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E, novamente, às vezes, sem a unção sobre as pessoas, elas
falham em obtê-lo. Estou tão feliz esta noite por estar aqui e ter
companheirismo com todos vocês, crentes, e nosso querido irmão,
pastor aqui, irmão Sullivan, um irmão precioso. Nós, hoje, oramos
juntos e conversamos. Tivemos muitos chamados durante todo o
dia, de diferentes ministros, lugares diferentes, que querem ter outra
reunião aqui ou em algum lugar.
02
Mas eu não parei desde o Natal, e eu estou ficando
terrivelmente cansado. Todos sabem que eu tenho cerca de seis ou
sete dias para descansar, então eu simplesmente preciso ter isto, estou
quase esgotado. E vocês sabem, nós acabamos de sair de uma reunião
onde, às vezes, eu tive como que trinta visões em uma noite. Ninguém
nunca vai saber o que isso significa. Isso será um segredo que vai para
o túmulo comigo e Deus. Elas simplesmente poderiam... Você... Não
há forma de explicar isso.
03
Você só - há apenas - você simplesmente não consegue fazer
isso. E ninguém sabe... Se... Apenas pense nisso: Uma visão de nosso
Senhor Jesus, e Ele disse: “Eu percebo que fiquei fraco.” Uma mulher O
tocou. Agora, isto... Que tal, então, um pecador que é salvo pela graça.
A única coisa que faz isso... “Mais do que isto fareis”, é uma promessa,
“porque Eu vou para o Pai”.
04
E ali está a minha nora. Quando ela esteve nas reuniões (esta
última longa jornada de oito semanas), quando ela chegou em casa,
ela foi para a cama por três ou quatro dias só para descansar. Ela disse
que estava quase morta. Bem, os meninos, todos eles estavam apenas
caídos ao redor. Eu cheguei em casa, quase não conseguia mais tirar
minhas malas para fora; até ali eu estava indo, indo, indo, indo, indo
o dia todo, a noite toda, e indo, indo, indo, durante todo o dia e noite,
apenas continuando assim, e assim por diante.
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E eu disse: “Bem, agora você acha que isto é difícil apenas
ir por aí, apenas para ficar nas reuniões, e descer, e assentar-se na
reunião, aproveitar, ir para casa, ir para a cama e dormir até a metade
do dia seguinte, se você deseja, se levanta e vai para a próxima reunião.
Então você se cansa.”
05
Basta tomar a responsabilidade de uma destas reuniões sobre
seus ombros e saber que você é responsável por isso, (vê?) responde
por tudo. Então pregar, quando vinte minutos de discurso influente é
comparado
p
com oito horas de trabalho duro, assim a ciência diz, p
para
o seu corpo. Às vezes eu prego uma hora e meia, duas horas. E, além
disso, uma visão vai te esgotar mais do que três dias de pregação fariam.
Vê? E, então, trinta daquelas
q
em uma noite... Vê? Veja,
j não há nenhuma
maneira... É apenas - é um milagre, um milagre notável por si mesmo,
que Deus me permite viver. E Ele faz isso por sua - por sua causa.
06
Quantos já ouviram falar de Raymond Richey, irmão Raymond
Richey? Não. Em Los Angeles na outra noite, ele se ajoelhou ao meu
lado e orou. Você sabe Richey, o irmão Richey está em um... [Espaço
em branco na fita - Ed.] Vocês sabiam disso? [Espaço em branco na
fita - Ed.] Muito ruim, teve um acidente vascular cerebral. Ele pensou
que poderia fazer tanto quanto o próximo, então ele foi, e tomou os
campos de missão e voltou, e teve um avivamento, e ele está acabado.
07
E o colapso nervoso, e, oh, uma forma terrível... E ele é um
finíssimo irmãozinho. Ele veio, assim que me viu, ele tentou falar. E
ele se ajoelhou e eu tentei entender o que ele dizia.
Ele disse: “Irmão Branham, não continue assim.”
Disse: “Não continue, você vai ser como eu um dia desses.
