aqui está uma bem aqui:
PERGUNTA: “Irmão Bill, qual é o falso batismo de que o sr.
estava falando ontem à noite, foi o da água ou do Espírito? Se é
o da água, e o sr. disse no Nome de Jesus Cristo, por que Mateus
ŘŞǱŗşȱ£ȱȁǰȱȱȱÇȱȂǵȱȱǰȱ¡ǯȄ
Agora, estas são meio embaraçosas, mas creio que tenho
outra aqui em algum lugar, igual, oh... são cerca de três lugares.
Vou tentar chegar a isso. Vamos ver. Vocês terão paciência comigo
por alguns minutos? Muito bem. Assim, vamos começar agora e
responder a estas perguntas. Talvez possamos deixar algumas delas
(o restante delas) para amanhã, se não houver nada para a Escola
Dominical, ou para outra ocasião. Mas essas pessoas talvez estejam
perguntando isso, e amanhã é o batismo. Agora, seja qual for a
maneira como você foi batizado, isso não me importa. Mas quero

³ “Tendo testemunho de boas obras: Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos
santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra.” [1 Timóteo 5:10]
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irmãs e, juntos, adorar a Deus. Muito bem.
85
PERGUNTA: “Ontem à noite, o sr. falou da grande multidão
que ninguém poderia contar, de toda tribo e nação, mencionada
no capítulo 7 de Apocalipse. Eu te entendi corretamente ao dizer
que eles são a Noiva de Cristo?”
Sim, você me entendeu bem, eles são a Noiva. Agora, se você
observar, exatamente em Apocalipse 7, ele viu cento e quarenta e
quatro mil. Agora, não estou acusando você disso, meu irmão, mas
os cento... Normalmente as Testemunhas de Jeová creem que os
cento e quarenta e quatro mil serão a Noiva. E isso é um erro! João
conheceu cada um deles e os chamou pelo nome. Eles eram todos
judeus. Ele disse: “Doze mil da tribo de Gade; doze mil de Zebulon; doze
mil de Benjamin; doze mil de Judá.” Correto? E há doze tribos de Israel,
e doze mil vezes doze são cento e quarenta e quatro mil. Não é isso?
Ele disse: ȃȱȱęȱȱ Ȅ. João os reconheceu.
86
Então ele olhou para este lado e disse: “Bem, aqui estava uma
grande multidão que ninguém podia contar, de todas as linhagens,
línguas e nações; vestidos de vestes brancas, com palmas em suas
mãos... e palmas, e acenando, e gritando, e cantando hosanas ao Rei.”
Ele interrogou: “Quem são estes?” Foi-lhe respondido: “Esses são
aqueles que saíram de grande tribulação e lavaram suas vestes no Sangue
do Cordeiro. Eles estão diante de Deus e servem ao Cordeiro em Seu templo
com Ele. Dia e noite, não O deixam.” Aí está a Noiva (veem?), a Esposa,
a Noiva gentia. Lembrem-se, a Noiva é gentia. Ele havia dito: “Ele
virá e tirará um povo dentre os gentios por amor ao Seu (a quê?) ao
Seu nome.”2 Agora, há muitas jovens no mundo. Mas eu escolhi
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ǯȱȱ¨ȱ·ȱȱȱ¢ǲȱȱ·ȱȱȱǯȱǵȱ
E é assim: você recebe Jesus Cristo e se torna a Noiva, membro da
Noiva.
87
PERGUNTA: “Quais são as palavras em latim sobre a
Cidade do Vaticano? Queremos saber como é feita a soma para
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱęǯȄ
Bem, ainda não... as palavras em latim que estão na Cidade
do Vaticano; estão sobre o trono do papa, onde ele se assenta em
seu trono. Está escrito lá: “VICARIVS FILII DEI”. Se quiserem, eu
trarei tudo escrito, amanhã, num pedaço de papel, e se quiserem,

² Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu
nome. Atos 15:14
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bem, eu trago para vocês pela manhã. Onde se pode soletrar em
ȱǰȱ  ȱ  ȱ ǲȱȱȱęȱȃȱ
Lugar do Filho de Deus”; ele é o sucessor do Filho de Deus. A Igreja
Católica crê que Pedro foi o primeiro papa, que foi o sucessor de
ȱǯȱ ȱ·ȱȱǷȱȱǯȱ¨ǰȱȱęȱȱ
cada papa que o segue é um sucessor; e o papa agora (este atual)
é um sucessor de Jesus Cristo. E está escrito lá: “Um sucessor de
Jesus Cristo, ‘VICARIVS FILII DEI’”, escrito ali. Tome os algarismos
romanos e escreva X para dez, V para cinco, e assim por diante,
enquanto soletra “VICARIVS FILII DEI,” e trace uma linha, e você
terá seiscentos e sessenta e seis. Escreva e descubra.
[A seguir, a contagem referida -Trad.:]

V I CAR I VS FI L I I DEI

ĻĻĻĻĻĻĻĻĻĻĻ
5+ 1+ 100+
1+ 5+
1+ 50+1+1+ 500+ 1=666
88
Bem, eu tenho o livro chamado Os Fatos de Nossa Fé, da
igreja Católica, porque meu povo era católico irlandês. Então eu
sei do que estou falando. Veem? E é absolutamente a verdade, isso
mesmo. E a Bíblia diz que “Ele estará assentado em uma igreja,
ou num lugar, ou melhor, uma igreja que se assenta sobre sete
colinas de Roma, e seu poder se estenderá por todo o mundo. E
é chamado de anticristo.” E daquela igreja surgiram pequenas
igrejas que nasceram depois, e foi dito que “Ela era uma prostituta,
e as meretrizes a seguiram”. Isso é certo. Aí está. Porque eles se
organizaram do mesmo jeito, e tiveram seus credos e doutrinas. Só
um pouco menos... Não tão poderosas quanto ela, mas ainda têm
ǯȱȱȱęȱȃȄǯȱÇȱ¤ǯȱ¨ȱȱ¹ǯǯǯȱȱàȱ
tem o maior poder. Os metodistas, e depois vêm os presbiterianos,
e depois vêm os luteranos, e os batistas, e assim por diante, e vai
descendo. Eram pequenos poderes organizados: “Minha igreja!
Minha igreja! Minha igreja! Minha igreja!” Mas o verdadeiro crente
não diz nada disso; ele diz: “Meu Cristo! Meu Cristo! Meu Cristo!”
Essa é a diferença, vocês compreendem. Como você sabe? O Espírito
ȱęȱȱȱȱ
89
Aqui está uma perguntinha, como que um pequeno
retrocesso. Eu odeio ler isso, mas alguém colocou aqui:
PERGUNTA: “O sr. perguntou por que este tabernáculo
não progredia. O motivo é que alguns dos diáconos negam o dom
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de línguas e cura. Todos nós sabemos que isso é verdade.”
Deixe-me saber quem é, enquanto estou aqui nesta
campanha, e isso será removido imediatamente.
90
PERGUNTA: “Por favor, explique se um cristão deve
observar o lava-pés e o batismo em Nome de Jesus Cristo (Nome)
em vez do Nome do “Pai, Filho e Espírito Santo.” Por favor.
Muito bem. Tinha cerca de três dessas aqui que perguntaram
a mesma coisa. Sobre o lava-pés, bem, devo começar por aqui. Muito
bem, agora você pode divergir, tudo bem. Deixe-me ler um pouco,
só um momento. Ou se você quiser ler, vá a São João, capítulo 13,
por um momento. Quero perguntar-lhe uma coisa aqui. E ouça o
que Jesus Cristo disse, Ele mesmo, e então o levarei por todo o Novo
Testamento e mostrarei que isso ainda é observado. Começando no
verso dois:
E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas
ǰȱęȱȱ¨ǰȱȱȱÇǰ
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos
todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus,
(Ele saiu do Espírito, entrou na carne, e retornou ao
Espírito, veem)
Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha,
cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés
aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que
estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lavas-me os pés a mim?
Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu
agora, mas tu o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe
Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. (Oh, você
pode imaginar isso?! Muito bem.)
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas
também as mãos e a cabeça.
Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de
lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós
estais limpos, mas não todos.
Porque bem sabia ele quem o havia de trair; por isso disse:

