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A BASE DO COMPANHEIRISMO
The Basis of Fellowship

William Marrion Branham
Terça-feira, 14 de fevereiro de 1961
Long Beach, CA – EUA

Fiquem de pé por um momento e vamos orar enquanto
estamos de pé. Alguém tem um pedido especial? Apenas levante
sua mão e diga: “Senhor, lembra-Te de meu pedido nesta noite.”
Observando este menino, assentado aqui em uma cadeira de rodas,
com a mão levantada, eu oro para que Deus o cure nesta noite. E
vamos ficar em oração agora enquanto inclinamos nossas cabeças,
cada um ore de sua própria maneira.
2
Nosso Pai Celestial, viemos a Ti no precioso Nome do Senhor
Jesus, para Lhe agradecer por tudo o que Tu tens feito por nós. Este
é outro dia que fomos poupados, Senhor, um dia ainda deste lado
da Eternidade. Te gradecemos por isto. E, se fizemos algo que Lhe
desagradou, pedimos perdão. E agora oramos para que Tu tomes
o culto em Tuas mãos e continues conosco, Pai, enquanto lemos a
Palavra e começamos a falar sobre a Palavra. Ó Deus, que o Espírito
Santo venha! Que tenhamos companheirismo ao redor da Palavra,
Senhor, simplesmente um grandioso e glorioso companheirismo.
Conceda isto.
3
Abençoa-nos conjuntamente e responda cada pedido; Tu
conheces seus corações e do que eles têm necessidade. Minhas mãos
estão levantadas, também, Senhor, e oro para que Tu Te lembres
de meu pedido. Lembra-Te daqueles que estão enfermos e aflitos e
necessitados, e das pessoas chamando e chorando e implorando, e
seus entes queridos morrendo. Oh, este é um mundo enfermo, Senhor.
Venha, Senhor Jesus, leve-nos daqui, Senhor, para aquela gloriosa
Terra onde não há enfermidade nem sofrimento. Fale conosco nesta
noite e através de nós; circuncide os lábios que falam e os ouvidos que
ouvem. E abençoe Tua Palavra, e que Ela seja uma Semente em nossos
corações para edificar fé. Pois pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor vos abençoe enquanto vocês estão assentados agora.

2

CRENTES DA BÍBLIA

4
Nós, de fato, somos privilegiados de estar aqui, novamente,
nesta noite. E agora, amanhã, o Senhor desejando, estaremos, amanhã
à tarde, às duas e meia, com o irmão Smith no Velho Lar Pisga, às
duas e meia, amanhã à tarde. Agora, eles terão que lhes passar as
informações de como chegar. Eu penso que todos sabem onde fica o
Velho Lar Pisga. A Igreja Pisga, ou, Lar Pisga, é isso? Sim, é chamado
de lar e igreja. Eu estava... O irmão Smith é um amigo meu muito
precioso. Fomos missionários juntos nas Ilhas, e ele é um excelente
e honroso homem Cristão. E vocês que moram ao redor, perto dali,
eu não sei quanto longe é, mas é em algum lugar aqui na Califórnia.
Eu não sei onde fica. Eu simplesmente não saberia... não conheço por
aqui. E eu me perco muito por aqui, de qualquer maneira.
5
Eu tive algo hoje, eu tive companheirismo com o irmão
Arganbright. Eles disseram que ele estava falando há pouco. Eu estava
fora; uma jovem senhora, ali fora, estava ali chorando para que eu
fosse ver seu pai, morrendo com câncer. E vocês não sabem quantos
destes há; simplesmente em todos os lugares. E então eu estava ali
para ter companheirismo com o irmão Arganbright nesta manhã.
6
E quase cometi um dos erros mais horríveis. Humm! Eu estava
na cafeteria Clifton, onde vou falar no próximo sábado de manhã para
os Homens de Negócios Cristãos. E eu estava de pé, ali, observando
as pessoas entrarem, e eu vi uma jovem entrar, e eu ia me encaminhar
até ela e perguntar-lhe se ela queria que eu orasse por ela. Eu pensei
que havia algo de errado com seus olhos. E já vi lepra, e glaucoma,
oftalmia [Inflamação nos olhos – Trad.], eu... mas eu nunca tinha visto
olhos como aqueles. E descobri que não era isso, porque aí entraram
algumas mais. Era um tipo de substância que ela tinha sobre seus
olhos. Era... Eu estava apenas... foi bom que algo me fez parar ou
ela iria... E ela tinha um tipo de coisa que parecia verde-amarelada
embaixo assim, e então um azul escuro por detrás daquilo e... Bem,
eu pensei que a pobrezinha estava para morrer; eu não sabia que ela...
ela entrou ali e pensei, é a primeira vez que vejo algo assim.” É esta
alguma nova moda, ou algo que elas estão fazendo?
7
E olhei ao redor e vi aquilo, e comecei a encaminhar-me
para ela e dizer… Oh, que coisa! Essa coitada, eu apenas gostaria de
perguntar a ela o que havia de errado com seus olhos. E pensei que
talvez ela fosse... Eu lhe diria que oro pelos enfermos, e eu gostaria
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Tudo, a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo...
Agora, todos levantem suas mãos e comecem a louvar a Deus.
Glória...
...entregarei
Tudo...
Tudo entregarei,
Tudo entregarei
Tudo entregarei,
Tudo, a Ti, meu bendito Salvador.
Apenas louvem a Ele. Deem-Lhe glória. Deem-Lhe glória,
todos... a Ti, meu bendi-...
129
Ó Jesus, Tu Filho de Deus, eu oro para que Tu... Deus Pai...
Aqui estão, cada um deles, apenas salve cada um, Deus... Eu oro, no
Nome de nosso Deus. Conceda isto, Jesus.
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Tudo entregarei, Tudo (Deus te abençoe, minha irmã.)
...bendito... (Eu... Venha, amigo pecador. Venha, membro
morno de igreja. Venha, entre na Glória Shekinah.)
Tudo entregarei,
Tudo a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo entregarei,
Tudo entregarei... (Venha agora. Isto é correto, venha agora
mesmo. Venha bem aqui. Venha, membro de igreja, desça agora.)
Tudo entregarei,
…a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo entrega… (Entrego todo credo, entrego tudo mais, Senhor,
eu Te quero. Você virá? Isto é correto, venham, meninas).
Tudo entregarei,
Tudo entregarei,
Tudo entregarei (Não virão agora? Desçam da galeria.),
... a Ti, meu bendito Salvador, eu tudo...
127
Quantos querem o Espírito Santo? Venham agora para estar
com estes. Venham ao redor, venha perdido, renda tudo. Entregue
teu querer, entregue tudo para receber o Espírito Santo. Desçam
da galeria, ali. Todos que estão fora de Cristo, venham. Esta Glória
Shekinah é verdadeira. Eu A testemunhei pela Palavra e por Deus. É
verdade, amigo, venha enquanto você tem uma chance de vir. Correto,
enquanto cantamos.
Tudo entregarei,
Tudo entregarei
Tudo entregarei,
Tudo, a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo entregarei,
Tudo entregarei
Tudo entregarei,
Tudo, a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo...
128
Oh, vocês não podem sentir o Espírito de Deus, movendo-Se
pelo edifício? Venham e fiquem por aqui enquanto os ministros, todos
vindo agora ao redor para orar.
Tudo entregarei,
Tudo entregarei
Tudo entregarei,
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de descobrir o que era aquilo. Eu havia estado na África, nas selvas,
e eu nunca tinha visto nada como aquilo em toda minha vida. E não
pensei que poderia ser maquiagem. Vocês sabem de onde vem a
maquiagem? Vem da selva. Isto é correto. É uma característica pagã.
Isto não pertence à civilização. É dos pagãos; sim, eles se pintam, e
maquiam, pegam lama. Isto é exatamente a verdade; certamente que
é. Originou-se lá; é de onde isto pertence. Não pertence à civilização,
e está bem distante do Cristianismo. Então, eles... Eu nunca tinha visto
algo assim na África, nos Estados Unidos, Suíça, França, Alemanha,
onde tenho estado, cerca de sete vezes ao redor, então eu nunca tinha
visto algo assim. E aconteceu de encontrar isto na Califórnia. Foi uma
boa coisa eu não ter ido a ela; provavelmente ela teria me dado uma
bofetada, não teria? Se eu lhe tivesse dito que eu poderia orar pelos
seus olhos, vocês sabem, e...
8
Eu tive um amigo ministro, certa vez, que veio da Holanda
para cá, e ele cometeu um erro parecido com esse, e a jovem não o
esbofeteou, mas é de se admirar que ela não o tenha feito. Ele era um
pequeno holandês, e ele estava em minha casa. E ele foi ao centro da
cidade; e ele era como que um homem de meia-idade. E havia uma
jovem que saiu com essas poucas, bem poucas... quase sem roupa
alguma. Ele gritou: “Oh, irmã, irmã.”
E ela olhou ao redor, disse: “Qual é o problema com você?”
Disse: “Você esqueceu sua saia.” E então... E ela simplesmente
virou sua cabeça e desceu a rua como que... É de se admirar que ela
não o esbofeteou, mas pobre companheiro, ele pensou: “Oh, que
coisa!” Eu não posso crer que viemos de macacos, mas certamente
parece que estamos regressando a isso.
9
O irmão Arganbright estava me falando acerca de ter algumas
reuniões no decorrer da semana para orar pelos enfermos. Eu amo
orar pelos enfermos; este é o meu ministério. Eu não sou um pregador.
Eu não tenho ensinamento escolar suficiente para me chamar de
pregador. Não saí de escola alguma ou coisa parecida, então eu apenas
amo falar o que sei da Palavra, e isto é tudo o que posso dizer. Apenas
por experiência, e o que leio.
10
Mas ele disse que as pessoas estavam querendo que se
formasse uma fila de oração, e orássemos pelos enfermos. Agora, a
razão que não tenho feito isto, é que quando eu vim, me disseram
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que nesta reunião aqui, pretendiam fazer tudo isto junto. Tenho tido
cultos de cura. Ninguém... Não há necessidade de eu tentar explicar
isto (eu não posso), o que as visões fazem com você. Mas qualquer
leitor da Bíblia sabe o que isto faz com você. Qualquer...
11
Se nosso Senhor foi tocado por uma mulher, Ele, sendo o Filho
de Deus, nascido de uma virgem, e uma visão daquela mulher O
tocando, disse: “Percebo que fiquei fraco”, o que você acha que isto
faria em mim, um pecador salvo pela graça? Uma visão do profeta
Daniel, ele ficou fora de sua mente, perturbado, não sabia onde estava,
caminhando por ali por vários dias. Ninguém percebe o que isto faz
com você. E isto é... Você encontra... Você fica ali por algum tempo e
você encontra alguém, você não... você realmente... “Esta é uma visão,
ou eu, onde estou?” Veem? Veja, é Deus tomando conta de você e...
12
Agora, deixe-me apenas dizer uma palavra sobre isso...
Certamente as pessoas espirituais que leem a Bíblia entenderiam.
