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OS MEMORIAIS DE DEUS TESTADOS
PELO TEMPO
Time – Tested Memorials Of God

William Marrion Branham
Domingo, 18 de agosto de 1957
Jeffersonville, IN – EUA

E apenas dando um giro através da Bíblia, a maneira como
nós ou como vocês têm tomado o livro de Apocalipse e os livros
de Êxodo e Gênesis... E agora, eu voltei para casa para caçar
esquilos. Sendo honesto. Isso é tudo, ser honesto. Irmão Roy,
quando você vai? Amanhã? Muito bem. Nós amamos vir para
casa nesta época do ano, então isso... Eu quero descansar. Perdi
nove quilos desde que os vi.
2
Subi em uma balança quando saí para a reunião, e eu
pesava setenta e quatro quilos e voltei pesando sessenta e cinco
quilos. Assim, eu sinto que minhas roupas estão caindo. Pois eu
perdi muito peso. E uma senhora hoje, saindo ali, uma amável
irmã, disse: “irmão Branham, ore para que eu emagreça também”.
Ela está um pouco do lado dos corpulentos, então eu lhe disse:
“venha, acompanhe-nos ali e pregue arduamente”. Isso é tudo que
eu sei. Certamente isso vai te fazer perder peso. Mas logo nós não
teremos mais estes problemas e provações.
3
Eu estava pensando sobre envelhecer. Vocês sabem, daqui a
dois anos eu vou fazer cinquenta anos. Uau!! Eu me lembro quando
Frankie Weber colocou... Ele é apenas dois anos mais velho do que
eu. Ele colocou uma moeda de vinte e cinco centavos, como oferta de
aniversário, eu pisquei os olhos e pensei: “Que coisa, Frankie Weber,
vinte e cinco anos de idade, um quarto de cem.” Já é a metade agora.
Não demora muito, não é? Simplesmente prossegue.
4
Não vamos demorar muito. Nesta manhã, quando o
nosso amado irmão estava trazendo aquela mensagem tão
extraordinária, tenho certeza que todos nós gostamos dela, e
pensei em algo enquanto ele pregava ali. Eu pensei: “talvez o
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Senhor me dê uma Escritura para isso”. Eu pedi a ele que lesse
um pouco da bendita Palavra de Deus nesta noite. E agora eu...
Apenas alguns minutos para falar e depois vamos orar pelos
enfermos como costumamos fazer.
5
E quarta-feira à noite, nesta próxima quarta à noite, se o Senhor
permitir, eu gostaria de começar no livro de Hebreus, de tomar o livro
de Hebreus para uma lição, e então, quem sabe, domingo de manhã
ou domingo à noite, dar continuidade, e depois na outra quarta-feira
à noite, talvez o tome novamente, continuando com um giro pela
Escritura. E há algumas coisas que eu notei na igreja, enquanto eu
passava, que eu penso que deveriam ser ensinadas um pouquinho,
vocês sabem, coisas que parecem enfraquecer um pouco. E eu penso
que poderíamos abrir aqui em Hebreus, é um capitulo muito bom,
um ótimo texto para se ler.
6
Agora, o irmão Neville, eu estava indo... Isso veio em
minha mente, descendo ali, e eu só tenho o Novo Testamento
aqui. E eu estou lendo em uma Bíblia Collins; as letras são
maiores. Eu tenho... Depois que me aproximei dos cinquenta,
eu tenho que colocá-la bem afastada de mim para conseguir ler
as letras normais, com essa iluminação ruim aqui. E eu posso ir
ali fora à luz do sol e eu ainda consigo lê-la, mas quando a luz
fica mais fraca, eu tenho que afastá-la.
7
E o médico me disse que logo eu terei que usar óculos para
leitura. E eu lhe perguntei se meus olhos estavam ruins, e ele
os testou e disse: “Não”. “Dez-dez. Estão extremamente bons.”
“Vinte-vinte é normal, quinze-quinze é melhor, e dez-dez é... Era
tudo que ele podia decifrar, então eu consegui ler em qualquer
lugar que ele quisesse a certa distância. Ele colocou algo e eu
comecei a ler aquilo, e à medida que ele ia se aproximando eu ia
ficando mais e mais lento. Eu parei quando ficou perto assim. Ele
disse: “Oh, você já passou dos quarenta”. E eu respondi: “Sim”.
“Bem, naturalmente seu globo ocular vai ficando dilatado”. Disse:
“Agora, se você viver uma vida longa, você terá sua segunda
visão [Ter que usar óculos – Trad.], eu espero. Será quando você
vai ler bem novamente.
8
Mas, vocês sabem, eu estava pensando: “Não está muito
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117
Expresse isso agora, enquanto você levanta a mão: “Deus
seja misericordioso comigo. Faça de mim o que eu devo ser, e eu
Te servirei por toda a minha vida. Eu quero ser encontrado pronto
naquele dia”. Bênçãos sobre você, meu querido irmão, ali atrás.
Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe... Deus seja contigo. Deus
te abençoe, querida. Está bem, mais alguém? Deus te abençoe aqui,
irmão Roy, e que o Senhor seja contigo, sim. “Senhor, encontre-me
digno. Encontre-me digno.” Deus te abençoe, meu irmão, ali atrás.
Certamente, Deus te vê. Seja feliz. Alguém mais quer ser lembrado
em oração agora, “faça de mim...” Está bem...vamos inclinar....
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Se essa pessoa estiver aqui e quiser ser lembrada...
113
Você diz: “Irmão Branham, como posso saber se esse
imortal e eterno memorial permanecerá?” Vou citar para você a
Palavra Dele, de acordo com João 5:24: “Aquele que ouve a minha
Palavra (não que vai a minha escola.) Aquele que ouve a Minha
Palavra, e crê Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna, e não entrará em
condenação, mas passou da morte para a Vida”. Você pode ouvir Sua
Palavra te chamando nesta noite? Se você pode ouvir e gostaria
de ser lembrado em oração, levantaria a sua mão dizendo: “Irmão
Branham, ore por mim.
114
Eu quero ser o tipo certo de material, que quando Cristo
tirar sua Igreja eu não estarei...” Deus te abençoe, senhor. “Não
vou ficar duvidoso quanto a isto. Ele me colocará no lugar certo na
Igreja”. Deus te abençoe, jovem. Agora... Deus te abençoe, irmã. Eu
quero ser… Deus te abençoe, irmão. “Eu quero ser o tipo certo de
material”. Deus te abençoe, pequeno, aí atrás. Deus te abençoe aqui,
meu querido irmão. “Eu quero ser encontrado como um material
verdadeiro. Eu quero poder dar testemunho da esperança que habita
em mim, a esperança.” Deus te abençoe, irmã. Isto é bom, correto.
115
“O que acontece, irmão Branham, se eu levantar a minha
mão?” Você passou da morte para a vida. É isto que acontece. Você
quebra cada lei da gravidade bem aí. Veem, se você fosse somente
uma imagem de cera parado aqui, você nunca conseguiria levantar
a sua mão. Você não poderia fazê-lo. Mas isso mostra que há um
espírito em você, um espírito. E esse espírito ouviu o Espírito de
Deus falando com você.
116
E esse espírito que está em você fez uma decisão. Assim, isso
desafia a ciência, desafia a gravidade; isso vem, mostra que há um
espírito em você que pode levantar sua mão. Se estivesse morto,
você não poderia fazê-lo. Mas você veio à vida. Algo aconteceu. Se
você estivesse morto em delitos e pecados, Deus não poderia falar
mais com você, sua mão permaneceria abaixada. Se você não está
morto em delitos e pecados, e Deus pode falar com você, e você
recebe a vida, você levanta a mão. Veem, isso mostra que a vida fez
uma decisão. Você aceitou a Cristo. Você passou da morte para a
Vida, se você decidiu.