Simplesmente não faça isso”. Mas eu acho que talvez o nosso zelo tenha
queimado a nossa sabedoria, então nós apenas vamos continuar indo
de qualquer maneira, confiando no Senhor que vai dar tudo certo.
08
Estou tão contente de ver alguns dos meus amigos aqui, esta
noite. O nosso - meu secretário particular, o irmão Maguire e sua
esposa... [Espaço em branco na fita - Ed.] Canadá, Saskatchewan. E eu
estou contente de tê-los aqui. E meus dois irmãos aqui de baixo, de
Kentucky. Eu nunca consigo lembrar seus nomes. Eles são... [Espaço
em branco na fita - Ed.] Eu acredito que vocês são, na verdade, de
Arkansas, não são, irmãos? E vieram para as reuniões... E eu vejo meu
irmão Dauch, ou Dauch. Dauch sentado aqui de, ele é daqui de Ohio,
e sua adorável esposa atrás dele, ali. Eu estou tão feliz de ver todos
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172
Amém. Isso é certo. Todos os que querem a cura Divina,
levantem suas mãos. Todos os que querem ser curados, levantem suas
mãos. Agora, alguém coloque suas mãos sobre eles ali fora. Coloquem
suas mãos um sobre o outro. Aqui estamos. Ore um pelo o outro.
Estamos com destino à terra prometida, a cada promessa que Deus fez.
173
Pai Celestial, estes são Teus. Eu os apresento a Ti, Senhor.
Cure os enfermos; encha com Seu Espírito Santo aqueles que estão
precisando, Senhor. Eu os dou a Ti, Senhor Deus, Criador dos céus e
da terra, agora, em Nome de Jesus...?...
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crê em mim como sendo Seu servo, se você crê que estou te dizendo
a verdade, venha aqui e deixe-me orar por você. A oração muda as
coisas. Isto nos faz novas criaturas. Se você é extremamente sincero,
venha à frente agora, enquanto cantamos.
Nas margens tempestuosas da Jordão estou
E lanço um olhar anelante
Para a terra justa e feliz de Canaã,
Onde meus bens repousam,
Eu vou para a terra prometida (Todos os que não têm o Espírito
Santo, eu os chamo em Nome de Cristo. Venha à frente)
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
169
Você é sincero? São todos estes, neste edifício, os que não têm o
batismo do Espírito Santo? Irmão, irmã, como você pode, sob tal pressão
do Espírito Santo, chegar a um ponto que você não tem o Espírito Santo
e não levantar-se para a oração? Como você pode esperar a cura quando
você nem mesmo tem sua alma curada da incredulidade para receber o
Espírito Santo? Como é que você alguma vez vai receber a cura divina
para o seu corpo? Você não quer vir? Você está convidado. Irmãos,
irmãs, concidadãos que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, vocês
estão querendo o batismo do Espírito Santo?
170
Muito bem. Eu quero alguns de vocês que são boas pessoas,
que têm o Espírito Santo, que venham aqui e imponham as mãos sobre
essas pessoas enquanto oramos por elas. Vamos em frente agora.
Coloque suas mãos sobre alguém. Lá atrás, quem tem o Espírito Santo,
alguns de vocês, irmãos do ministério, venham aqui em cima impor
as mãos sobre essas pessoas como representações. Deus te abençoe,
irmão Gene. Venham à frente, venham à frente, irmãos. Venham aqui
em cima e imponham as mãos sobre essas pessoas enquanto oramos.
Isso é bom. Venha, irmão Fred, isso é bom. Venha à frente. Aleluia.
171
Nosso Pai Celestial, essas pessoas estão buscando o batismo
do Espírito Santo. Eles estão cansados destas uvas. Eles querem leite,
mel. Eles querem ir para a terra prometida. Eu oro a Ti, Senhor, com
todo o meu coração, enquanto os homens têm as mãos impostas um
sobre outro, que em Nome de Jesus Cristo, Tu lhes dês o batismo
do Espírito Santo. Conceda-o, Senhor. A oração da fé fará isso, nós
sabemos. Nós os apresentamos a Ti em Nome de Jesus, para a glória
de Deus. Amém.