Vamos apenas tomar como exemplo os poetas e profetas. Vamos
apenas falar daqueles que são inspirados. Começarei com os poetas
primeiro: os poetas, um verdadeiro poeta, é por inspiração. Vamos
apenas tomar um poeta do qual estou pensando; vamos tomar a
Stephen Foster. Penso que ele foi um dos maiores poetas que tivemos
na América; deu ao nosso povo músicas folclóricas e coisas. Vocês já
leram acerca da vida dele? Agora, o velho lar de Kentucky fica logo
após cruzar o rio, perto de minha casa. Eu posso chegar ali em quinze
minutos, de minha casa. Há uma escrivaninha ali, ela foi avaliada na
feira mundial por cerca de vinte e cinco mil dólares há muitos, muitos
anos, onde ele escreveu “Meu Velho Lar de Kentucky”, os lugares
onde ele andava ali, ao redor, pela plantação, e assim por diante.
13
Bem, cada vez que Stephen Foster levantava com inspiração
suficiente para pegar sua caneta e escrever uma canção, e então logo
que a inspiração o deixava, ele se embriagava. Vocês sabiam disso?
Ele certamente fazia isso. E finalmente quando ele saiu de uma, certa
vez, ele não sabia onde estava, e ele chamou um servo e pegou uma
lâmina e cortou sua garganta, cometeu suicídio. Vocês sabiam disso?
A vida de Stephen Foster.
14
Vamos tomar… Você diz: “Bem, aquele homem era um
mundano.” Então vamos tomar a William Cowper. Eu estive em
sua sepultura, em Londres, na Inglaterra, há não muito tempo;
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aquela anciã de aparência amável, seu cabelo grisalho, pronta para
ir à Eternidade, sabe que ela não tem muito tempo na terra, quando
chegamos à velhice, assim. O que essa mulher estaria dizendo,
se não houvesse algo nisso? Ela não conseguiu se conter mais; isto
simplesmente estava forçando para sair dela. É o Espírito Santo
trazendo Sua Palavra: “Sobre Meus servos e Minhas servas derramarei do
Meu Espírito.” Sim. Aí está a promessa de Deus, exatamente, amigos.
Oh, que coisa! Aleluia! Se vocês apenas pudessem ver o que é isto,
vocês poderiam simplesmente desfrutar disto. Oh, que coisa!
123
Eu creio que devemos chamar os pecadores ao altar, não acham?
Correto. Alguém vá ao piano bem rapidamente. Amigo pecador, estou
te convidando, em Nome do Senhor Jesus, primeiro sobre a base de
Sua Palavra, sobre a base do falar em línguas e da interpretação, e da
profecia caindo sobre essa doce e velha mãe, assentada ali, cada um
falando a mesma coisa, chamando, chamando, chamando.
124
Isso é algo que devemos fazer. Vamos ficar de pé. Qual é o seu
hino, irmão? O que disse? Tudo Entregarei. Venha aqui, irmão; quero
que você me ajude a cantá-lo.
…tudo entregarei,
Tudo entregarei,
Tudo a Ti, meu bendito Salvador,
Tudo entregarei.
125
Enquanto estão tocando isso uma vez, você realmente
quer dizer isto de todo coração? Você está pronto a entregar tudo?
Mulheres, vocês estão prontas a deixar suas modas por Cristo?
Cavalheiros, homens aqui, vocês estão querendo desistir de seu
cigarro, sua bebida, seu jogo, deixar seus credos e encontrar a Cristo?
Membro de igreja, você está pronto a entregar seu credo por Cristo?
Seu credo será condenado naquele dia. Seu Cristo será recebido. Pois
é você que vai ser julgado por um Deus irado que não vai olhar para
outra coisa senão para o Sangue de Seu Próprio Filho. E essa é a única
coisa que passará. Não importa quão bom você tenha sido, quão fiel
você tenha sido; se você não está coberto pelo Sangue, vivendo na
Glória Shekinah, você estará perdido naquele Dia. Viva nisso.
126
Vão entregar tudo agora? Venham aqui, e permitam-me dar
um aperto de mãos, orar com vocês bem aqui, ao redor do altar.
Venham. Membro de igreja, quem quer que seja, venha.
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falou, por que Ele me deteve daqueles poucos comentários finais. Por
que Ele trouxe isto quando eu tinha algo que eu ia dizer acerca do
Sangue? Por que Ele o fez? Porque Ele falou esta interpretação para
que assim vocês soubessem que é Ele falando. Ele dá testemunho, diz:
“Não dê atenção ao barro, mas a Mensagem é verdadeira.” Aí está.
Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Tirem todas as algemas e libertemse para que assim vocês realmente entrem na Glória Shekinah, onde
a Shekinah cai. Esse é o companheirismo: o Sangue de Jesus Cristo
fazendo todos vocês Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Luteranos,
e todos os demais, um em Cristo Jesus. Amém. Graças sejam dadas a
Deus. Oh, irmãos! Hum!
119
Sei que vocês acham que estou louco, mas eu não estou. Eu
não estou. Sei onde estou. Mas isto é glorioso, sentir o Espírito de
Deus aqui na Costa Oeste nestes últimos dias sob a Palavra. A Palavra,
Deus honra a Palavra. Esta é a maneira... Ouçam, para que vocês,
povo pentecostal, saibam. Veem? Deus honra a Palavra dessas visões
porque Ele o prometeu. Bem, o mesmo Deus que prometeu isso,
promete a Glória Shekinah para Seu povo. Vejam, é o mesmo Deus,
apenas em outra forma, trazendo-lhes outra bênção. Ufa! Amém!
120
Oh, se eu apenas pudesse… se todos pudessem captar isto
unanimemente, não seria isto maravilhoso? Oh, isto seria maravilhoso!
Oh, o enfermo seria curado, o coxo andaria, e você pularia como
um cervo. E os pecadores estariam pranteando em seu caminho ao
Calvário, e a Gloria Shekinah caindo ao redor. E nem iríamos para casa
esta noite; apenas ficaríamos aqui a noite toda, todo o dia amanhã, e
todo o dia seguinte. E as ruas estariam lotadas, em todos os lugares,
com o poder de Deus que quer raiar uma Luz sobre nós.
121
Oh, aleluia! Como eu O amo por isto! Sua bondade e
Sua misericórdia duram para sempre. Ele é verdadeiramente,
verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Amém. Jesus Cristo, não há
outro. Ele é o verdadeiro Filho do Deus vivo. Ele é nosso Salvador,
nosso Curador, nosso Rei, nosso Príncipe, nossa Vida, nosso Gozo,
nossa Saúde; Ele é Tudo em todos para nós. Quão maravilhoso! Como
deveríamos estar desejosos em apresentá-Lo ao povo; Deixar que Ele
vá a alguém. Quão maravilhoso! Quão glorioso! Ele… É… Sim.
122
[Uma profecia é dada – Ed.] Louvado seja Deus! Oh,
maravilhoso! Olhe para aquela pobre senhora que disse isso ali,
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simplesmente tive que chorar. Ele era considerado um neurótico.
Qualquer um que vive no Espírito, para o mundo, está a apenas uma
pequena sombra longe da insanidade. A ciência diz isto.
15
William Cowper, quando ele escreveu aquele famoso hino
que costumávamos cantar na ceia em nosso... em meu Tabernáculo
Batista, em minha cidade, por anos e anos: “Há uma fonte cheia de
Sangue, que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham,
e perdem todas as suas manchas de culpa.” Vocês o têm ouvido,
não têm? Vocês já ouviram a história dele? Assim que a inspiração
o deixou, quando ele estava ali e escreveu aquele hino, e quando ele
estava numa esfera tão elevada, onde as pessoas não sabem nada
a respeito... Apenas cantar e gritar e dançar, isto não é estar em...
Isso está tudo bem no Espírito, mas no Espírito de alegria. Vê? Mas
quando você sobe àquelas esferas da qual você nada sabe... Veja, você
não pode explicar isto, você apenas… Você tem apenas que saber que
está ali e isto é tudo. Quando ele saiu disto, ele tentou encontrar o rio
para se suicidar. Quantos já ouviram a história? Certamente. Veem?
Certamente. Ele tratou de encontrar o rio para cometer suicídio.
Estava muito enevoado; o motorista não conseguia encontrar o rio.
Ele ia mergulhar no rio, ele pensou que ainda estava no hino, e agora
ele ia mergulhar no rio, perder toda sua culpa. Vê?
16
Agora, você diz: “Você está falando acerca de compositores
de hinos.” Muito bem. Vamos voltar para a Bíblia agora. Vamos pegar
profetas. Vamos pegar o profeta Jonas. Quando ele estava em seu
caminho para Nínive, e ele foi pelo caminho de Társis, e o Senhor o
levou a Nínive, e o manteve vivo na barriga de uma baleia por três
dias e noites. Você crê que a história é verdadeira? Ele o tinha ungido,
e quando ele saiu daquilo, então em oração, por três dias e noites na
barriga daquela baleia, quando ele saiu às margens de Nínive, ele
pregou com tal força que eles até mesmo colocaram panos de saco
sobre seu gado, e arrependeram-se de grande maneira. Isto é correto?
Trouxe arrependimento à cidade...
17
E subiu a colina quando a inspiração o deixou, e assentouse sob uma árvore, e orou a Deus para que lhe tirasse a vida (isso é
correto?), quando a inspiração o deixou. Veem? Não é assim enquanto
alguém está aqui; se sente como se fosse um gigante, mas você não
sabe o que a pessoa tem que suportar assim que sai dali. Veem?
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Olhemos para… Vamos pegar o profeta Elias. Deus lhe deu a
inspiração; lhe deu uma visão; lhe disse para que subisse a montanha
e o que fazer. Ele fez a coisa da maneira que Deus lhe disse para
fazer. Não tinha chovido por três anos e seis meses. E ele chamou
Fogo dos Céus, e imediatamente chamou chuva dos Céus, e pegou
e matou quatrocentos sacerdotes, executou quatrocentos sacerdotes.
E então quando a inspiração o deixou, fugiu da ameaça de uma
mulher e correu ao deserto, e assentou-se sob um pé de zimbro, e
disse: “Deus, tire-me a vida.” E Ele... Deus o alimentou com bolos
nas brasas, e então o alimentou novamente. E então ele vagou no
deserto por quarenta dias, e Deus o encontrou acuado numa caverna
em algum lugar. Isto é correto?
19
E o vento veemente passou, e Deus não estava no vento; e o
trovão passou, e Ele não estava no trovão. Depois de algum tempo,
uma Voz mansa e suave falou com ele, queria saber por que ele estava
naquela caverna. Vejam, fora de si, vagando naquele deserto, agora,
e foi encontrado acuado numa caverna. Agora, vocês têm alguma
concepção do que é o Filho de Deus?