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longe, só mais um pouco”. Irmão Tony, isso é ruim, não é? Não,
não é. É uma coisa abençoada. Eu estou ficando mais velho por um
lado, e mais novo por outro, porque estou indo para aquele corpo
jovem, abençoado e imortal, onde está... Irmão, lá nunca mais vai
ter nada errado. E eu vivo por aquele momento, será maravilhoso.
Agora, antes de ler o texto final, vamos ter uma palavra com Ele
enquanto inclinamos nossas cabeças.
9
Nós cremos, Deus Todo-Poderoso, que Tu desejas que
os Teus filhos sejam felizes. Não significa que temos que ser
carrancudos e tristes, porque está escrito que “O coração alegre faz
bem como um remédio”. E amamos desfrutar de Tuas bênçãos e ter
este maravilhoso companheirismo, aqui juntos. E enquanto nós,
como crentes em Tua Palavra, temos companheirismo ao redor da
Palavra. É para isso que viemos aqui, não somente para ouvir uma
mensagem, mas para adorar e ter comunhão Contigo através da
leitura e pregação da Palavra.
10
Agora, Senhor, Tu não nos desapontarás. Eu tenho certeza
que Tu nos abençoarás nestas horas. Abençoe nosso nobre e bom
pastor, Senhor. Rogamos que Tu sejas com ele. E como eu notei
hoje durante sua pregação e o vi sorrindo enquanto ele cantava
aquele hino “Logo, não terei mais problemas e provações”. Essas
irmãs, e como elas cantaram esse hino nos abrigos e nas reuniões
de acampamento, e tudo se findará num destes dias, e então ir para
aquele glorioso descanso. Agora, Pai, abençoe-nos enquanto lemos
a Tua Palavra, e ao lê-la, refrigere nossas mentes e corações e fale
conosco nesta noite. E que quando o culto acabar e formos para
as nossas casas, que possamos dizer: “não ardia em nós os nossos
corações enquanto Ele nos falava pelo caminho?” Porque pedimos isso
em Nome de Jesus. Amém.
11
Agora, com uma mensagem evangelística tão boa como
tivemos nesta manhã, e eu estava pensando que... Vocês sabem,
o irmão Neville estava falando sobre dar comida demais para as
crianças, o que pode ocorrer. Mas agora, nesta noite, vamos ter uma
pequena conversa com a igreja. Esta é só uma conversa com a igreja.
E eu desejo ler em outra parte da Escritura no Novo Testamento, em
Mateus capítulo 24 e versículo 35, Jesus falando.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas Palavras não hão de passar.
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12
Meu tema nesta noite é “Os Memoriais de Deus Testados
pelo Tempo”. E eu tenho alguns avisos sobre... Eu creio que falei
isto, pois a... sobre a reunião começar com Hebreus, capítulo
primeiro, na quarta-feira à noite, se o Senhor permitir. Agora, a
razão por que eu menciono isto desta maneira, minhas reuniões,
eu posso estar em um lugar e Ele me chamar para outro. Eu devo
ir onde Ele me chamar, vocês sabem.
13
Esta é a razão pela qual eu não posso fazer como o irmão
Oral Roberts e esses outros companheiros que agendam suas
reuniões com dois ou três anos de antecedência, e “estaremos lá”.
E esses grandes homens de fé robusta, eles têm suas mensagens.
Mas minha mensagem é exatamente onde Deus me envia, quer
seja aqui, ou lá, ou seja onde for; eu tenho que ir exatamente onde
Ele envia. E são dois ministérios distintos, mas o mesmo Deus,
exatamente o mesmo Deus.
14
Ontem, eu estava pensando em uma conversa que tive com
um rapaz vizinho meu, ele disse: “Certo pastorzinho”, afirmou:
“ele é uma pessoa tão maravilhosa”. Continuou: “minha esposa e
eu já tínhamos colocado nossos pijamas”, e contou: “por volta das
onze horas da noite, ele chegou, bateu na porta e disse: ‘passei só
para tomar uma xícara de café com vocês’, veem?” E continuou:
“Ele atravessou a rua e foi a um outro vizinho, eles já estavam indo
para cama, e ele comeu um biscoito lá. E apenas...” E então ele
contou: “Sua...”
15
Ele tinha uma pequena escola bíblica para crianças. E eles
tinham ali tantas criancinhas, ele e sua esposa, a ponto que tiveram
que montar tendas do lado de fora para acomodar as crianças. E
voltei e comecei a pensar: “sabe, é certo, esse é um companheiro
maravilhoso.” E eu creio que o irmão Fleeman aqui, creio que seu
menino frequenta ali, é uma igrejinha luterana logo ali em cima,
um homenzinho maravilhoso e sua esposa. Eles estão fazendo um
excelente trabalho para o Senhor.
16
E eu pensei... Eu tinha que lavar meu carro, e eu fiquei
um tanto desencorajado, pensei: “Por que não posso fazer isso?”
Veem? Sair por aí e ter um tanto de crianças me acompanhando.
Eu amo crianças. E por que eu não posso ir de casa em casa, de um
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Deus, seja misericordioso conosco, que possamos tomar Deus em
Sua Palavra e sermos memoriais testados pelo tempo. Vamos orar.
108
Bendito Pai, nós te agradecemos, santíssimo Deus, do
mais profundo dos nossos corações, pelos testes do tempo. Cada
prova, não nos sentimos mal quanto a elas, Senhor, mas somos
agradecidos por Tua graça que foi suficiente para nos ajudar a
passar por estes grandes tempos de provas. Como o homem, nesta
noite, como isso emocionou a audiência quando ele mencionou:
“Graça Maravilhosa”.
109
E quando chegamos a determinado verso: “Por muitos
perigos, labutas, armadilhas, que tenho passado; foi a graça que
me trouxe salvo até aqui, e é a graça que me levará”. Oh, isso
comoveu o coração das pessoas. Cremos que isso estava alinhado
com a mensagem desta noite, que foi sobre um tempo de teste.
“Através de perigos, labutas e armadilhas.” Foi para ajudar os
cristãos, aquele que está se examinando agora e sabe que tem se
mantido fiel pela graça de Deus.
110
Foi para trazer vergonha para aqueles que têm caído em
altos e baixos e não se importam, e vivem uma vida frouxa, ó Deus,
sem sequer uma cicatriz de batalha para mostrar... Nós oramos,
Senhor, nesta noite, que Tu santifiques a Igreja pelo maravilhoso e
santo Sangue, tire todas as bolhas de ar, e todos os pontos fracos e
todas as roscas entupidas. Passe-os na máquina outra vez e refaçaos, Senhor, e faça deles materiais. Ó eterno e bendito Pai, ouça a
oração do teu servo.
111
E enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, se
houver uma pessoa aqui nesta noite que sente que Deus, em
Seu tempo de teste, nunca te encontrou fiel no posto do dever...
Quando surgem discussões, você entra rapidamente e toma parte
delas? Quando surgem discórdias, indiferenças, quando surgem
diferenças na igreja, você toma partido nos cultos e faz panelinhas
e coisas assim? Você ouve fofocas nas ruas e por aí? Se você é
culpado disso, você foi atingido pelas bolhas de ar do diabo.
112
Vamos voltar ao forno nesta noite e ser derretidos
novamente, e voltar sem elas em nós. Que Deus nos faça descer e
nos prepare para esta grande ponte para sermos levados no Rapto.
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diante dele, enquanto ele estava assentado lá no trono assistindo.
103
E ali subiu um oficial com seu grande penacho, bem
aparado, parou ali e fez a sua saudação. César sacudiu a cabeça e
ele se afastou. Um após outro fazia sua saudação. César sacudia a
cabeça e eles se afastavam uma e outra vez, soldado após soldado.