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vocês nesta noite e os diferentes queridos ao longo da estrada [Espaço
em branco na fita - Ed.] ...?...reconhecer, o irmão Charlie, e Rodney, e
Roger, o irmão Sothmann.
09
E eu entendo... [Espaço em branco na fita - Ed.]... alguns esta
noite, hoje, Billy estava me dizendo, esta tarde. Estou tão contente que
ele está aqui vindo da ensolarada Geórgia.
Alguns deles disseram: “Como você está indo?”
Disse: “Congelando”. Mas estamos... Onde você está, irmão Welch?
Eu não posso reconhecê-lo, apenas pouco... Ora, sentado bem debaixo
da minha face aqui. E a irmã Evans. Sim, olhe aqui, um grupo da
Geórgia ali e... Isso é bom, fico feliz por ter vocês todos aqui.
10
Agora, o Senhor abençoe sempre o irmão Sullivan por nos
convidar aqui. Ele está tomando o patrocínio sobre si mesmo, abaixo
de Deus. Eu penso que o povo, como eu entendo, o irmão Sullivan
vai deixá-los muito em breve, indo embora. E vocês vão perder um
grande homem. Para um homem vir e colocar a si mesmo ali fora,
diante do público para patrocinar algo como isto (veem?), mostra que
ele ama vocês, ele está tentando fazer alguma coisa para o povo, ou
ele não faria isso. Isso é certo. Um real e verdadeiro servo de Deus, um
verdadeiro... Eu aprecio o irmão Sullivan com todo o meu coração.
11
Um homem que um dia equivale a alguma coisa, é um homem
que permanece sozinho, só ele e Deus, esse é o homem. Há... “Na
estrada de Jericó há espaço apenas para dois, nem mais, nem menos:
só Jesus e você,” isso é tudo. E assim, essa é a maneira que temos de
trilhar este caminho estreito. Cada homem que já fez algo para Deus,
caminhou pela mesma estrada. Isso é certo. Criticado, abandonado,
expulso, através de todas as eras, todas as vezes, eles tiveram que
sofrer a mesma coisa. Portanto, estamos exatamente como eles
estavam, a mesma coisa. Nós temos que suportar isto sozinhos. Mas
nunca sozinhos, Ele está sempre ali.
12
Nós apreciamos as - as pessoas que tomam conta deste arsenal
aqui, que nos permitem ter esse arsenal também. Se eles estão em
algum lugar em que possam ouvir a minha voz, eu certamente aprecio
esta bondade de vocês, homens. O Senhor sempre os abençoe. Tem
sido uma... Agora, é o Exército dos Estados Unidos, e nós oramos para
que Deus os abençoe ricamente e os ajude. E eu te digo que estamos em
um programa de defesa, nós sabemos disso, e com as outras nações, e
assim por diante, e tentando vencê-los em uma corrida de mísseis.
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13
Meus irmãos, há uma corrida que devemos correr, que é a
corrida do berço até o túmulo, com a nossa visão no Calvário; essa
é a corrida. Nossa defesa existe e está no Calvário. Dá-me todos os
soldados dos Estados Unidos consagrados a Deus, prostrados orando,
e você pode explodir todos os mísseis e deixá-la ir. Correto. Vamos
estar protegidos de forma tão segura que todas as nações, debaixo do
céu, vão ficar com medo de nós. Como se fosse nos dias de Salomão, eu
acredito que eu preguei sobre isso na minha última vez aqui em cima.
A Rainha do Sul... Como que Israel não tinha problemas naqueles dias
com nenhuma das outras nações; estavam todos com medo deles. Eles
confiavam no Senhor.
14
[Eu não acredito que vocês me ouvem muito bem, há um ruído
nisso? Vocês podem ouvir isto lá fora, tudo bem, lá atrás? Eu acho que
soa como um eco. Vamos ver se eu consigo mudar isso. Está melhor?