20
Esta é a razão, amigos, que quase… Vocês não percebem… Eu
estive aqui a outra noite, tentando aguentar tanto quanto possível por
vocês, porque com o Evangelho eu cortaria tão duramente e bateria
nas denominações e tudo. Não em vossas denominações, mas pela
maneira que se comportam tão soltas. Vê? Elas estão... E com isto, eu
pensei: “Deus, eu os amo, e eu os tenho ferido; permita-me aguentar
tanto quanto possível.” E quando desci desta plataforma, encontreime nos braços de um ministro. Quando fui mais além, me deparei
com uma mulher lá na sala onde havia mais pessoas. Vê? Eu não sabia
onde estava. Então Billy me pegou pelo braço e me guiou para fora
e, de repente, eu soube que estavam me levando escada abaixo, ao
lugar onde eu fico. Vê, vê? E então não dormi nada a noite toda; eu não
contei a vocês acerca disto. Vê?
21
No dia seguinte eu… Parecia que tudo o que eu olhava… A
camareira veio para limpar os quartos, e eu fiquei de pé ali, e assim
que ela entrou, eu soube então o que estava de errado com ela. Eu saí
para a rua, desci a rua, e ali veio um homem descendo, bem ali, eu
simplesmente... de repente, estremeci parado ali, vendo algo que ele
tinha feito, e eu estava tentando lhe dizer bem ali na rua. Vê?
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e ele é trazido à Glória Shekinah, ele é um filho de Deus. A Fé habita
nele. Ele é, então, semente de Abraão, pois ele está morto em Cristo
e assume ser a semente de Abraão. Oh, mundo, se tão somente eles
soubessem o que isso foi!
115
Eu lhes digo onde cometemos nosso erro, agora, se vocês me
desculparem por dizer isto ao encerrar. Onde nós cometemos o erro, é
que temos tentado nos denominar para entrar nisto. “Nós o temos, e os
demais não o têm. O Metodista, o Batista, o Presbiteriano, eles não são
nada; eles são apenas formais e frios.” Se vocês não tomarem cuidado,
vamos ser formais e frios, e eles vão pegar isto e seguir adiante. Nós
vamos perceber que nós mesmos nos encontramos desta maneira,
porque eles estão simplesmente vindo da direita e da esquerda, de
todos os lugares. Vocês veem onde os Episcopais estão dizendo agora:
“Devemos voltar ao Evangelho. Devemos voltar ao Pentecostes.
Devemos ter os que falam em línguas, os que interpretam as línguas,
os curadores Divinos, e tudo em nossas igrejas.” Oh, irmão, que coisa!
(Não vendam esta fita.)
116
[Falando em línguas e interpretação – Ed.] Amém. Louvado
seja Deus nosso Pai. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Louvado seja
Deus. Oh, a glória Shekinah! Glória a Deus! Envie-a sobre nós, oh
Senhor! Envie-nos Tuas bênçãos, Pai. Com corações famintos e abertos,
nós esperamos diante de Ti. Bem-aventurado seja o Nome do Senhor.
Como Te agradecemos, Senhor! Oh, amém!
117
Não é isso maravilhoso? Ora, irmão, você fala acerca de
discernimento de espírito, visões, não é isto simplesmente a mesma
coisa? Não é a interpretação de línguas, profecia? Veja o que o Espírito
Santo disse. Talvez estes dois homens nunca tenham se conhecido ou
tenham se visto antes; é muito provável que não. E aqui estão eles,
um falando e o outro dando interpretação a isto, e se enquadrando
com a Palavra. Vocês notaram por quanto tempo ele falou? Como ele
trouxe seus adjetivos e sua... em suas sentenças? Vocês notaram como
a interpretação veio? Apenas a mesma coisa, contestou da maneira
que ele falou. Ora, é o Espírito Santo entre nós. Nós simplesmente
estamos entorpecidos a isto. Nós não percebemos, irmãos, que coisa
grande é esta! Oh, como Deus quer derramar Suas bênçãos sobre Sua
Igreja! Vocês não creem nisso? Oh, irmãos!
118
Me perguntava, bem agora, enquanto o Espírito Santo recém
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oferecido por meio do fogo; o sangue no fogo, fazendo fumaça, o
aroma ligeiramente doce que subia ao Próprio Salvador. O aroma
ligeiramente doce eram as orações das pessoas pelo odor do sangue
que subia enquanto ele orava sob o sangue derramado.
111
E hoje em dia, quando o sacrifício tem sido queimado pelo
Espírito Santo, quando você toma seu próprio sacrifício por meio
do Sangue de Jesus Cristo, e você se prostra no altar, coberto pelo
Sangue, e o Espírito Santo toma isto e envia um aroma doce de
gratidão a Deus que te leva à Glória Shekinah, que é o único lugar
de companheirismo. Amém.
112
Companheirismo: isso é o que precisamos, a maneira de Deus
para o companheirismo. Há unicamente uma maneira. Deus proveu
a maneira de ter companheirismo. Não podemos nós mesmos nos
educar para entrar nele. Não podemos nos vestir a nós mesmos para
entrar nele. Você não pode se denominar para entrar nele. Você tem
que ser nascido nele através do Sangue de Jesus Cristo, que te leva ao
companheirismo Divino. Então: “Se andarmos na Luz, como Ele está na
Luz, temos companheirismo uns com os outros, e o Sangue de Jesus Cristo
Filho de Deus nos limpa de todo pecado.” Amém.
113
Como podemos ter preconceito racial? Como podemos ter
preconceito denominacional e ainda dizer que estamos caminhando
na Luz? Como podemos ter preconceito contra a Palavra de Deus
e dizer: “Os dias de milagres já passaram”? A Própria Palavra de
Deus! Porque temos que enfrentar a coisa cara a cara e dizer: “Bem,
simplesmente não posso fazer isto acontecer, e eu simplesmente não
creio nisto.” Por que você não confessa que é um incrédulo? Jesus
disse: “Estes sinais seguirão aos que creem.” E isto está estabelecido. Isto
é para crentes.
114
Esta é a razão porque sou Pentecostal. Esta é a razão que eu
creio, porque eu os encontrei. Tenho andado em lugares, em grandes
lugares. Tenho ido a este povo Pentecostal onde estavam bem ali em
Washington, D.C., quando o vice-presidente Nixon e todos os demais
estavam ali; isto não os parou nem um pouquinho. Quando o poder
de Deus caiu, eles gritaram e louvaram a Deus da mesma forma que
em qualquer lugar. Eles não estavam envergonhados do Evangelho,
porque eles estavam no companheirismo. Aleluia! Quando um
homem é nascido do Espírito de Deus, há algo que acontece com ele,

A BASE DO COMPANHEIRISMO

7

22
Você simplesmente não percebe pelo que está passando. Vê?
Você apenas sabe o que passa no exterior; você não sabe o que passa
no interior. É como estar lá nas alturas, a um milhão de milhas acima,
onde você sente como se tudo estivesse ao seu alcance assim, então,
de uma só vez, você cai em algum lugar, e você não... Aí está você. Vê?
E esta é a razão que temos que observar isto bem de perto. E certa vez
eu fiquei na reunião por muito tempo, e os irmãos me deixaram ficar
tanto tempo na plataforma, ao ponto que se passou quase um ano
antes que eu voltasse ao campo novamente.
23
E então isto é o que dificulta. Até que eu cruze a fronteira do
outro lado e encontre vocês novamente face a face, vocês... não há
necessidade de tentar explicar isto. Vocês apenas creiam em mim
como vosso irmão. Eu tento fazer o melhor que posso por amor a
vocês. Não amaria eu, nesta noite, pegar cada enfermo e dizer: “Eu
posso curar você”? Oh, eu... se eu pudesse pegar a quarta parte destes
e colocá-los na rua e empurrá-los até Hollywood, daqui a Hollywood,
para os curar, eu o faria, certamente eu o faria.
24
Mas se eu pudesse pegar a Bíblia, edificar fé suficiente sobre
uma ou duas coisas que vocês pudessem ver e reconhecer... Veja,
somos tão ligados à terra, todos (eu sou também, vê?), e tão ligados à
terra que não percebemos que é Jesus Cristo de pé ali. Vê?
25
Agora, quando essa unção vem, você pode captar de cada pessoa
aqui, exatamente onde estão os temores, onde estão as perturbações,
onde... aí está, como um batimento cardíaco vindo a você. Vê? Quando...
Não sou eu; eu apenas fico ungido; isto é tudo. Vê? E é simplesmente
como um dom que tenho para me render ao Espírito.
26
Eu normalmente não me alimento, nem faço nada, apenas me
mantenho rendido ao Espírito. E quando me trazem aqui, à noite,
ninguém fala comigo. Veja, eu venho direto, e saio direto da mesma
forma. Fico no quarto e oro até que eu possa ouvir Isto ou saber, e
ver aquela Luz movendo-Se no quarto onde estou. Então continuo
dizendo: “Obrigado, Senhor; estou indo ali para um propósito, para
ajudar Teu povo. Agora, ajude-me, Senhor, como for, dê fé ao povo.”
E esta é a maneira que faço isto. Isto é correto. E então quando se trata
apenas de orar pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles, eu faço
isto o tempo todo, é claro. Isto é correto. E agora, esta é a velha maneira
tradicional dos Judeus fazerem isto. E isto é bom; dá resultado para
Oral Roberts e a Tommy Osborn.
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27
Tommy Osborn, acho que ele não impõe as mãos sobre as
pessoas; ele apenas lhes explica a Palavra e simplesmente captura
o diabo. Ele é tão estudado, a ponto que ele simplesmente coloca o
diabo em seu lugar através da Palavra, e então faz com que eles orem
uns pelos outros; faz uma grande corrente de oração, e se afasta e
lhes permite virem e testificarem a noite toda, ele disse. Isto não o
incomoda nem um pouquinho; ele não... Uhum. E o encontrei aqui,
há não muito tempo. Tommy é um dos mais finos companheiros.
Tommy Osborn é realmente um cavalheiro Cristão, o irmão Tommy
Osborn: um companheiro muito dócil. E ele simplesmente ficou firme
na Palavra do velho irmão Bosworth.
28
Ele veio à minha casa; ele esteve aqui. O que iniciou seu
ministério foi que ele estava lá quando aquele maníaco correu para
me matar (vocês leram isto muitas vezes) na plataforma. E então ele
se posicionou ali com os ombros para trás e cuspiu em minha face,
e tudo mais. E disse: “Seu enganador”, diante de seiscentas e tantas
pessoas, ele disse, “aqui, impondo-se como um servo de Deus”, disse,
“eu vou quebrar cada osso neste seu pequeno corpo”, homem bem
grande, uns 118 kg.
29
Bem, é melhor você saber do que está falando. É melhor
não falar de jeito nenhum; apenas permita Deus falar. Eu sabia que
Ele tinha me guiado ali. E dois policiais que eu guiei a Cristo, lá no
camarim do auditório, correram para agarrá-lo. Eu disse: “Isto não é
assunto de carne e sangue; apenas deixem-no.” Então ele correu até
lá. Agora, eu vou te dizer, se você alguma vez ficar um pouquinho
irritado, é melhor você descer da plataforma. Há somente uma coisa
que conquistará qualquer demônio ou qualquer outra coisa, isto é o
amor. Esta é a única maneira que eu posso ajudar alguém, é quando
eu os amo. E eu posso sentir o amor deles por mim.