104
Finalmente, lá atrás na fila vinha um pequeno soldado. Ele
não tinha nenhum escudo para polir, nem tinha uma plumagem
para arrumar. Mas ele andou diante de César, ele nem sabia como
fazer uma saudação corretamente, ele simplesmente inclinou a
cabeça e passou. César disse: “espere um minuto, quem é você?
Volte aqui”. Ele subiu até ali, olhou para ele, só cicatrizes em seu
rosto, cortado, desfigurado e aleijado. Perguntou: “Onde você
recebeu essas cicatrizes?” Ele respondeu: “Na batalha, lutando por
meu senhor César”. Disse: “Suba aqui e se assente do meu lado.
Você é um que foi testado e provado”.
105
Irmão, não é tempo de alisar penacho, não são dias de
educação; é tempo de teste. É um tempo em que Deus está
testando Sua Igreja para encontrar cicatrizes de batalhas das duras
provações, lutas e batalhas. Esse será aquele que passeará ao lado
Dele. Como Eliseu foi testado e provado antes que ele pudesse
usar a capa do profeta. Como Elias jogou aquela capa sobre os seus
ombros, como ele devia ser o homem certo. Elias o observou lá no
campo enquanto ele estava arando. Deus disse: “Este é o homem.
Este é o homem que pode usar esse manto. Este é o homem que
pode usar essa capa. Ele pode ocupar o seu lugar”. Bendito seja o
Nome do Senhor.
106
Como Seus olhos que tudo veem se movendo sobre a Terra,
tentando encontrar algum homem que possa usar aquela capa
de que Ele falou. “Pode você beber o cálice que eu bebo? Pode você ser
batizado com o batismo que eu sou batizado? Vocês podem,” Ele lhes
disse. Então, nós hoje, como Igreja, vamos colocar o manto de Cristo,
toda a armadura de Cristo, todo o escudo, broquel e armadura,
para que possamos nos apresentar irrepreensíveis naquele dia.
107
Ele está procurando por memoriais testados pelo tempo, de
modo que Ele possa dizer: “Aí está meu servo. Eu o tenho testado,
o tenho provado, como fiz com Jó. Ele provou ser cem por cento”.
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lugar a outro desse jeito? E Algo me disse: “Você não foi chamado
para isso”. Ele está fazendo exatamente o que Deus lhe mandou,
mas nós temos que ter alguém para se posicionar aqui como Oral
Roberts e outros, um Josué com a espada, com a mensagem de fé
e libertação. E veja, temos que ter aqueles que fazem isso e outros
que faz aquilo, mas todos seguem juntos para fazer uma grande
unidade. Esta é a igreja de Deus.
17
Estava conversando há pouco com uma jovenzinha,
desanimada e com o coração partido. E eu estava tentando lhe falar
sobre como que uma mulher e um homem não são separados, eles
são a mesma pessoa. Homem feito... Deus fez o homem macho e
fêmea, ele era homem. Isto é certo. E Ele os separou em carne e os
fez diferentes, mas os ajuntou para criarem os filhos como um só.
18
E assim, o homem, o corpulento, e o tipo... E a mulher é a
parte amável do homem. Assim eles estão unidos. Deus os separou,
mas eles eram ambos exatamente a mesma pessoa: homem [man,
em inglês – Trad.]; e a mulher [wo-man, em inglês] é chamada
mulher porque ela foi tirada do homem, isto é certo. Ela é uma
parte do homem. Mas na vida aqui, na carne, eles foram separados;
no espírito eles são um.
19
E eu estava falando sobre os homens perdendo a
afeição por suas esposas, e não as amando como amavam
quando eram namorados, que vergonha! Você deve amá-la;
ela será sempre sua namorada. Com certeza, é o que ela deve
ser. E você deveria tratá-la assim. Oh, nunca deixe que essa
pequena lua de mel acabe, porque no céu ela não acabará.
Serão perfeitamente um lá. Isto é certo. Parece que algumas
mulheres deveriam dizer amém a isto, não é mesmo? “Você
nunca me deixe ouvir... Você está sempre repreendendo
severamente as mulheres e falando assim”.
20
Irmã Hickerson, por que você não disse alguma coisa, ou
alguém ali atrás, digam... Foi você? Obrigado, irmã Cox, isso é
muito bom. Irmão Cox, isso é para você, onde você estiver agora.
Muito bem. Sim, senhor. E nós nunca deveríamos nos esquecer
de honrar um ao outro; sempre sejam namorados; nunca deixar
isso cessar.
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Um moço católico veio conversar comigo há não muito
tempo, ele era separado da esposa. Ele declarou: “Billy, eu odeio ter
que vir até você, eu sou um católico, você é um protestante”. Disse:
“Um padre me expulsou da minha casa um tempo atrás”. E eu
interroguei: “Qual o problema com ele?” Ele explicou: “Bem”, ele
contou: “Eu bebo um pouco”, e prosseguiu: “À noite, eu trabalho
duro”. E disse: “minha esposa acha que eu tenho que chegar em
casa toda noite e beijá-la e abraçá-la, e atuar como se estivéssemos
nos preparando para casar”.
22
Continuou: “Nós nos casamos e temos um tanto de filhos”.
E disse: “Se nós... naquele tempo...” Eu disse: “Opa, espere um
minuto, rapaz, você está errado, você está errado. Tem que ser
do mesmo jeito que era antes de vocês se casarem. Vê? Você deve
sempre se lembrar disto”. Continuei: “Ela tem quarenta anos agora,
um tempo em que ela realmente precisa de sua atenção”.
23
Então, eles tinham que comparecer perante o tribunal de
divórcio, e ele disse: “eu não sei o que fazer”. Eu disse: “Vá e chame-a.
Se eu for lá como um protestante, ela não me receberá, mas eu...”
Ele disse: “Oh, ela gosta de você”. E eu afirmei: “Vá e chame-a, e
diga que você mudou de ideia”. E assim, no dia seguinte eu liguei
para o juiz e falei com ele. E eu falei com esse rapaz, eu disse: “Eu
estarei assentado no andar abaixo de onde o juiz estará analisando
o caso. Eu estarei orando por vocês. Não conte a ela sobre isso”.
“Tudo bem”. Então eu estava lá embaixo orando, depois de um
tempo eu ouvi o som de pequenas passadas descendo os degraus,
e ali vinham eles, abraçados e todo sorridentes, vocês sabem.
24
Ele disse... Eu respondi: “Bem, olá”. E ele disse: “Irmão
Branham faz algum tempo que não te vejo”. (Sim, trinta minutos. Vê?)
Faz tempo que não te vejo. E ela disse: “Bem, reverendo Branham,
faz tempo que não te vejo. Fico feliz em vê-lo novamente”. Respondi:
“Obrigado, então,” eu disse: “vocês estão parecendo namorados”.
Oh, ele afirmou: “Nós estamos muito bem, não estamos, querida?”
Ela respondeu: “Sim, estamos querido. Ela disse: “Venha nos visitar
algum dia, Reverendo”. E eu respondi: “Muito obrigado”. Disse:
“Tchau para vocês”. Eles foram embora, e o rapaz se virou para trás
e acenou desse jeito. Eles estavam muito felizes...
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“sobre esta Rocha sólida (a Palavra de Cristo) Eu edificarei a Minha
Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Ela vai ficar
ali, será um memorial de Sua graça na presença dos Anjos.
98
Quando os anjos Lhe perguntarem um dia: “Por que Tu
foste a terra?” Ele se voltará e apresentará essa Igreja sem falhas,
sem manchas, sem rugas. Ali está o material. Ali está a coisa, Sua
reputação. Ele teve que fazer isso. Aquele construtor de pontes
teve que construir a ponte. Ele tinha que fazer aquilo ou perder sua
reputação. Cristo terá uma Igreja. E Ele tem que fazer isso, pois Ele
veio a Terra e se tornou carne, e habitou entre nós, e se fez pecado
para que nos tornássemos justos.