Vocês podem ouvir lá atrás? Ninguém faça um movimento. Você pode
ouvir isso melhor, aqui? Eu acredito que quebrei meu púlpito. Como
está isso? Melhor? Tudo bem, vamos tentar deixá-lo assim.]
15
Agora, queremos chegar rapidamente à Palavra. Eu os mantive
até tarde, ontem à noite, na igreja do irmão Sullivan, porém nós... eu
gostei especialmente do que o Senhor nos deu sobre sons, “Os Sons
Incertos.” E, nós tentamos descrever um monte de sons incertos, de
hoje. E então, depois que passamos por todos os sons incertos, então
trouxemos um som que era certo. [Obrigado, irmão Gene, talvez isto
vá ajudar - nos ajudar um pouco. Muito bem.]
16
Sobre os determinados sons do dia. E nós descobrimos que
havia um som que era certo. Esse era o som do Evangelho. E como o
Evangelho não veio unicamente em Palavras, mas através do poder
e da manifestação do Espírito Santo. Aquele som que veio no dia de
Pentecostes, como um vento impetuoso; aquilo era a certeza de que a
Vida tinha chegado, pois era a Vida espiritual.
17
Vocês poderão me ouvir melhor se eu levantar novamente?
Levantar isto novamente? Tudo bem. Vou tentar tomar algumas
das ideias de Paul Rader. Quantos já viram Paul? Eu ria de Paul.
Ele costumava ficar afastado, assim, sempre puxando para cima
suas calças. Então ele chegava ao seu assunto e corria em direção à
plataforma tão firme quanto podia e jogava as duas mãos para cima.
E então ele voltava para longe de seu microfone.
18
Sim, por acaso eu vi o irmão e a irmã Collins sentados, aqui
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trazendo de volta a lembrança de que Tu disseste que: “Aquele que
ouve as Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna”.
Eles agora aceitaram a Tua Palavra. Eles estão arrependidos de seus
pecados e têm demonstrado o mesmo, e manifestado isto, tomando
uma posição por Ti esta noite.
165
Pai, eu oro para que Tu lhes dês o batismo do Espírito Santo.
Santifique suas almas e os tornem novas criaturas em Cristo. Eu os dou
a Ti no Nome de Seu amado Filho, que pagou o preço para resgatálos. Eles são Teus, presentes de amor, ó Deus. Jesus disse: “Nenhum
homem pode arrebatá-los das mãos de Meu Pai. Nada é maior do que Ele.” E
eles estão nas mãos de Deus.
166
Agora, com nossas cabeças inclinadas, e estes que vieram
ao altar, não há nada que você possa fazer. Você não tem que sentir
nada. Jesus nunca disse: “Você sentiu?” Ele disse: “Você creu?” Você
realmente crê que agora, na condição de pecador que estava, que
você... Alguma coisa o convenceu de que você estava errado. Você
vem aqui sobre a base da Palavra de Deus que prometeu que se você
confessar os seus pecados, Ele é justo para perdoá-los. E agora você
renuncia seus pecados e O aceita como seu Salvador pessoal; se você
O aceita, com suas cabeças inclinadas, levante suas mãos. Cada um
de vocês no altar, que se colocou de pé aqui, agora, aceite-O como
Salvador pessoal... Cem por cento, todos. Graças a Deus.
167
Agora, eu os declaro Cristãos, crentes, concidadãos do Reino,
no Nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para vocês fazerem algo para
mim. Eu quero que vocês... Aquele pequeno quarto lá que diz: “Sala
de Oração”, eu quero que vocês se direcionem bem para este lado
e vão para lá, enquanto eu faço outra chamada. Vão até lá e fiquem
orando onde vamos encontrá-los em apenas alguns minutos. Vão lá
e ajoelhem-se e digam: “Obrigado, Senhor Jesus por salvar a minha
alma.” Eu acredito que ali Deus vai enchê-los com o Espírito Santo, ali
mesmo na sala. Vão bem por este caminho, enquanto um dos irmãos
vai levar vocês. Agora, enquanto estes vão para lá, e os instrutores
agora para este - este assunto, vão com eles. Estas pessoas aceitaram a
Cristo como seu Salvador pessoal.