30
Agora, o homem ali, eu pensei: “Aquele pobre coitado, ele não
me mataria; esse é o diabo fazendo-o fazer isso. Pode que ele seja um
homem casado, tenha filhos. O que ele tem contra mim? Ele nunca me
viu em sua vida.” Vim a descobrir que ele era de uma instituição de
insanidade, e tinha atingido um ministro na rua, e quebrou seu queixo
e clavícula. Ele simplesmente tinha mania de matar pregadores. E ele
começou a andar ali, e cerca de duzentos pregadores debandaram da
plataforma, rapidamente, quando o viram. E então ele ali, parado, se
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Quando eu era um garotinho, meu irmão e eu fomos ao campo
que ficava atrás de nós; encontramos um velho, um velho cágado.
Eu não sei se vocês sabem ou não, o que são, aqui na costa oeste.
Quantos sabem o que é um cágado ou uma tartaruga? Correto. Ele era
de uma aparência muito engraçada para nós, garotinhos; ele parecia
tão horrível! Aqui, as grandes pernas, sabe, estendendo-as assim. E
eu disse: “Não é ele de uma aparência engraçada, irmão?” Ele disse:
“Sim, ele é .” Eu disse: “Vamos olhar para ele.”
107
Quando o fizemos, ele fez como muitos destes Cristãos fazem,
você sabe, assim chamados: “fiuuuu” se encolheu dentro da casca.
“Oh, você é o irmão Branham, aquele santo-rolador.” Hum. “Oh, você
é aquele cara que crê em cura Divina; você é aquele curador Divino.”
Ah, sua velha tartaruga! Vê? Então, de repente, eu disse: “Bem, espere
um minuto, irmão.” Eu disse: “Eu vou dar um jeito nele.” Queríamos
vê-lo caminhar, e ele não caminhava para nós. Ele apenas ficava
ali como se estivesse morto. Isso é o que a igreja tem feito: tem se
enfiado em seu casco Presbiteriano, Metodista, Batista, e Pentecostal,
simplesmente encolhidos dentro e dizem: “Nós não queremos ter
nada a ver com o restante deles. Uhum.”
108
Vocês sabem o que eu disse? “Vou pegar uma vara; vou descer
nele.” Fui e peguei uma grande vara de salgueiro, e bati nele por tudo,
e ele nem se mexeu. Você não consegue bater neles. Não. Eu disse:
“Vou te dizer; eu vou dar um jeito nele.” Eu o levei ao riacho e o
peguei pelo casco, e disse: “Vou afogá-lo ou ele vai andar.” E eu o
coloquei na água e apenas algumas bolhas subiram, e foi tudo, nada
demais. Irmão, você pode batizá-los três vezes para frente, três vezes
para trás, aspergi-los, da maneira que você quiser, e ele vai descer um
pecador seco e subir um molhado.
109
Mas, vocês sabem como eu o fiz se mexer? Eu fiz um pequeno
fogo e o coloquei sobre ele. Ele se mexeu então. O que a igreja precisa
esta noite, não é de uma boa surra, mas uma... não uma teologia, mas
do Batismo do Espírito Santo e Fogo. Amém. Isto é o que fará a igreja
se mover: colocar a igreja em chamas com o Evangelho. Colocar o
Fogo de Deus sobre eles através do Batismo do Espírito Santo, isto
os fará se mover. Louvado seja Deus para sempre. Isso é o que é se
necessita para fazer a igreja se mover.
110
Sob o Sangue, e o Sangue traz o Fogo. O sacrifício era
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noivado, onde você acaricia sua esposa na sala de estar. Mas agora
espere, aí é o máximo aonde algumas pessoas vão. Mas lembre-se:
no próximo cômodo é onde não é apenas um companheirismo, mas
o relacionamento acontece.
102
E esse é o problema com a igreja hoje; eles têm uma cara
envergonhada, se você pode captar minha parábola, eles não querem
esse relacionamento com Deus. Eles preferem ter uma organização
com alguma vestimenta litúrgica, fria, formal, engomada, dizem:
“Sou Presbiteriano”; “Sou Metodista”; “Eu sou Batista”; “Eu sou
Pentecostal”, do que realmente chegar a esse relacionamento com
Deus para sair e gerar filhos clamando, “Abba Pai”. Eles estão
envergonhados do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: “Não me
envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação daqueles que creem”.
103
Nós nunca vamos educá-los. Nós nunca os denominaremos.
Nós nunca os introduziremos cientificamente. Eles precisam nascer
de novo para entrar. Isso mesmo. Quando um bebê nasce, há três
elementos que vem do... para a vida do bebê. Qual é a primeira coisa?
(Desculpem-me, irmãs). Qual é a primeira coisa que vem? Água. Se
não for, é um nascimento seco; o bebê não está normal. Segunda coisa?
Sangue. Isto é correto? Qual é a próxima coisa? Vida. O que saiu de
Jesus? Água, Sangue, e Vida; Seu lado foi perfurado. O que constituiu
o nascimento natural, constitui o nascimento espiritual.
104
Se um bebê nasce, e ele é natimorto, ele não chora, não há
emoção nele, qual é o problema? Ele é um bebê que nasceu morto.
Este é o problema com as igrejas hoje em dia. O que há de errado
com os Pentecostais? Estamos dando à luz a muitos bebês que nascem
mortos. Isto é exatamente correto. Sim, senhor, estamos fazendo
isso. Isto é exatamente correto. O que você faz com um bebê se ele
é natimorto, assim? Você o pega pelos tornozelos, e o levanta, e lhe
dá um pequeno “estímulo posterior de protoplasma” [Expressão do
irmão Branham referindo-se às nádegas – Trad.], tão duro como pode,
e isto resolve. E se a igreja precisa de uma coisa esta noite, é de uma
boa surra do Evangelho à moda antiga com o poder do Espírito Santo.
105
[Espaço em branco na fita – Ed.]… não tem nada a ver com
isto, nos separarmos por causa disso. Insensatez! Isso mostra que
ainda não estivemos na Glória Shekinah. Isso é exatamente correto.
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posicionou e disse: “Esta noite eu vou te arrebentar completamente
no meio desta audiência e quebrar cada osso de seu corpo.” Agora, ele
era, fisicamente, mais do que capaz de fazer isto. Ele pesava uns 118
kg, e eu pesava cerca de 54 kg.
31
Então ali, ele ficou ali e eu olhei em volta e pensei: “Bem,
coitado, agora veja, o diabo tem aquela grande e boa espécie de
homem, todo amarrado assim. Não é isso lamentável?” E eu me virei.
Eu não disse coisa alguma; apenas me mantive quieto. E eu me ouvi
dizer a ele (Vê?), esse foi o Espírito (Vê?), o Espírito disse a ele.(Você
deveria ver isto nas florestas na África e demais, como isto opera. Você
vê isto aqui entre os americanos, mas veja isto lá, onde você fica diante
de feiticeiros!) E Isto disse: “Porque você tem desafiado o Espírito de
Deus, nesta noite você cairá aos meus pés.”
32
Ele disse: “Eu vou te mostrar aos pés de quem eu cairei, seu
impostor, cobra dissimulada, seu hipócrita.” Ele subiu e foi [O irmão
Branham faz o som de cuspe – Ed.] cuspir em minha face. Eu não
disse uma palavra; apenas fiquei de pé e olhei para ele. Ele chegou
bem perto de mim; ele retraiu seu grande braço para trás, assim, e
com os dentes cerrados, e seus olhos cheios de cólera, ele se levantou
para me bater, e eu disse: “Satanás, saia do homem.”
33
Ele fez “Uh, uh, uh!” Começou a girar assim e caiu, e se
sujeitou aos meus pés, no chão, assim. Ali, ambos espíritos tinham se
desafiado. Vê? Ele tinha desafiado, e o Espírito de Deus aceitou isto.
Vê? E ali ele caiu aos meus pés. E aquele pequeno policial correu e
disse: “Ele está morto?”
Eu disse: “Não, senhor, ele não está morto.”
“Bem, ele está curado?”
Eu disse: “Não, senhor; ele adora esse espírito; ele não está
curado.” Eu disse: “Mas eu gostaria que você o tirasse de meus pés,”
porque ele meio que tinha me prendido, ali.
34
Então Tommy Osborn viu isso, ou melhor, sua esposa viu,
e o trouxe no dia seguinte. E ele se fechou em um quarto por três
dias. Quando voltei para casa dessa viagem, lá estava ele na frente,
o pequeno Tommy, seu... com seus dois pequenos... seu pequeno
bebê e o pequeno garoto. Ele andou umas duas ou três vezes ao redor
do carro, muito nervoso, sabe, e ele disse: “Irmão Branham, irmão
Branham, você acha que eu tenho um dom de cura?”
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35
Eu disse: “Veja, Tommy, depois deste avivamento, começando
assim, haverá muitos curadores Divinos na terra.” Eu disse: “Será
lamentável; será que as pessoas nem mesmo terão uma reunião, a
menos que tenham uma cura Divina.” Veja, a cura Divina é menor,
você não poderia maximizar o menor. Vê? A salvação é a coisa principal
para a alma. A cura Divina é apenas uma coisa menor. Mas eu disse:
“Acontecerá porque quando o fenômeno acontece, há sempre uma
multidão mista como nos dias de Moisés, como sempre foi.”
36
Lutero, eu estava retomando a história de Lutero, aqui, há não
muito tempo, e disse: “O fenômeno de Martinho Lutero não foi porque
ele pôde protestar contra a igreja Católica e ir adiante com isso, mas
manter a cabeça acima de todo fanatismo que seguiu seu avivamento.”
Então isto é correto. Então eu disse: “Seguirá o mesmo aqui. Vê?”
Então eu disse: “Você foi chamado para o ministério; você
sabe disso, Tommy.”
Ele disse: “Sim, eu sei.” Ele parecia um jovem promissor para
o Senhor.
E eu disse: “Bem, se eu estivesse em seu lugar, se você foi
chamado para o ministério, você foi chamado para orar pelos enfermos.
Apenas não... Esqueça acerca de dons de cura Divina e coisas; apenas ore
pelos enfermos.” Eu disse: “Eu iria para debaixo daquela velha árvore de
carvalho ali, e aprenderia algo acerca da Palavra de cura Divina.”
Ele perguntou: “Qual árvore de carvalho?”
Eu disse: “Aquele careca assentado ali na minha varanda da
frente, o doutor F. F. Bosworth.” Eu disse: “Não há um homem na terra
que sabe mais acerca da Palavra de Deus sobre cura Divina do que ele.”
37
Eu estava para ir à África, aqui, há alguns anos, e eu estava no
Madison Square... Não, qual é esse lugar que vocês visitam lá, é em
Nova Iorque? A Arena Saint Nicholas. E ele voou todo o caminho de
volta, e ele voou até lá, e uma noite eu saí na plataforma, ele me viu,
e começou a chorar, assim. E eu fui para detrás do telão e o abracei. E
eu disse: “Tommy, você acaba de vir das Ilhas?”
Ele disse: “Sim, irmão Branham.”
Eu disse: “Penso que você está muito cansado, meu caro,
porque você voou até aqui?”