99
Ele se tornou um de nós, para que por Sua graça, pudéssemos
nos tornar Ele. Ele veio tomar o nosso lugar como um pecador, para
que pudéssemos ter o Seu lugar como filhos e filhas de Deus na
presença da Sua majestade. Que graça de Deus! Como poderíamos
dizer que estas palavras não são corretas: “Os céus e a terra passarão,
mas estas palavras não hão de passar”.
100
Um menininho índio, cego, alguns dias atrás, era cego
desde que tinha três ou quatro semanas de vida, recebeu a sua
visão, normalmente, então saiu andando da plataforma. O que foi
isso? Foi um memorial testado pelo tempo do poder e da graça de
Jesus Cristo. Louvado seja Seu santo Nome. Testado pelo tempo,
provações, problemas, sacudidas e arrancos, isso é apenas para
encontrar as bolhas de ar em você, para ver se tem alguma ali. É
Deus te sacudindo e te testando.
101
Muito tempo atrás, o grande César Augusto, depois de uma
grande e famosa batalha em que eles tinham conquistado uma
grande vitória; eles iam fazer para ele uma celebração em Roma.
E ele lhes disse: “eu quero um homem para cavalgar, um homem
valoroso para cavalgar ao meu lado enquanto eu faço isso”. Disse:
“quero que alguém compartilhe essas bênçãos comigo”. E todos
os... E aquilo chegou até os campos.
102
Todos os oficiais apararam seus penachos, poliram suas
espadas, deixaram suas armaduras bem brilhantes e tudo mais,
e praticaram determinada continência, de pé, para o rei e assim
por diante. E todos eles desfilaram com suas grandes armaduras
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moveu. Por quê? Ele tomou a frente, porque se ela caísse, ele cairia
junto com ela.
93
E Jesus Cristo veio do Céu de glória, da glória até aqui para
construir uma Igreja. E o material que Ele está colocando nela é
testado pelo tempo. Você pode vir até o altar e fazer uma confissão,
mas quando Ele encontra alguma bolha ou outro tipo de coisa onde
o mundo sopra coisas vis em você, e assim por diante, você não
consegue suportar, Ele apenas o coloca de lado. Deus quer uma
igreja testada pelo tempo, não alguém que é um cristão hoje e um
apóstata amanhã, e entra e sai, e sobe e desce.
94
Ele não pode colocá-lo em nenhum lugar. Mas Ele tem uma
Igreja que foi testada, passou por provações, por perdas, doenças,
tristezas, morte e ainda está de pé; como um testemunho. Esse
é o homem. Sim, esse é o homem que Ele está procurando. Não
me importa se você é um indigente, não me importa se você é um
mendigo. Não me importa se você é um maltrapilho. Seja você
quem for, Deus vai colocá-lo em teste. Ele está procurando um
material testado pelo tempo.
95
Eu creio que num destes dias esta grande Igreja... Quando a
ciência diz: “Como pode isso se soltar? A gravidade vai te segurar
na terra...” Agora, eu me sinto religioso. Deixe-me lhes dizer, esta
Igreja testada pelo tempo virá à existência algum dia. Pode ser que
metade deles estejam dormindo no pó da terra.
96
Eu não sei onde eles estão, mas Deus tem Seu material todo
testado. Um dia Ele virá para tomar a frente (“Sigam-me!”), através
das atmosferas, e estratosferas, e esferas direto para a presença do
Deus Todo-Poderoso, Ele irá com uma Igreja testada pelo tempo.
Este é um memorial para Sua graça. Este é um memorial que Deus
Lhe deu. “Ninguém pode vir a Mim a não ser que Meu Pai o traga
primeiro.” E todo aquele que vem a Cristo é um presente do amor
de Deus, e Cristo o coloca em prova. E se ele suportar o teste, Ele
o coloca na ponte, aperta bem, lhe dá uma posição e o coloca lá,
sabendo que ele vai suportar até o fim da estrada. Amém.
97
Material testado pelo tempo: “Sobre esta pedra”, não sobre a
pedra do fanatismo, não sobre um monte de emoção, não sobre um
monte de teologia da igreja, nem sobre alguma denominação, mas
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25
Isto é certo, o amor conquista tudo (correto), só o amor. Você
pode ter todos os sinais e evidências, mas apenas dê-me amor, isso
encerra o assunto para mim. Oh, que coisa!
Precioso Cordeiro moribundo,
Teu precioso sangue nunca perderá seu poder,
Até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva,
Para não mais pecar. (Veem?)
Desde quando pela fé eu vi aquela corrente
Que flui das Tuas feridas abertas,
O amor redentor tem sido o meu tema,
E será até eu morrer. (Correto.)
Oh, maravilhoso.
26
Agora, “Memoriais Testados pelo Tempo”. Eu tive essa
ideia nesta manhã ao ouvir a mensagem de Escola Dominical,
uma mensagem evangelística, quando o nosso irmão falava sobre
Elias, quando ele quis... Os moços da escola dos profetas, como
eles queriam construir uma espécie de uma grande escola. E isso
veio à minha mente, e eu estava pensando sobre memoriais. Agora,
um memorial é uma ótima coisa. Nós apreciamos os memoriais. E
muitos homens nesta vida tentaram deixar algum tipo de memorial.
Quase todos os homens gostam de fazer isso, eles colocam em sua
tumba uma grande lápide. Isso está bem, claro. Eu aprecio isso.
Tudo bem. E assim muitos tentam construir grandes altares.
27
Um memorial que eu gostaria de mencionar agora está em
Ohio. E ali havia um cético, eu esqueci o nome dele. Eu tenho a
foto em algum lugar em casa, em minha coleção. E ele era tão duro
contra o cristianismo, a ponto que ele desejou que fosse construído
um memorial para si depois de sua morte, com o seu pé em cima
da Bíblia, apontando assim e dizendo: “Fora com superstições
religiosas e avante com a ciência moderna”.
28
E quando estava morrendo, ele disse: “Se eu estiver errado,
que serpentes surjam de dentro da minha sepultura”. E quando
ele morreu, eles ainda estavam jogando terra na cova e já haviam
matado duas ou três grandes víboras. E hoje nesse túmulo, um
ministro recentemente tirou uma foto e trouxe para me mostrar, e
pendurado nas correntes ao redor de seu... O cemitério é um lugar
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bonito, mas o túmulo dele mais parece um ninho de cobras. E não
importa, mesmo no outono e no inverno, serpentes continuam
subindo de seu túmulo: um memorial. Deus me livre de ter um
memorial como esse, ou qualquer um de vocês.
29
Assim, ainda existem memoriais, grandes memoriais.
Estou pensando em Josué, o poderoso guerreiro. Que grande
homem foi ele, que tomou a armadura de Moisés como um líder
daqueles dois milhões de judeus. Moisés, selecionado, chamado
para fora, separado para o serviço; e Josué entrando e assumindo o
lugar daquele homem, certamente foi uma grande coisa a se fazer,
assumir o lugar daquele profeta, um poderoso guerreiro, chamado,
predestinado e ordenado por Deus.
30
Quatrocentos anos antes que ele viesse, Deus disse que
iria libertá-los e iria visitá-los. E que guerreiro foi Moisés! Nunca
nenhum outro homem ocupou uma posição como Moisés, até que
Jesus Cristo pôde fazê-lo. E ele mesmo disse: “O Senhor vosso Deus
levantará um profeta entre vós, semelhante a mim. E acontecerá
que se não ouvirdes esse profeta, e todo aquele que não ouvir esse
profeta será lançado fora”. Correto.
31
Agora, este grande memorial... E Josué desceu até o rio. E
depois da morte de Moisés, Josué assumiu o seu lugar. E Deus era
com Josué. E ele disse: “Agora santifiquem-se, lavem suas roupas,
e separem-se, e não se acheguem às vossas mulheres, e no terceiro
dia Deus fará algo”. Oh, eu... numa destas noites ou num culto de
domingo, eu quero pregar sobre esse terceiro dia e mostrar a vocês
o poder que há neles, naquele três.