Ele disse: “Eu não estou nem um pouquinho cansado.” Disse:
“Estou em uma lua de mel.”
Eu disse: “Lua de mel?”
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Mas se há algo que gosto é de um bom e velho Pentecostal livre,
nascido de novo, verdadeiro em seu coração, cantando no Espírito.
Hum. Isto mostra que eles não o têm. Eles estão deixando essa Glória
Shekinah. Esse é o único lugar onde você, alguma vez, poderá fazer
com que os Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Luteranos, Católicos,
Unicistas, Dualistas, Trinitários, e todos, entrem na Glória Shekinah.
É o único lugar de companheirismo verdadeiro. Um homem e mulher
que alguma vez entrou ali atrás, não há diferença em nenhuma pessoa,
então. Eles são todos irmãos ali, porque eles não... Eles conhecem
apenas uma coisa, que é o Sangue, e eles sabem que são irmãos.
Amém. Ufa! Eu gostaria de ter duas vezes meu tamanho agora; talvez
eu pudesse desfrutar duas vezes mais.
99
Sim, companheirismo, companheirismo sob o Sangue, o
único remédio de Deus. As denominações nos separarão; o estudo
nos separará; a ciência nos separará. Mas o Sangue de Jesus Cristo
nos limpará do pecado. Temos companheirismo uns com os outros
enquanto caminhamos na Luz como Ele é a Luz, a Luz da Glória
Shekinah. Amém.
100
Igual a um homem que se casa, quando ele é casado… Você
mora em uma casa de três cômodos. Sabia disso? Oh, você diz:
“Desculpe, eu tenho dez.” Não, você não tem. Você mora em uma casa
de três cômodos. Esta é sua... Você pode ter três ou quatro quartos, e
três ou quatro despensas, e coisas assim, mas você, na verdade, vive
em uma casa de três cômodos: a cozinha, a sala de estar e o quarto.
Isto é correto. Você mora em uma casa de três cômodos. Deus mora
em uma casa de três cômodos: Pai, Filho e Espírito Santo. Você mora
em uma casa de três cômodos: alma, corpo e espírito.
101
Agora, você mora em uma casa que tem cozinha, uma sala
de estar, e um quarto. Qual é a primeira parte quando você fala
com sua esposa? É a parte da cozinha, tendo companheirismo.
Como o homem que vem à igreja, ele se assenta; ele apenas tem um
pequeno companheirismo com o outro quando ele vem para ouvir
a Palavra: “A fé vem pelo ouvir.” Então a coisa seguinte, no outro
cômodo, é o cômodo do noivado. Bem, muitas pessoas pensam
que desde que estejam na cozinha, isso é tudo o que eles precisam.
Não, vocês estão apenas se alimentando, então vejam, vocês estão
apenas sendo alimentados. Então a coisa seguinte é o cômodo do
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eu creio que é em São João 17:17, que Ele diz: “Santifica-os, Pai, na verdade:
a Tua Palavra é a verdade.” Mas no dia de Pentecostes, a parede do meio, a
divisória foi derrubada, a cortina foi rasgada de cima a baixo no Calvário,
e o crente entrou nessa Glória Shekinah, e o poder de Deus caiu sobre
eles. “Santo, Santo, Santo, ao Senhor”, foram os louvores e glórias em
línguas desconhecidas. E saíram dali gritando e regozijando.
95
Esse é o único lugar de companheirismo. Irmão, esse é o único
lugar que fará com que o judeu, o grego, o branco, o negro, o amarelo,
o moreno, se assentem juntos em lugares Celestiais em Cristo Jesus:
quando eles tiverem entrado nessa Glória Shekinah. Não há vergonha
mais neles. Isso é o que eu penso que seja o problema com a igreja
pentecostal hoje, irmãos. Hum! Vemos que as pessoas estão ficando
tão envergonhadas! Elas estão envergonhadas de dizer: “Amém.” Elas
estão envergonhadas até mesmo de glorificar ao Senhor!
96
Alguns pregadores se levantam e dizem: “Amém” como um
bezerro com cólicas. E se vão assim, tentando ir... Eu odeio isso. Eu
gosto de... Levantam e cantam uns hinos clássicos acerca de algo
grande tentando apresentar-se como as demais igrejas. Isto não é
companheirismo. Se há algo que odeio... Perdoem esta expressão de
alguns momentos atrás, eu não quis dizer desta maneira, perdoemme. Mas quando eu penso na maneira que a igreja tem estado, tão
engomada, indiferente, oh irmãos, qual é o problema? Vocês os veem
subir ali e tentar cantar...
97
Eu estive em uma igreja da Santidade, há não muito tempo,
onde um coral estava ali atrás. Hum. Eu tive vontade de dizer umas
coisas. Eles não sabiam que eu estava no escritório do pastor. E aqui
vem aquele coral ali, e David duPlessis estava recolhendo uma oferta
para missões no exterior. E aqueles rapazes, com grandes vestimentas
e coisas, saíram dali com aquelas jovens, indo adiante, e contando
piadas. E um começou e disse: “Agora, aqui estou cego; estou em
uma missão no exterior. Permitam-me dizer-lhes, coloquem algo ali
dentro para mim”, para cima e para baixo dessa maneira. E foram ali
e tentaram, com uma voz excessivamente treinada, tentando aguçar
a voz e gritar, como se estivessem tentando cantar. Você podia dizer
que eles não estavam cantando na Glória Shekinah.
98
Eu odeio uma voz excessivamente treinada: ficam de pé, ali,
prendem a respiração até seus rostos ficarem azuis. Isso não é cantar.
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Ele disse: “Sim, eu e minha esposa acabamos de ter um bom
tempo.” Ele disse: “Veja, irmão Branham, estou feliz que o Senhor não
tem me dado qualquer discernimento ou coisa.” Ele disse: “Sabe quando
você me disse para me assentar debaixo da velha árvore de carvalho?”
Eu disse: “Sim.”
Disse: “Aquele careca?”
Eu disse: “Sim, senhor.”
Ele disse: “Eu aprendi algo ali,” disse, “eu apenas vou e tomo
a Palavra, tomo cerca de trinta minutos, e amarro satanás em tal nó,
de modo que ele não consegue sair, então apenas ofereço uma oração,
e digo: ‘Todos vocês que têm sido curados, subam aqui.’” Disse: “Que
o primeiro se levante e dê coragem ao outro, e ao outro.” Disse: “Eu
e minha esposa apenas ficamos ali e aplaudimos e temos um grande
tempo, e esticamos até cerca das onze horas, e então deixamos os
demais tomarem controle e vamos para casa, caminhamos à luz do
luar e temos um grande tempo,” ele disse.
Eu disse: “Sim, e aquela mesma árvore de carvalho está bem
aqui, nesta noite, esperando para ir à África comigo.”
38
Deus abençoe seu coração; ele está na Glória esta noite, gozando
dos prazeres da Vida Eterna do outro lado. É isto. Oh, Deus, eu ficarei
tão feliz quando todos nós passarmos do outro lado, e vocês não? E
tudo tiver terminado? Agora, se você não é a semente de Abraão, esta
noite, venha e seja a semente de Abraão através de Jesus Cristo.
39
Agora, eu quero ler apenas um versículo da Escritura. Eu
creio... Alguém lê a Bíblia para mim cada noite. Ou, irmão Roy.
Eu quero ler algo… Apenas mais uma, porque se minhas palavras
falharem, as Suas não falharão. E quero ler em São, ou melhor, I João,
e o capítulo primeiro e o versículo sétimo... Se andarmos na luz, como
Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o Sangue de Jesus
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
40
Eu gostaria de tomar um texto, se pudesse ser chamado de
texto, por apenas um pouquinho de tempo, agora, neste tema aqui:
A Base do Companheirismo… se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos companheirismo uns com os outros, e o Sangue de Jesus Cristo, seu
Filho, nos purifica de todo pecado.
41
Agora, eu gostaria de falar sobre o termo companheirismo.
Agora, por que estamos todos aqui juntos? Nós estamos aqui,
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talvez, com organizações diferentes; denominações diferentes estão
representadas aqui: provavelmente a Metodista, Batista, Pentecostais,
Unicistas, Dualistas, Trinitários, Quadrangulares, todos juntos,
estamos assentados aqui. Agora, algum dia Deus nos guiará todos
juntos. Ele terá (Vê?), que fazer...
42
Bem aqui em Houston, Texas, há não muito tempo, quando o
Anjo do Senhor foi capturado pela câmera, quando o doutor Best, da
igreja Batista, naquela noite, estava tendo um debate ali... E quando
eles colocaram no jornal que o debate seria entre o irmão Bosworth e
ele, na minha reunião, ali onde o Anjo do Senhor havia me enviado,
ora, ali vinha... Eles não prestaram qualquer atenção para se... Se havia
alguma coisa em comum, a cura Divina estava em questão, e então
cada um deles veio e tiveram companheirismo juntos. E então, será
dessa maneira algum dia. O comunismo finalmente se enraizará por
aqui, e ficaremos felizes em ter companheirismo uns com os outros,
não é? Bons irmãos de fé preciosa: se eles estão cavalgando em um
camelo de uma corcova ou duas ou quantas tiver, ficaremos felizes
em cavalgar com eles, de qualquer forma, iremos desfrutando de seu
companheirismo. Espero estar vivo para ver isto.
43
Agora, companheirismo é quando podemos nos reunir.
Agora, você não pode fazer... os corvos e as pombas: eles não podem
ter companheirismo uns com os outros. Eles têm dietas diferentes,
e seus hábitos são diferentes. Vocês têm que ter companheirismo
enquanto estiverem de acordo. Agora, o que faz o homem desejar
ter companheirismo? O que nos faz nos reunir e querer ter
companheirismo um com o outro? É porque ali tem que haver algum
tipo de compatibilidade para isso.
44
Agora, estive há algum tempo em um grande museu onde
houve um artista grego que pintou um quadro de Adão e Eva. Eu nunca
tinha visto uma aparência tão horrível em minha vida como aquela que
Eva e Adão aparentavam. Bem, agora, se Eva se parecesse assim: seu
cabelo esticado para fora assim, e sua mandíbula saindo para o lado,
e um braço desta maneira, e o outro de outra maneira, e uma perna
desse tamanho e a outra assim... Oh, uma aparência horrível, uma coisa
brutal de se ver. Bem, se esse era o jeito que Eva aparentava quando
Adão acordou e a viu, este deveria ser o desejo de um homem para com
sua esposa hoje, que ela aparentasse assim. É uma referência para isto.

A BASE DO COMPANHEIRISMO

25

“Santo, Santo, Santo, ao Senhor; Santo, Santo, Santo, ao Senhor.” O que
ele estava fazendo? Ele estava se aproximando da Glória Shekinah, o
verdadeiro companheirismo. Aleluia!
90
Agora, veja, ele tinha… e ele tinha que fazer barulho. A única
maneira que a congregação podia dizer que ele não estava morto, era
porque eles podiam ouvir aquele barulho. E eu lhes digo: quando a
igreja perde seu barulho, algo aconteceu, por certo; tão certo quanto o
mundo existe, porque onde está a Glória Shekinah, há barulho.
91
Observem: o homem que está ungido... e Arão entrava
ali, levando o sangue diante dele, indo: “Santo, Santo, Santo, ao
Senhor; Santo, Santo, Santo, ao Senhor”, aquelas campainhas
tocando, ele ungido, entrando no lugar santíssimo. Como a
congregação admirava aquele homem! Como ele entrou um dia
e deixou ali sua velha vara que ele tinha em sua mão, e quando
ele voltou novamente, aquela vara que estava morta, nada a não
ser uma velha vara, ela veio à vida, desabrochou, e floresceu (sim,
senhor), estando na Presença da Glória Shekinah. Oh! Eu lhes digo:
fará isto, tão certo quanto existe o mundo. Levará uma velha igreja
morta que entra nesta Glória Shekinah e a fará florescer em uma
igreja de fé e sinais e maravilhas. Sim, senhor.
92
Notem o que acontecia. Ali estava ele, ungido, entrava atrás
naquele lugar, e eles apenas podiam escutar, ouvir aquelas campainhas.
E Arão, de pé, na Glória Shekinah, ao lado do propiciatório, onde
os querubins tinham suas asas inclinadas sobre ele, os guardas do
propiciatório. E eles podiam ouvi-lo ali dentro. Oh, como seus corações
desejavam entrar lá! “Santo, Santo, Santo, ao Senhor.” E sabiam o que
isto fazia a Arão. Oh, ele vivia de ano em ano para entrar lá. E como a
congregação comum não podia entrar, contudo, eles estavam vivendo
sob o sangue, mas não estavam na Glória Shekinah.
93
Mas quando veio o verdadeiro Sangue, o Sangue de Jesus
Cristo, o Filho de Deus, Ele derrubou a parede de separação que
estava no meio, Ele rasgou o véu de cima a baixo. E agora é permitido
ao crente, ou quem quer que seja, vir à Glória Shekinah. E um homem,
através da justificação, (crendo na Palavra), santificação, (limpo de
seus pecados), ele está apto para entrar na Glória Shekinah.
94
Deus fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando Ele tinha
salvado a igreja através da justificação (Romanos 5:1); santificação, Ele...
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é correto. Isto apenas o separava de seus pecados. Agora, Efésios diz:
“Somos lavados pela água da Palavra.”
86
Agora, ouvindo a Palavra e sendo tão religiosos tanto
quanto vocês queiram ser, e seu pastor sendo um estudado, e
seu Doutor de Divindade um erudito, ainda assim isto não nos
coloca em companheirismo. Não, senhor; não fará isto porque eles
foram unicamente separados de seus pecados. Agora, isso é uma...
Justificação foi a doutrina de Martinho Lutero. Sabemos disso. Mesmo
sendo justificado pela fé, isso não trouxe um companheirismo.
87
Agora, sabemos que a próxima coisa que o crente tinha que fazer,
depois de ser separado de seus pecados, então o que ele fazia? A próxima
coisa a fazer, era ele voltar-se em direção ao átrio. E enquanto ele ia...
Notem: Oh, que coisa, sinto-me religioso quando falo sobre isso! Veja,
a próxima coisa que ele tinha que olhar, ele tinha sete listras de sangue
diante dele para mostrar que as sete listras significavam as sete eras da
igreja ou os sete mil anos, onde cada era tinha que ser representada pelo
sangue, nada mais, nenhuma outra maneira. De Gênesis a Apocalipse,
do Éden ao Milênio, é o Sangue e nada mais que o Sangue.
88
Outra coisa: o crente tinha que reconhecer isto, o crente
vindo em direção... Agora, ele não está em companheirismo ainda,
contudo ele está separado de seus pecados, mas ele não está em
companheirismo. Ele tinha que reconhecer que o sangue foi adiante
dele, algo morreu para que fosse adiante dele. E Hebreus 13:12 e 13
diz: “Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo Seu Próprio
Sangue.” Isso coloca vocês, Metodistas, muito bem, pela vossa
santificação; todavia não no companheirismo; ainda não o fez. Mas
quando eles iam... Ele estava dentro do edifício. Mas vocês podiam ter
companheirismo um com o outro, saudar um ao outro, mas ainda não
estavam em companheirismo com Deus.
89
Agora, então uma vez ao ano o sumo sacerdote (Oh, que coisa!)
tinha que estar vestido de certa maneira. Ele tinha que ser ungido de
certa maneira. Ele tinha que ser ungido com o perfume da Rosa de
Saron. Eles o colocavam sobre a barba de Arão, e ele escorria até a
orla de sua vestimenta. Ele tinha que ter certos tipos de roupas. E
outra coisa: ele tinha que caminhar de certa maneira. E na orla de sua
vestimenta ele tinha uma campainha e uma romã, uma campainha e
uma romã. Ele tinha que caminhar de certa maneira para fazer tocar
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Correto. Agora, sabemos melhor do que isto. Agora, Deus não faz algo
a menos que isto seja perfeito, correto, e bom, precioso, perfeito.
45
Agora, eu creio que assim como o homem hoje… Por que o
homem quando percebe que é um pecador, por que ele não vem e diz:
“Pai, eu sou um pecador, eu quero que Tu me perdoes?” Não, não.
Ele não faz isso. Ele faz a mesma coisa que Adão fez: esconde-se nos
arbustos em algum lugar. Vê? Ele quer se manter afastado. Por quê?
Isto foi o que ele fez no princípio.
46
E é isso que eu penso: que Eva era a mulher mais linda que já
houve na face da terra. Eu desejo ver ela e Adão vindo pelos paraísos de
Deus, juntos; apenas para ver como nossa mãe da terra se parecia. Ela
era uma pessoa bonita, sem dúvida. E Adão era uma espécie de homem,
masculino em todos os aspectos; Eva, feminina em todos os aspectos.
47
Mas agora, descobrimos que o que faz o homem almejar ter
companheirismo, é porque ele uma vez teve um companheirismo. E
seu companheirismo era com Deus. Um homem hoje está tentando
fazer seu melhor, não importa o que ele seja, se é um índio; quando
viemos aqui, encontramos um índio adorando o sol, adorando um
totem. Vamos à África e os encontramos ligados a pequenos ídolos
e coisas. Em algum lugar ele está tentando encontrar seu caminho
de volta, porque sua origem era ter companheirismo com Deus. É
daí que vem isto. Ele sabe que ele veio de algum lugar detrás da
cortina, e ele está apenas tentando olhar para trás dali, para ver
de onde ele vem e onde está seu caminho de volta. Esta é a razão
que o sobrenatural atrai a atenção das pessoas tão poderosamente:
é porque os homens estão olhando de onde eles vêm, e em qual
direção eles estão indo. Há somente um Livro no mundo que lhe
diz isto, que é a Bíblia: quem você é, de onde vem, e para onde está
indo. Isto é correto; Ela te diz o teu destino, bem aqui na Bíblia: de
onde você vem e quem você é.
48
Agora, tão logo o homem descobriu que era um pecador, ele
sempre tem tentado fazer seu próprio caminho de volta. Ele tenta
encontrar seu caminho de volta, e está totalmente perdido. Agora, esta
é a razão que eu penso que Cristo fez referência de nós, como ovelhas,
ovelhas de Seu pasto. Se alguém já pastoreou ovelhas, sabe que quando
uma ovelha está perdida, ela está totalmente perdida. Eu já as pastoreei
muitas vezes, e constatei que essas ovelhas, ali, quando uma está
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perdida das demais, ela simplesmente fica ali e bale até que o lobo a
pega, ou até algo acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho
de volta. Ela está totalmente perdida; ela tem que ter seu pastor.
49
E esta é a maneira que é a raça humana. Nós não podemos
nos salvar; é tanto quanto um leopardo poderia remover suas pintas
lambendo-se; ele apenas as deixa mais brilhantes enquanto as lambe.
Mas isso mostra sua natureza. Ele tentou encontrar seu caminho de
volta. Ele continua tomando aquela mesma atitude de tentar encontrar
seu caminho de volta. Nós descobrimos que a primeira coisa que ele
tentou fazer, foi tentar se cobrir com folhas de figueira para fazer para
si… Agora, a religião é uma cobertura; sabemos que é isso, que é uma
cobertura. A primeira coisa que ele tentou fazer foi cobrir-se, fazer
para si algum avental de folhas de figueira. Ele descobriu que elas não
funcionariam. Na Presença de Deus, Deus condenou as obras de suas
mãos. Simplesmente não funcionaria.
50
Ele tentou construir uma torre para que pudesse escapar
das inundações e destruições, e encontrar seu caminho de volta
nesta torre, em Babel, de volta para Deus. Deus condenou isto,
e confundiu suas línguas, e a torre caiu. E cada vez que o homem
tenta fazer seu próprio caminho, ele falha. Depois que ele perdeu seu
companheirismo com Deus, ele se tornou um andarilho, teve que se
virar. Deus havia cuidado dele antes disso, mas agora ele constata que
ele tem que fazer por si mesmo, e é uma coisa bem difícil! Então ele
não tem um Pai amoroso para cuidar dele, e protegê-lo, e guiá-lo, e
dirigi-lo, e alimentá-lo, e vesti-lo, e cuidar dele como Ele fazia. Então,
ao invés de voltar, ele tenta encontrar seu próprio caminho. Ele quer
fazer seu próprio caminho de volta. O homem quer fazer seu próprio
caminho; ele sempre quis. Sempre vai querer, eu suponho, tentar
encontrar seu próprio caminho, e toda vez que ele faz seu próprio
caminho, ele sempre erra.
51
Agora, descobrimos nesta era... Vamos pegar alguns dos
caminhos que ele ainda tenta voltar. Ele tenta, nesta era, trazer
a si mesmo de volta, através de sua intelectualidade. Ele tenta
se educar para regressar. Nós tivemos um programa aqui, há
não muito tempo: “Se Pudéssemos Educar o Mundo”. Aqui, há
cerca de setenta e cinco anos, o mundo se encarregou de educarse para regressar ao companheirismo; fizemos todas as nações,
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congregação. Agora, vejam quão bonito isto é! Oh, espero que vocês
não percam isto. Observem. Qual é a primeira coisa? Agora, meu
irmão Batista, Metodista, e Pentecostal, eu espero que vocês tirem
suas jaquetas por alguns minutos; eu quero que vocês vejam isto, se
vocês não veem nada mais.
83
Aqui, há não muito tempo, eu estava falando sobre isto numa
reunião de companheirismo, e um dos grandes rabinos dos Estados
Unidos encontrou-me lá trás, e disse: “Eu nunca ouvi falar disto desta
maneira em minha vida; sendo um rabino e vindo de uma geração de
rabinos; rabino após rabino e após rabino.” E agora ele é um rabino
Pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Eu estava pregando com
ele em Shreveport, e a senhora lhe disse: “Senhor”, disse, “Rabino, eu
pedi que colocassem uma televisão em seu quarto.”
Ele disse: “Não é televisão; é teleinferno, tire-a de lá.”
E ela disse: “Bem você não é um rabino?”
Ele disse: “Eu sou um rabino Pentecostal; louvado seja Deus.”