32
Eu mencionei isso nesta manhã, na oração. Tudo tinha
três na numerologia da Bíblia. Agora, no terceiro dia vocês verão
a glória de Deus. Bem, isso foi para mostrar que ele sabia o que
estava falando, porque ele mencionou exatamente o momento em
que isso aconteceria. E eu posso imaginar como Josué se sentiu
quando ele se colocou diante de todos aqueles Israelitas. Agora,
sua palavra deve ser verdadeira e ali estava o Jordão cheio.
33
Vocês veem, o caráter do homem é revelado por suas
obras. Seja você quem for, suas obras provam o que você é. Não
importa o quanto você testifica, o que quer que você diga, a favor
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o coração humano, que um homem que já nasceu de novo, que
passou da morte para a Vida, nem todos os demônios do inferno
poderiam fazê-lo duvidar. Há algo segurando ali dentro. Deixe-a
balançar, deixe-a chacoalhar. Amém. Ela vai ficar firme em todo o
tempo, porque está em Cristo Jesus.
88
Então esse homem disse: “não vou pedir a ninguém”.
Mas afirmou: “eu mesmo vou”. O prefeito da cidade foi até ali e
declarou: “senhor, certamente tenho confiança na sua ponte”. Ele
respondeu: “Se você tem confiança em minha ponte, siga-me”.
Muito bem, colocou-o em um teste.
89
O prefeito disse: “Meu carro estará estacionado ali, na manhã
determinada; eu irei com você”. A companhia ferroviária ligou
e disse: “senhor, temos confiança em sua ponte, nós teremos...”
Ele respondeu: “Se vocês confiam na minha ponte, tragam quatro
locomotivas cheias e fiquem sobre a ponte. Se você tem confiança,
siga-me. Se vocês creem que ela foi testada e provada, vocês creem,
venham, venham comigo.”
90
E muitas pessoas escreveram cartas para ele por verem sua
coragem. É isso que os homens buscam, um homem de coragem,
não um fracote ou algo assim. Se você acha que poderá escapar por
ir à igreja e dizer amém de vez em quando, e gritar um pouquinho,
e colocar seu nome no livro, e sair e viver como um demônio, suas
próprias ações provam quem você é. Seu caráter demonstra isto.
Mas Deus... O mundo quer ver homens corajosos, alguém com
coragem para se posicionar como um memorial da graça salvadora
de Jesus Cristo. Isto é certo.
91
No dia em que a ponte foi inaugurada, o restante deles
veio, disseram: “Preparem-se, preparem suas câmeras”. Disseram
a todos os jornalistas: “Porque essa ponte vai cair”. Aquele jovem
companheiro caminhou por ali naquela ponte, estacionou seu
carro; olhou para trás e viu as locomotivas todas alinhadas; viu o
prefeito ali acenando para ele, olhou e viu milhares de soldados lá
atrás, prontos para marchar com ele.
92
Disse: “que a banda toque!” Irmão, quando a banda começou
a tocar, soaram os apitos, as buzinas tocaram, quero dizer, houve
uma tremenda vibração. Mas ele atravessou a ponte e ela não se
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82
Toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que
atinge seu lar, toda vez que seus vizinhos falam mal de você, isso
está somente te chacoalhando, te afrouxando, para que assim
você possa descer e se agarrar melhor à Rocha eterna da imutável
Palavra de Deus. É assim que Deus faz, Ele envia essas provações
para testá-lo, para prová-lo, para sacudi-lo e lhe dar uma nova
sustentação.
83
Então, vemos que quando ele tinha tudo pronto, os críticos
pararam ali e disseram: “Isso não vai funcionar”. Mas aquele
arquiteto sabia que sua ponte ia resistir. Ele sabia que seria assim,
porque ela tinha sido testada. É por esta razão que Deus disse: “Eu
terei uma Igreja sem manchas nem rugas”. Amém. Ela passou pelo
teste. E cada filho que vem a Deus tem que ser testado.
84
E naquele grande e memorável dia quando eles estavam
indo – quando dos dois lados... Eles começaram dos dois lados,
quando se encontraram no meio da baía, o homem que construiu a
ponte disse: “não vou pedir a ninguém...” Todos os arquitetos por
ali disseram: “Assim que houver alguma vibração, ela vai desabar
no mesmo instante. Será muito perigoso”. Nenhuma companhia
de seguros lhe deu cobertura. Ele não precisava de nenhum seguro.
Ele disse: “Minha ponte vai resistir”. Ele tinha confiança.
85
Agora, ele tinha que testá-la, pois sua reputação estava em
jogo. Certamente estava. E se realmente suportasse, ela seria um
memorial. É por isso que eu sei que esta velha e genuína salvação
de Deus se sustentará. A reputação de Cristo está nela.
86
Ele não nos dará alguma coisa apenas para construirmos
uma igreja, não uma teologia feita por homens, não sobre uma
experiência de escola, ou construir algum seminário, como eles
querem, nesta manhã, para educar pregadores. O verdadeiro
pregador vem do seminário da Graça de Deus, um chamado de
Deus. E é testado ao longo do tempo. Correto. E vai suportar. Deus
tem confiança em você. Temos confiança Nele. A ponte vai...
87
O velho poeta disse: “Minha âncora se mantém dentro do véu,
em cada vento forte e tempestuoso, minha âncora se firma dentro do véu”.
Não sabemos o que é, mas algo a está segurando. Correto. Ela
está ancorada lá no Céu. E há uma corda de salvação que segura
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ou contra, nada tem a ver com isso; suas obras contam o que você
é, contam o que você é em seu interior. Cada trabalho que você
faz manifesta o que você é.
34
E vocês, homens de negócio, se vocês fizerem um trabalho
improvisado, vejam o que eu quero dizer, um trabalho pela
metade, não façam isso. Se você não pode fazer isso direito, então
não o faça. Isto é certo. Quando você vem a Cristo, se você não
puder se render completamente a Cristo de corpo e alma, e vir a
Cristo, então não venha. Mas quando você realmente deseja ser
um cristão, tome posição e faça isso verdadeiramente. É assim
que Deus quer que você seja. E isso será... isso provará.... Suas
obras provarão qual é seu caráter. Seu caráter é conhecido pelas
obras que você faz.
35
E Josué agora, a palavra dele estava em jogo, (sim,
senhor), como foi com Noé nos tempos antigos. Mas Josué tinha
que atravessar aquele rio. E aparentemente ele escolheu a pior
época que poderia se imaginar. Era no mês de abril, quando a
neve estava derretendo na Judeia e descendo pelas montanhas.
E o velho Jordão está lamacento e se esparrama pelos campos,
irrigando os campos do Jordão.
36
E parece que, se fosse pela matemática, ou pela educação,
ou pela ciência, ele havia escolhido a pior época do ano para cruzar
o Jordão. Mas Deus gosta de tomar tempos assim para provar que
Ele é Deus. E homens de Deus, que creem em Deus e conhecem
o que Deus prometeu, não têm medo de fazê-lo, porque Deus irá
honrar Sua Palavra tão certo como Ele é Deus.
37
E quando… Ele disse: “Primeiro peguem a Arca e vão
adiante”. E quando os pés daqueles sacerdotes tocaram o Jordão,
não importava quão turbulento ele estivesse, e o quanto ele estivesse
transbordando, ele cedeu à Palavra eterna de Deus, porque a
Palavra estava na arca. Jesus disse: “Os céus e a terra passarão, mas a
Minha Palavra nunca há de passar”. Assim Josué, sabendo que suas
palavras deveriam estar ancoradas na Palavra de Deus, colocou a
Palavra de Deus em primeiro lugar.
38
Gostaria que vocês que estão doentes aqui nesta noite
fizessem isso também. Coloquem a Palavra de Deus junto com
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a sua confissão. Faça a sua confissão, creia e estabeleça isso ali
e chame as coisas que não são como se já fossem; então, vamos
marchando adiante. Faça desta maneira. A Palavra de Deus te
levará para o outro lado.
39
E assim que os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, ele se
abriu de lado a lado e a água parou. Vocês percebem que aquele rio
rugindo teria criado uma barragem lá e em vinte minutos estaria
tão grande como essas grandes barragens modernas que temos
ali no Colorado Boulder Dam. O caminho que o Jordão percorre
lá, descendo pelas montanhas com grande força, esparramandose por aqueles vales, enquanto dois milhões de pessoas a pé,
mulheres e crianças, poderiam passar por ali, provavelmente
levariam quatro ou cinco horas ou mais, e o quanto você acha
que teria enchido aquele rio?
40
Mas Deus parou a correnteza (Amém. Oh, eu amo isso),
segurou a correnteza, e o rio se deteve ali até que eles atravessassem.
Então Deus disse a Josué: “Queremos fazer um memorial para isto.
Vá e envie um israelita, um de cada tribo, e peguem doze pedras e
construam um memorial. E esse memorial será para que, quando
seus filhos passarem por este caminho, e perguntarem: “Por que
estas pedras estão aqui?” E vocês deverão lhes contar a história
de como Deus parou o Jordão. Esta é uma maravilhosa memória.
Eu espero um dia poder olhar para aquelas pedras em um futuro
próximo, que elas ainda estejam colocadas como um memorial.
41
Mas então, eu me lembro de outro memorial. E que grande
e abençoado memorial foi este. Então eu penso em outro memorial.
Certa vez, quando uma mulher fez uma escolha errada, ela decidiu
não permanecer nas planícies bem irrigadas de... ou melhor, nas
planícies bem irrigadas de Sodoma e Gomorra, e fazer parte da
sociedade, e viver como o restante das mulheres daqueles dias...
Ela não tomou a decisão correta como Sara, que ficou nas terras
estéreis; mas ela guardou a palavra de Deus em seu coração. E
ela foi obediente e amorosa com seu esposo de tal forma que o
chamava de seu senhor. E ali foi onde Deus desceu com dois Anjos
e os visitou na tenda.
42
Mas a senhora Ló se tornou muito mundana e se envolveu

OS MEMORIAIS DE DEUS TESTADOS PELO TEMPO

19

76
Muitas vezes as pessoas dizem: “Oh, eu sou tão tentado”.
Bendito seja o Nome do Senhor pelas tentações. “Quando estou
fraco, então sou forte”, disse Paulo. “Todo filho que vem a Deus deve
primeiramente ser testado e provado.” E estes testes são mais doces e
mais preciosos para você do que o ouro precioso. É tempo de teste.
77
Muitos anos atrás, antes de existirem as fundições, eles
costumavam pegar o ouro, e a forma como eles sabiam se estava
bom ou não, era tirar todo o lodo de cima, toda a pirita de ferro (que
é o ouro dos tolos), tirar todo o ouro dos tolos, todas as bobagens.
Os batedores batiam, e batiam, e viravam, e continuavam batendo,
e giravam, até que o batedor visse o seu reflexo no ouro.
78
É assim que Deus faz com Sua Igreja: Ele lhe dá provas e
mais provas, testes e mais testes, uma prova após outra, um teste
após outro; até que a Vida de Cristo seja refletida em sua vida,
até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde,
preparado, submisso; disposto a virar o seu rosto das coisas do
mundo e olhar diretamente para o Calvário, para Aquele que
está batendo.
79
Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes, e
doenças, e perseguições. Elas são enviadas justamente para testálo, para tirar a sujeira de você, tirar o lodo, tirar de você a lentidão;
para despertá-lo para o lugar onde você pode olhar e ver o reflexo...
ou os homens podem olhar e ver o reflexo de Cristo em você. Cristo
em vós, a esperança da glória.
80
Ele testou cada peça. Finalmente ele... Antes de colocar um
parafuso, ele o testava. Ele testou tudo. Então quando estava tudo
pronto... Agora, os zombadores paravam ali e diziam: “Não vai
aguentar. Não tem como”. Isso é o que eles estão dizendo hoje.
“Essa religião do Espírito Santo de que vocês tanto falam não vai
durar, essa árvore vai queimar.” Mas ela não vai ser queimada.
81
Oh, o fogo apenas a rega, ele simplesmente nos dá um
novo apoio. Ele simplesmente dá mais força em cada provação.
Toda vez que um vento atinge uma árvore e a empurra para um
lado e para outro, para trás e para frente, ele somente afrouxa
as raízes, para que ela possa ir mais fundo e tenha uma melhor
sustentação.
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72
Oh, ele tinha visão. Antes que um homem possa ter
reputação, ele tem que ter visão do que está fazendo. Oh, bendito
seja o Senhor. Esta é a razão por que há um céu para irmos. Esta
é a razão para termos uma reputação como cristãos. Nós sabemos
o tipo de material que foi empregado nesta construção. Isto é
certo. O Sangue de Jesus Cristo está nesta construção. Correto.
A mancha de Seu Sangue lavou todos os meus pecados. Ele me
tirou dos becos do inferno e me fez Seu servo, então eu creio Nele.
Assim, eu passei da morte para a vida, e cada crente passou por
isto, porque eles têm confiança e creem neste grande Construtor,
neste grande Arquiteto.
73
Agora, quando o homem assumiu aquilo, a primeira coisa
que ele fez para ter certeza de que estava certo foi descer lá e dizer:
“Agora, antes de começar esta ponte, nós temos que alcançar uma
base sólida. Temos que ir até lá”. Ele sabia que embaixo daquela
areia, estava o seio da terra, que era uma rocha sólida. O que ele
fez então, conseguiu enormes bombas, fez descer grandes tubos
até lá embaixo e sugou toda aquela areia movediça com essas
bombas, até alcançar a rocha sólida. Quando ele atingiu a rocha,
ele colocou grandes parafusos lá e deixou-os fixados. E ele fez
isso com cada um.
74
E ele foi e trouxe consigo os melhores arquitetos que ele
pôde encontrar, os melhores cientistas, os melhores equipamentos.
Ele mandou trazer ferro para a sua ponte. Quando ele obteve
isso, ele não colocaria nem um pedaço de ferro, nem um único
parafuso, sem antes testar cientificamente para ver se não havia
algum sopro, para ver se não havia pequenas bolhas de ar, onde na
fundição aquilo havia sido moldado, para ver se tinha sido testado
corretamente. Oh, que memorial seria para sua reputação como
um construtor de pontes.
75
Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela
ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve que
tomar para garantir que Sua Igreja estivesse segura? Sim senhor.
Há um memorial da morte de Cristo, este é Sua Igreja. Algumas
pessoas não querem viver isso, outras viverão. Mas é um tempo de
teste, Deus testando as pessoas hoje para Seus memoriais.
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com as coisas do mundo. E que lição isso é para nós hoje, que
podemos nos tornar de mentalidade tão mundana. E eu estou
certo, hoje, de que a igreja toda está se tornando muito mundana.
Agora, quem sabe a senhora Ló não tivesse essa intenção quando
ela foi para lá. Ela pensou: “Eu só vou ser sociável”. Tudo bem ser
sociável, mas não se contagie com os hábitos do mundo. Quando
você for, vá como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles
propuseram em seus corações que não se contaminariam, não
importando o que acontecesse. Não importava se o restante da
igreja tinha se apostatado, o que aconteceu, eles decidiram em seus
corações. E eles são um memorial hoje.