Ele disse. Bem... Sim.
84
Agora, observem este símbolo aqui. Agora, a novilha tinha
que ser queimada, e com ela devia ser queimado o hissopo, o cedro,
e escarlate; era para serem queimados juntos com a novilha. Agora,
notem: o cedro é uma madeira vermelha, madeira manchada de
branco e vermelho juntos, simbolizando a cruz. E escarlate é a lã do
cordeiro tingida de sangue. E hissopo eram ervas que eram colocadas
com ela. O hissopo era com o que eles aplicavam o sangue. E era o
sangue na escarlate, na madeira de cedro, tudo queimado junto,
para fazer o quê? Para fazer a água da separação, faziam a água da
separação, e a guardavam em um lugar limpo. Agora, o pecador
passava; ele era imundo. Agora, notem: a água da separação, as cinzas
misturadas com água, as quais significam o Espírito de Vida e assim
por diante. Mas ele tinha que ser aspergido por seus pecados com a
água da separação.
85
Agora, meu irmão Batista, eu quero lhe perguntar algo: se
justificação é tudo o que Deus requer, eu gostaria de lhe perguntar isto:
quando o homem era separado pela água da separação, era aspergido,
então ele não podia ainda entrar à adoração da glória de Deus. Ele não
podia fazer isso porque ele só foi aspergido de seus pecados. Isto o
separou de seus pecados, mas não o colocou em companheirismo. Isto
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não tenha sido posto jugo.” Que não esteja subjugada, que nunca esteve
sob um jugo. E que ela seja vermelha, tem que ser toda vermelha.
Agora, o vermelho é uma cor ruim para alguns. O vermelho significa
“pare” no semáforo, e assim por diante; mas o vermelho também é o
sinal da expiação.
80
Agora, você já pegou, cientificamente, o vermelho e olhou
através do vermelho? Se você pegar o vermelho e olhar através
do vermelho, parece branco; pegue o vermelho e olhe através do
vermelho e verá branco. E assim, quando Deus olha através de
nossos pecados, tão vermelhos quanto carmesim, ainda assim eles
serão brancos como a neve. Quando Ele olha através do Sangue de
Seu Próprio Filho e nos vê, Ele não pode nos ver como vermelhos,
pecadores carmesim; Ele nos vê brancos como a neve, lavados no
Sangue de Seu Próprio Filho quando estamos sob o Sangue. Oh,
quão bonita é a Bíblia e Suas ilustrações! O vermelho através do
vermelho se parece branco. Eu sei que isto é um grande sinal para
nós, o sinal da expiação, a novilha vermelha.
81
Agora, ela tinha que ser morta no tempo do entardecer: um
tipo de Cristo. Agora, quando Cristo, veio Ele não Se associou com os
fariseus ou com os saduceus; Ele somente Se uniu com Um, e este foi o
Pai. Ele e o Pai estavam unidos, Eles eram Um. E esta é a maneira que
o Cristão tem que ser. Se você é um Metodista, Batista, Pentecostal,
ou o que for, você tem que se unir primeiro com Jesus Cristo. “Tomai
sobre vós o meu jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde.” Então
isto te traz de volta ao relacionamento e companheirismo com Deus
enquanto você estiver unido com Cristo.
82
Agora, notamos que como a novilha era para ser morta no
tempo do entardecer, diante de toda a congregação, assim Cristo era
para ser morto no tempo do entardecer. Agora, quando ela era morta,
seu corpo tinha que ser queimado, e com os cascos e tudo. E era para
fazer uma água da separação. Agora, vemos isto no Livro de Efésios,
que somos lavados pela água da Palavra. A Água da separação é a
Palavra de Deus. E era para ser mantido em um lugar limpo, para
que quando algum caminhante ou algum pecador viesse para entrar
na congregação do Senhor, isto aqui era guardado neste lugar limpo.
Então o sumo sacerdote, Eleazar, pegava o sangue e com o dedo
fazia sete listras sobre a porta, isto é, para aquele que entrava na
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quando civilizamos o mundo, trouxemos a Liberdade Monarca,
e trouxemos os pagãos e tudo mais. Nós começamos em nossas
igrejas a fazer programas para ensinar a ler, escrever e aritmética.
O que fizemos? Fizemos dele um filho do inferno duas vezes mais
do que ele sempre foi, para começar.
52
Eu acabei de voltar da África, recentemente. E na África a
pior coisa que fizeram foi ensinar o paganismo. O pagão mais difícil
de lidar é o pagão escolarizado. Agora, um pagão é um incrédulo.
E você pega um pagão não escolarizado, às vezes você pode falar
com ele. Mas escolarize-o: ele sabe mais disto do que você, ou do
que Deus sabe, ou de qualquer outro. Então, e o que fazemos?
Agora, para que meus amigos de cor entendam: quando você pega
um africano negro, quando ele está em sua pequena cabana, lá, ele
está bem. Há somente uma coisa que ele precisa: é de Cristo. Você
o traz à cidade, e quando...
53
E eu lhes digo, em sua própria maneira de viver lá, eles
poderiam ensinar a este mundo Cristão aqui, valores morais dos quais
eles não saberiam nada a respeito. Ora, há uma tribo lá, que se uma
jovem espera até depois de uma certa idade para casar-se, e se ela não
tiver alguém ou não se casar com alguém até lá, bem, ela tem que tirar
a pintura tribal, e ir à cidade, e ser apenas uma andarilha como outros
que estão na cidade, ir para as favelas . Ela não serve para ficar entre
a sociedade daquela tribo.
54
Agora, se ela vai se casar, antes que ela se case, tem que ser
provada sua virgindade. Se ela for encontrada culpada, ela tem que
contar qual o homem fez isso, e ambos são mortos juntos. E se fizessem
isto em Hollywood, ou Los Angeles, ou nos Estados Unidos nesta
noite? Haveria muita matança. Não há vida noturna na África, assim.
Não, eles vivem mais alto, mais limpos, moralmente, do que nós que
nos chamamos de Cristãos. Sim, senhor. Se aquela jovem é encontrada
culpada, se uma mulher alguma vez é encontrada culpada de sair, ou
de ser desonrosa para com seu marido, ela é morta bem ali com o
homem que vive com ela. Sim, senhor, não há imoralidade entre eles.
55
Eu nunca encontrei um caso de doença venérea entre eles,
em todos os discernimentos de casos. Isto é correto, em nenhum
deles. Encontrei tuberculose e outras coisas, até lepra, mas nada de
imoralidade ou qualquer doença venérea.
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56
Agora, veja ali, eles são andarilhos. E com nossa educação,
o que fazemos com eles? Estamos trazendo-os lá para um complexo
habitacional, e você dá um chute num pedaço de lata, ali, onde eles
estão tentando... têm que tirar aquela pintura tribal, e você encontra
aqueles cabritos, porcos e tudo mais correndo dali, e quatro ou cinco
crianças, quatro ou cinco homens, quatro ou cinco mulheres. Isso é
o que a civilização faz para eles. Quando este país aqui era bonito,
os índios viviam aqui sozinhos; eles tinham pouco pecado, pouca
guerra tribal. Mas quando o homem branco veio, o que trouxe?
Mulheres, uísque, matança, assassinatos. Veja onde está isto agora.
Vê? A civilização traz pecado, sempre. Quando o homem começou a
multiplicar-se sobre a face da terra, a violência se estabeleceu, e Deus
destruiu o mundo.
57
O pecado veio pela civilização, então a tua intelectualidade
jamais te levará de volta ao companheirismo com Deus. Esta é uma
afirmação dura, mas permitam-me dizer isto com toda tolerância e
não tentando apoiar minha ignorância, mas penso que o pior inimigo
que Jesus Cristo já teve foi a educação. Eduque o mundo e você tem
um bando de pagãos educados e você não pode fazer nada com eles.
58
Há não muito tempo teve um homem do FBI que se converteu
em minha reunião. Ele me levou à sala e me mostrou como o... onde
o crime começa. E eu fiz esse tipo de declaração, certa vez, em uma
reunião, e ele mostrou-me em um mapa, como você pega uma coisinha
e a extrai de um mapa de certos lugares, e isto mostrava que onde
estavam as pessoas mais escolarizadas, era onde havia mais crimes.
Correto. Eles acham que podem ludibriar a lei e coisas assim.
59
A educação tem sido um impedimento para a salvação da
alma humana. Agora, a educação está bem, dentro dos seus limites,
mas ela nunca tomará o lugar da salvação. Então o homem, tentando
se educar para voltar a Cristo, está lutando contra o ar. Ele nunca fará
isto. Ele não pode fazer isto.
60
Agora, como isto tem falhado, agora eles estão tentando trazer
o povo a um companheirismo... Depois disso, eles pensaram que eles
denominariam o mundo. O Metodista teria sua denominação, o Batista
a sua, e os Católicos a sua, e os Pentecostais a sua; e este foi outro
erro fatal. Você não pode jamais fazer isto. Você nunca fará isto; você
está somente lutando contra o ar, como eles estavam no programa
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75
Agora, notem Jó, não importava o que ia, o que vinha, o que sua
igreja dizia, o que alguém mais dizia; ele sabia que ele havia cumprido
os requisitos de Deus. Ele estava firmado no sangue, no holocausto.
E notem que quando a última hora de sua tentação chegou, e ela lhe
disse para amaldiçoar a Deus e morrer, e assim por diante, ele disse:
“Tu falas como uma mulher louca.”
76
Então Eliú desceu. Eli, El significa “O forte de Deus.” Divida
seu nome e você tem Deus em Cristo, representando. Veio, e ele não
acusou a Jó de ser um pecador. Mas Jó queria saber onde estava um
Deus para que ele pudesse ir e bater em Sua porta e falar com Ele. E
onde haveria Um, o Justo, disse a Eliú, que poderia se colocar na brecha
e colocar Sua mão sobre um homem pecador e um Deus Santo, e seria
uma ponte entre o caminho de um homem pecador e um Deus Santo,
de onde o real e verdadeiro sacrifício de Sangue viria algum dia.
77
Jó, sendo um profeta, quando o Espírito veio sobre ele, ele
entrou no Espírito; os trovões começaram a rugir, os relâmpagos
começaram a lampejar, ele ficou de pé e disse: “Eu sei que meu Redentor
vive, e nos últimos dias Ele Se levantará sobre a terra, e depois de consumida
minha pele, e ainda que os vermes destruam este corpo, ainda em minha carne
eu verei a Deus.” Ele estava tomando este sacrifício de sangue, aqui, até
que o Verdadeiro viesse. Ele olhou para este e viu que isto era uma
sombra de Um que viria, porque Deus, lá no Éden, havia requerido
isto, e Jó estava firmado sobre aquele sacrifício. Sim, senhor. Era o
único lugar que Deus prometeu encontrar-se com o homem, era
sob o sangue. Israel, no Velho Testamento, o único lugar que Deus
encontrava Israel era sob o sangue derramado. Eles vinham de todas
as nações, aonde o cordeiro era morto, mas Deus unicamente os
encontrava sob o sangue derramado.