43
E a senhora Ló representa um memorial. E quando Deus
deu a ela a última mensagem de graça, quando Ele enviou aqueles
anjos lá embaixo e lhes disse que, dentro de algumas horas,
Sodoma e Gomorra seriam queimadas. Contudo, ela não conseguia
suportar a ideia de ter que abandonar sua vida social, para sair
para o deserto e viver como Sara vivia, lá no deserto, tendo que
usar roupas comuns das mulheres lá das planícies. Ela queria estar
no luxo. Seu esposo tinha se tornado um grande homem na cidade.
Ele sentava junto ao portão como um juiz, ou como o prefeito da
cidade. E ela queria essa ostentação. E ela não aguentava pensar
que teria que desistir dessas coisas.
44
E quando ela saiu com o seu esposo da cidade, ela ficou
olhando para trás, chorando e lamentando porque teve que deixar
aquilo para trás, por separar-se daquele tipo de morte. Jesus disse:
“Aquele que lança mão do arado e olha para trás, não é digno de arar”.
Que tipo de pessoas deveríamos ser?
45
Aquele que lança mão do arado e ainda que não regresse,
mas somente se volta para olhar para trás, não é nem mesmo digno
do arado. Oh, nós deveríamos manter os nossos olhos e corações
num só sentido. Não importa o que as pessoas façam, o que a igreja
faça, o que o vizinho faça, o que qualquer outra pessoa venha a
fazer, mantenha o seu coração centrado no Calvário. Nem mesmo
pare para olhar para trás. Não temos tempo para olhar para trás.
46
E essa mulher, por causa do que ela fez, Deus fez um
memorial para todas as outras pessoas que se viraram para olhar
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para trás depois que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal.
Ela se tornou uma estátua de sal. E ela está lá até hoje. A estátua
dela pode ser vista nos campos, uma mulher parada lá com a cabeça
virada, olhando para trás. E ela está olhando para trás por cima do
ombro esquerdo, olhando atrás para os campos, o seu coração estava
lá atrás. Porque ela foi forçada a fazer isso, foi isso que aconteceu.
E muitas pessoas aceitam a Cristo dessa maneira hoje, porque eles
saem do mundo, sentindo-se como se tivessem sido forçados a fazêlo. E eles continuam saudosos e cobiçosos, e não vai demorar muito
para eles retornarem. E eles são memoriais horríveis da Graça de
Deus, do amor de Deus demonstrado por eles.
47
Agora, memoriais... Agora, nos dias em que Jesus esteve na
terra, os judeus tinham construído o templo como um memorial.
E eles mostraram a Jesus quão formosamente aquele templo fora
construído. E Ele disse… Demorou quarenta anos para construir
o templo, cerca de oitenta anos no total. Por quarenta anos eles
cortaram pedras em diversas partes do mundo. Quarenta anos na
construção, e nem um zumbido de serra ou som de martelo... Mas
sabe, Jesus disse: “Não olheis para isso, porque eu vos digo que chegará
o tempo em que não ficará pedra sobre pedra”, uma pedra sobre outra.
Pouco antes Ele tinha dito estas grandes e memoráveis palavras:
“Os céus e a terra passarão”, templos passarão, memoriais passarão,
“Mas a minha Palavra é um memorial eterno”.
48
A arca apodreceu há muitos anos, as tumbas dos profetas
ruíram. E todos os diferentes tipos de memoriais se deterioraram,
o tempo desgastou a pedra, mas a Palavra de Deus permanece a
mesma, formosa para sempre e sempre, tão viva e nova para os
crentes deste dia como nos dias em que ela foi falada.
49
Não é de admirar que Elias, nesta manhã em nossa... na
mensagem que o nosso irmão nos trouxe; quando eles queriam
construir uma grande escola para o profeta como um memorial, mas
Elias escolheu uma coisa melhor, um milagre de Deus para fazer
flutuar uma ferramenta caída e fazer com que ela emergisse da água.
Esta era a Palavra do Senhor. E é muito melhor nesta noite aquele
que recebe a Palavra do Senhor em seu coração como um memorial,
do que aqueles que tentaram erguer um grande memorial.
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Palavra de Deus segue adiante. Ela é feita do tipo certo de material.
68
Há não muito tempo ali na Austrália, a grande Austrália,
que está sob o domínio da Coroa Britânica. É como a África do Sul,
a caminho da Austrália. Em Sidney, há uma cidade bem grande ao
redor da baía ali. O irmão Beeler provavelmente sabe mais sobre
isso do que eu. No entanto, eles queriam construir uma ponte que
atravessasse do Norte de Sidney até o Sul de Sidney. Eles haviam
chamado por todo o país arquitetos e construtores de pontes para
virem construir aquela ponte. Nenhum deles aceitou. Ninguém
se atrevia a pegar isso. Assim que chegaram lá, descobriram que
o fundo daquele mar era de areia que se movia, areia movediça.
E nada podia parar ali. E eles testaram, sondaram, e se foram.
Eles disseram: “Não, nós não assumiríamos o risco nem de tentar
construir tal ponte. Ela não pode ser construída.”
69
Depois de um tempo, um jovem arquiteto da Inglaterra, um
homem famoso, bem conceituado, que tinha uma boa reputação.
Oh, eu gosto disto. Eu gosto de um homem com reputação. Oh, você
não tem que ser um grande homem, você pode ser um indigente
que mora em um sótão e ter uma reputação muito melhor do que
um soberano. Absolutamente. Você não tem que ser rico; você
pode ter uma reputação. Isso declara a sua reputação. O que você
faz é o que você é; isso lhe dá a sua reputação. E você é conhecido
por sua reputação.
70
Esse homem chegou lá com uma maravilhosa reputação.
Ele analisou a situação. Ele caminhou ao longo das margens por
alguns dias. Ele estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou em
volta. Depois de um tempo, ele foi até o prefeito e disse: “Eu vou
aceitar o trabalho”. “Bem”, ele disse: “senhor, você sabe o que está
aceitando”? Ele respondeu: “Eu entendo perfeitamente’.
71
Ele pontuou: “Bem, esses grandes arquitetos, como os
americanos, e arquitetos de todo o mundo, construtores de
pontes vieram aqui e ficaram com medo de fazer o trabalho”. Ele
observou: “Mas, senhor, eu não tenho medo de fazer o trabalho,
eu vou aceitar”. Continuou: “Eu compreendo que eu tenho uma
reputação em todo o mundo como um construtor de pontes, mas
eu arrisco minha reputação, pois eu sei que eu posso construí-la.”
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63
Toda a ação ateísta, ou dos que são ateus, cada pessoa
comunista, e o que quer que sejam, cada budista, cada jainista ou
muçulmano tem que testemunhar o nascimento do Senhor Jesus
Cristo todos os dias. Cada vez que você assina uma carta (amém),
toda vez que você escreve uma data, você está testemunhando que
Deus enviou Seu Filho há mil e novecentos e cinquenta e sete anos.
Irmão, você não teria como fazer isso, isso nunca poderia acontecer.
“Os céus e a terra passarão, mas a Minha Palavra nunca passará.”
64
Algum tempo atrás eu estava em Nova Iorque, fui até uma
pequena ilha da estátua da Liberdade, a qual foi dada pelo governo
francês aos Estados Unidos muito tempo atrás. E na mão dela tem
uma tocha de luz. Nós subimos até o braço. Havia uma janela ali
onde aquela grande luz estava brilhando. Eu notei que ao seu redor
tinha um monte de pequenos pardais, e eles estavam todos mortos,
caídos por ali.
65
E eu perguntei ao guia: “E esses pardais? Será que foram
eletrocutados?“ Ele respondeu: “Não, senhor, não notamos isso até
esta manhã”. Disse: “Ontem à noite houve uma tempestade, uma
grande tempestade atingiu a baía aqui”. Eu disse: “Sim, senhor,
fiquei sabendo”. Ele continuou: “Estes pequenos companheiros
foram surpreendidos pela tempestade”. E prosseguiu: “Quando
entraram aqui nesta luz, eles tentaram bater contra a luz. Vejam,
eles simplesmente batiam e se chocavam contra este vidro”. E
concluiu: “Ao invés de usarem a luz para conseguir abrigo, eles
tentaram bater contra ela”.
66
E então a inspiração me tocou. Isto é certo, homens e
mulheres que estão tentando bater contra a Luz de Deus estão
simplesmente batendo seus cérebros, e não são... Por que eles
não a usam para estarem seguros ao invés de ficar batendo seus
cérebros, tentando negá-La e dizendo: “Os dias dos milagres já
passaram. Não há tal coisa como cura divina, a velha salvação
genuína e essas coisas”.
67
Eles estão simplesmente batendo contra o poste. Enquanto
agem assim, a grande Igreja de Deus está se movendo e indo adiante
tão firme quanto ela pode. As pessoas se levantam e alegam ser isso
e aquilo, e falham, e coisas assim, mas a Igreja de Deus avança. E a
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50
Há não muito tempo, eu ouvi, quando estava na Itália,
eu ouvi sobre Mussolini, e aquela grande estátua de 40 e poucos
pés de altura [Cerca de 13 metros - Trad.] que ele construiu como
um memorial ao atletismo, porque ele era um atleta. E eu queria
encontrar aquele memorial. E vocês sabem, ela foi reduzida a pó
por uma grande bomba.
51
Eu estive há dois ou três anos no lugar onde os Faraós do
Egito levantaram grandes santuários e ídolos, e eu... E eles me
disseram que teria que cavar vinte pés [Seis metros – Trad.] abaixo
da terra para encontrar apenas o terreno onde aqueles memoriais
foram colocados. Eu estive onde César Augusto, Herodes e os
maiorais de Roma... e eu andei na rua onde eles costumavam andar
em frente ao palácio; e ela está a uns vinte e cinco pés [7 metros –
Trad.] abaixo da terra. Aqueles memoriais desapareceram. Mas a
Palavra viva de Deus permanece exatamente a mesma e tão valiosa.
Ela é um memorial.
52
Assim, eu digo hoje, irmão, as coisas que você faz, as
palavras que você diz, como você trata o seu próximo, e o que você
faz em relação a Cristo, serão um memorial eterno. Você pode
ter uma boa casa para deixar para seus filhos; você pode estar
trabalhando por algum patrimônio, para deixar para seus filhos.
Mas eu prefiro deixar para eles a Palavra de Deus do que qualquer
outra coisa. Essas casas vão desaparecer. Isso está perfeitamente
bem; isso é bom. Não tenho nada contra isso. Mas não faça estas
coisas menores e deixe as grandes coisas por fazer (veem?), porque
a casa vai perecer, e as pessoas vão perecer com ela; mas a Palavra
de Deus as ressuscitará no último dia e lhes dará Vida eterna e
imortal novamente.
53
E agora, para fazer uma declaração como esta, a Palavra
eterna de Deus... Eu me lembro daquela velha canção que
costumávamos cantar aqui anos atrás:
O tempo passa em breve transição,
Nada na terra permanecerá,
Construa suas esperanças sobre coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus.
Quando a nossa jornada se findar,
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Se a Deus tivermos sido fiéis,
Lindo e brilhante nosso lar na glória,
Nossa alma raptada verá.
54
Quão melhor é poder olhar o sol se pondo quando suas veias
estiverem gelando em seu corpo e seus filhos ao redor da cama,
sabendo que temos um memorial construído lá. “Querida, um dia
destes o papai vai encontrá-la do outro lado.” Prefiro ter isto quando
o médico diz: “Billy, nada mais pode ser feito por você”.
55
E eu então olhar para minhas crianças e lhes dar um beijo de
despedida. Dizer: “Mas o papai não está morrendo, ele vai para um
descanso, para um lugar. Pois quando este tabernáculo terrestre se
desfizer, já terei outro esperando”. Que memorial para falarmos
dele! Prefiro dizer estas coisas aos meus filhos do que dizer:
“Querida, eu tenho um milhão de dólares neste banco e um milhão
naquele outro ali para você”. Prefiro deixar este testemunho. Com
a partida, deixar para trás pegadas na areia do tempo. Pegadas
que talvez outros, navegando no solene mar da vida. Um irmão
desamparado e náufrago, ao vê-las, recobre o ânimo novamente.
Sim, deixe-as como um memorial, seu testemunho.
56
Como eu estava pensando nesta noite sobre um velho
homem deitado lá, nas suas últimas horas de vida, me ligou outro
dia querendo que eu fosse pregar em seu funeral, no tabernáculo
do Paul Rader. Este é o meu bom amigo F.F Bosworth, um santo
piedoso que está indo se encontrar com seu Criador. E ele disse:
“Este é o momento mais feliz da minha vida, irmão Branham”. Ele
declarou: “Estou tão feliz em saber que estou indo encontrá-Lo, eu
quase não consegui dormir esta noite”.
57
Eu ouvi sobre a Sra. Aimee McPherson, não faltando o
respeito, uma mulher maravilhosa. Tenho visto pontos negativos
neste e naquele. Tenho visto pontos negativos em Smith
Wigglesworth, e no Doutor Price, e em muitos outros grandes
homens, mas nunca ouvi falar sequer de um ponto negativo de
F.F. Bosworth. Deus permita que o meu fim seja como este: um
memorial da graça do Senhor Jesus Cristo.
58
Eu penso em E.Howard Cadle aqui em cima não muito
tempo atrás, quando ele estava caído no chão como um bêbado
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e as moscas voando ao redor de sua boca. E a sua querida mãe lá
embaixo orava, cria e se agarrava a Deus por seu filho alcoólatra.
Quando ele se foi deste mundo, ele deixou um testemunho e
um memorial da graça do Deus Todo-Poderoso que é suficiente.
Quando a Palavra de Deus é colocada para Ele em oração, Deus
responde mesmo.
59
Deus está construindo uma igreja como um memorial, um
memorial de Seu sacrifício. Cristo não veio a terra para morrer
em vão. Sua morte não será em vão. Deus é capaz de levantar
destas pedras filhos a Abraão. Se as pessoas não viverem nisto, se
não levarem isto em consideração e não derem conta do grande
Dom que Deus lhes tem dado, Deus é capaz de levantar destas
pedras filhos a Abraão. Verdadeiramente, Ele o fará. E quando
eu penso nisto, e penso no grande preço que Ele teve que pagar.
Agora, bem... Todo mundo quer tudo de graça, querem tudo...
Este é o modo de vida americano hoje, obter tudo que puder sem
pagar nada.
60
Irmão, você não obtém nada que tenha valor sem pagar
alguma coisa; você paga por aquilo que você obtém. Isto é certo.
Você tem que pagar por isso, e isso tem um custo. E a sua salvação
custou caro para Deus. Ela custou o Seu Filho Unigênito, para dar
vida eterna a cada homem e fazê-lo feliz nesta noite, e para que ele
vivesse pelas coisas que valem a pena viver. Não para deixarmos
algo para nossos filhos; nenhuma herança deixada pode ser maior
do que a salvação de nosso Senhor Jesus. Certamente, não.
61
Agora, alto preço é pago. O teste do tempo deve vir.
São memoriais testados pelo tempo. E o único memorial que foi
provado ser correto é a Palavra de Deus. Oh, céticos têm tentado
acabar com Ela. Eles fizeram tudo que podiam fazer, mas Ela nunca
passará. Nunca falhará.
62
Abraão, quando recebeu aquele memorial de Deus: “Você
terá um filho com esta mulher, Sara”; por vinte e cinco anos ele creu
de todo o coração e rejeitou tudo que fosse contrário, pois ele sabia
que Deus guardaria Sua Palavra. Incrédulos hoje se levantam e
tentam denegrir a Bíblia. Antes que você pudesse parar a Bíblia,
você teria que parar o tempo, antes que você pudesse fazê-lo.