78
Sob o Sangue do Cordeiro é o lugar de Deus para encontrarse. É ali onde Ele Se encontra com Seu povo. É ali onde Ele Se
encontra com Sua igreja. É ali onde Ele supre suas necessidades: é
sob o Sangue. E fora do Sangue não há remissão e nem cura; somente
através do Sangue.
79
Agora, vamos tomar em Números, o capítulo 19 de Números,
quando eles estavam em sua jornada. Deus lhes disse para ir e pegar
uma novilha vermelha. Agora, observe isto apenas por um momento,
o símbolo aqui. Agora: “Vão e peguem uma novilha vermelha, e sobre a qual
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cordeiro. E, lembre-se, ele ficou firme nisto. Quando tudo veio a ele,
até mesmo seus membros de igreja, e disseram: “Jó, você tem pecado;
você tem transgredido contra Deus.” Vamos tomar a Jó apenas por
um momento. Vemos que ele havia oferecido aquele holocausto;
ele ofereceu um holocausto pelo pecado por seus filhos e disse:
“Porventura eles podem ter pecado; eles podem ter pecado contra
Deus, então oferecerei um holocausto por eles.” Não é isto adorável?
72
Se tivéssemos pessoas hoje, se nossas mães e pais estivessem
preocupados assim acerca de nossos filhos, ao invés de deixá-los ali na
rua com algum fumante de cigarro, e irem a essas festas de rock and roll
e tal, do jeito que eles vão... Se os tivéssemos em casa e orando por eles
em reuniões de oração, seria um mundo bem diferente! Isto é correto.
73
Jó disse: “Porventura eu não pude salvar meus filhos e filhas
do pecado, mas se eles pecaram, eu me firmarei em um holocausto. Eu
oferecerei um holocausto.” E quando as provas e tentações vieram...
Agora, Jó tomou o caminho provido por Deus: o sacrifício, o sangue,
o holocausto. E ele permaneceu nisto. E quando as provas e testes
vieram, bem, se aquilo tivesse sido baseado na denominação, ele teria
caído há muito tempo. Baseado na ciência, ele teria caído há muito
tempo. Porque ele era... Tudo o que ele tinha foi tomado dele. Seus
filhos foram mortos. Suas riquezas foram tiradas. Sua saúde se acabou,
e ele se assentou sobre um monte de cinzas com um caco de jarro ou
algo, raspando suas feridas; até mesmo sua esposa disse: “Jó, por que
não amaldiçoas a Deus e morre?” Ele disse: “Tu falas como uma louca.” Ele
não disse que ela era uma louca, mas que ela falava como uma. Disse:
“Tu falas como uma louca. O Senhor deu e o Senhor tomou; bem-aventurado
seja o Nome do Senhor.” Quando eles vieram, seus consoladores, os
membros da igreja vieram e o acusaram... Ele sabia que ele era justo,
porque ele não estava confiando em seus próprios méritos, mas ele
atendia aos requisitos de Deus porque ele permaneceu no sacrifício
de sangue. Sim, senhor. Ele sabia que ele era justo porque ele estava
atendendo aos requisitos de Deus.
74
E então vocês notem, que se vocês se mantiverem resistindo,
permaneçam no Sangue, não tomem nada mais. Pertencer à sua
denominação, está tudo bem; ter educação, está bem; a ciência, está
tudo bem, mas primeiro coloquem-se no Sangue. Este é o único lugar
de companheirismo: o Sangue.
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educacional. Você nunca será capaz de fazer isto. Este não é o plano
de Deus desde o princípio. Você diz: ‘Bem, nós temos um grande
programa. Temos...” Pode ser, mas a igreja está programada para
morrer. Isto é correto. Não precisamos de programas; precisamos de
reuniões de oração. Isto é correto. Nós não precisamos de educação.
Precisamos de salvação; é disto que precisamos. A salvação não está
na educação. A salvação não está nas denominações. A educação
escolar desempenha o seu papel. A denominação desempenha o seu
papel. Mas esta não é a razão fundamental para... esta não é a maneira
de voltarmos ao companheirismo novamente.
61
Agora, aqui sentado, aqui está um homem que é um Batista, e
aqui está um que é Pentecostal. Eles estão sentados um ao lado do outro.
Então o Pentecostal Unicista e o Pentecostal Trinitário, e o Pentecostal
tal e tal, sabe, todos assim. E a Igreja de Deus, a Quadrangular, cada
uma (vê?), cada uma em disputa com a outra. Se as assembleias me
levam a uma cidade, então as demais não têm nada a ver com isto. Se
as outras me trazem, nenhuma das demais tem coisa alguma a ver
com isto. Vê? Esta é a maneira que parece ser. Você nunca será capaz
de denominar as pessoas para ter companheirismo. Você não pode
fazer isto, simplesmente não vai conseguir. Não vai funcionar; este
não é o programa de Deus.
62
Agora, vocês veem a grande coisa que eles estão fazendo
agora? Deus nunca destruiu coisa alguma, mas o homem se destrói
através de sua própria sabedoria. Havia duas árvores no jardim
do Éden. Uma delas era a Árvore da Vida; a outra era a árvore do
conhecimento. A primeira vez que o homem deu uma mordida na
árvore do conhecimento, ele se separou de seu companheirismo com
Deus. Toda vez que ele dá uma mordida, ele mesmo se destrói. Ele
pega um pouco de pólvora, e mata seu companheiro. A próxima coisa
que ele mordeu foram os automóveis, e eles matam mais do que a
pólvora. Ele construiu para si uma bomba atômica agora, e o que
ele vai fazer com isso? Veem? Ele se destrói o tempo todo através do
seu conhecimento que conseguiu. Por que ele não volta a esta árvore
simples da fé aqui, e crê? Veem? Isso é tudo o que ele tem que fazer.
63
Agora, observem agora o que aconteceu. Agora, descobrimos
que o homem pegou, ele conseguiu um programa; eles o têm na Rússia;
eles estão adotando-o nos Estados Unidos, que através da ciência, eles
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vão encontrar seu caminho de volta. Agora, a ciência levou um frasco
para a Rússia, não muito tempo atrás, com algo que eles até poderiam
colocar músculos de volta em um homem que teria tido paralisia
infantil; ele poderia fazer os músculos crescerem. Eles pegaram um
pequeno frasco e o sacudiram: “Nós temos a cura neste frasco. Temos
a cura nisto. Nós temos... Aqui há salvação neste frasco.”
64
Vejam, a ciência, eles podem tratar de ir à lua, e esta é outra
Torre de Babel. Então eles apenas... Todas estas coisas diferentes, os
sputniks em uma corrida para ir à lua. Bem, irmãos, eu não estou em
uma corrida, mas vou lhes dizer uma coisa: eu tenho um programa
aqui, não eu, mas Deus o tem, e eu sou Seu vendedor para isso. E eu
lhes digo agora: é um programa que vai levá-los a cem bilhões e bilhões
de milhões de anos-luz além da lua. Isto é correto. E aí, se você vai à lua,
você não poderia se assentar porque dizem que você pularia de volta, a
menos que você tivesse algum imã para te segurar ali. Você não poderia
passar a noite, porque você se congelaria até a morte, e durante o dia
você se queimaria. O que você vai fazer quando chegar lá?
65
Eu não quero ir lá; eu quero ir aonde me sinta em casa, e isto
está do outro lado. Isso é correto. Um voo de um momento, em um
piscar de olhos seremos levados no Rapto para estar com o Senhor
Jesus, onde viveremos para todo o sempre. Não algo a que você
mesmo tenta se aderir, mas algo que já está lá para você ficar para
todo o sempre. Que coisa gloriosa é esta!
66
Agora, você vê todas estas denominações, separações,
cientistas, e toda sua... Toda a educação, todas as denominações,
todas as separações, e segregações, e tudo; temos deixado o princípio
principal, e a única maneira que Deus pode trazer o homem ao
companheirismo. Não podemos fazer isto através do racismo,
separando as raças; não podemos fazer isto desta maneira. Não
podemos fazer isto através do nacionalismo. Eles estão querendo uma
só bandeira, uma só nação, uma só língua. Bem, será assim em algum
tempo. Agora, a única razão que o homem quer isto... A Alemanha
queria isto; ele queria que todos falassem alemão, que todas as nações
falassem alemão. Se não falassem alemão, não estavam com eles.
67
Estive na África e os bôeres acham… Eles têm uma linguagem
ilegítima, de qualquer forma, um pouco... um pouco de francês, e
um pouco de inglês, e um pouco de alemão, e tudo isso misturado
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junto, e eles dizem: “Oh, no Milênio tem que usar esta linguagem,
quando vier o Milênio”, os Cristãos pensam assim. Bem, o inglês quer
pensar, o britânico, sabe: “Oh, que coisa, certamente, vai ser inglês
no Milênio.” “Oh, que coisa, certamente, somos nós... vai ser o inglês
no Milênio.” Bem, nós dizemos: “Eles certamente falarão inglês com
sotaque americano no Milênio.”
68
Mas vou lhes dizer, vocês ficarão surpresos. Haverá uma
linguagem Celestial que você nunca ouviu antes, e nós falaremos essa
língua. E não será A Bandeira Estrelada (Título do Hino Nacional
Americano – Trad.), nem a Suástica, ou o círculo hexagonal... do
semicírculo da foice e martelo. Não vai ser qualquer uma dessas
bandeiras, mas será: “A velha e rude cruz, manchada com Sangue tão
Divino, um emblema de sofrimento e vergonha.” Essa é a bandeira.
Uma bandeira, um Rei, Cristo Jesus, uma nação, um povo, uma língua,
todos os Cristãos nascidos de novo, isto vai ser naquele dia.
69
Agora, Deus estabeleceu o programa bem ali, no jardim do
Éden, e condenou a obra das mãos do homem para começar. Assim
que o homem cometeu seu primeiro erro, tentando encontrar seu
caminho de volta através de sua religião de folha de figueira, para
voltar novamente, Deus condenou isto. E o que Ele fez? Ele matou
alguns animais e pegou algumas peles de cordeiro, creio que foi, e
as lançou ali. Então isso mostrou que o sangue sempre tem sido o
programa de Deus e sempre será o programa de Deus; que através
do Sangue, há remissão de pecado, e sem o derramamento de Sangue
não há remissão de pecado. Faça da maneira que você quiser; todos
os demais programas falharão, mas este não. Sem o derramamento de
Sangue não há remissão de pecado.
70
Deus, no princípio, lá trás, estabeleceu o programa, e a única
maneira que há para voltar a ter companheirismo com Deus e uns com
os outros, é através do Sangue de Jesus Cristo, Seu Filho. E Ele matou
o cordeiro, ou a ovelha, lhes trouxe a pele; algo morreu para cobri-los.
E isso é exatamente correto. Você não pode organizar isto. Você não
pode educar isto. Você não pode fazê-lo cientificamente. Você tem
que aceitar isto sobre a base da fé que Algo morreu por você. Isso traz
o companheirismo.
71
Agora, Jó creu nisto, o Livro mais velho da Bíblia. Jó aceitou a
oferta de sangue, ele aceitou o sacrifício queimado, que foi a morte do