168
Agora, para você que quer o batismo do Espírito Santo, você
virá à frente neste momento? Venha à frente agora, enquanto cantamos
mais uma vez. Diga: “Irmão Branham, eu tenho ansiado pelo Espírito
Santo durante anos, mas eu nunca O recebi.” Venha até aqui. Se você
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160
Porque você tomou esta posição por Ele, Ele vai Se posicionar
por você naquele dia. Ele tomou o seu lugar. Agora, você está disposto
a admitir que está errado e vem a Ele por misericórdia. Não há nada
que você possa fazer, além de acreditar Nele e aceitar o que Deus tem
provido para você. Isso é salvação.
161
Lembre-se, ouça a Sua Palavra. São João 5:24. “Quem ouve
a Minha Palavra, e crê Naquele que Me enviou tem a Vida Eterna”.
Agora, Deus mudou sua direção, isso é uma porção do Espírito Santo
que o virou. A próxima porção do Espírito Santo é para santificá-lo e
tirar todas as impurezas de você. A terceira parte é o Espírito Santo
para batizar você no Corpo,
p
p então você é p
preenchido com o Espírito
p
Santo e os poderes de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite,
porque você foi levado à sua primeira posição para receber a Cristo
como seu Salvador. Agora, eu quero que a audiência incline suas
cabeças.
162
Nosso Pai Celestial, essas pessoas que estão aqui estão
envergonhadas de suas vidas passadas. Eles estão aqui porque ouviram
a Sua voz dizendo que eles estavam errados, e eles têm vindo para
tomá-Lo como seu Salvador pessoal. Eles estão aqui sob a etapa da
justificação. “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo.” Eu creio em Ti, Senhor. Acredito que Tuas
Palavras são verdadeiras, e como estou de pé esta noite como Teu servo,
um deles que está intercedendo por essas pessoas, e eu estou trazendo
de volta à Tua lembrança o que Tu disseste. Aqui estão eles.
163
Eles têm saído de seu lugar e moveram-se até aqui porque
foram convencidos de que Tu és o Filho de Deus, e que Tu morreste
por seus p
p
pecados, e eles q
querem q
que a Tua g
graça os p
perdoe. Seria
impossível para eles não receber isto. Tu prometeste isto. É deles. Eles
acreditam nisto. Eles vieram para testemunhar isto. Tu disseste que
“aquele que se envergonhar de Ti diante dos homens, Tu te envergonharias
deles diante do Pai e dos santos Anjos, mas aquele que Me confessar diante
dos homens, Eu o confessarei diante de Meu Pai e dos santos Anjos”.
164
Senhor, eles são Teus. Eles foram convencidos de que eles
estavam errados. Levantaram-se aqui pela Palavra de Deus para
testemunhar que eles estão errados e querem o perdão. Suplico por
suas almas, Senhor. Eu os dou a Ti, Pai. Eles são os troféus da Tua
Palavra que condenou sua vida de pecado, e eles vieram para Te aceitar
como seu Salvador pessoal. Eu estou Te suplicando por Tua promessa,
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atrás, na audiência. Se alguém não acredita que Deus deu a pregadores
Metodistas o batismo do Espírito Santo, ali está um a quem Ele deu o
batismo do Espírito Santo: um pregador Metodista, pregador Metodista
de Kentucky que recebeu o Espírito Santo, é um humilde servo de
Deus agora. Então, nós estamos contentes que o Espírito Santo é para
qualquer
q
q
um q
que O deseja.
j Qualquer
q
um q
que está disposto
p
a chegar
g
aos termos de Deus pode receber o Espírito Santo. Sim, senhor. É para
os Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Luteranos, Católicos, Judeus,
Protestantes, amarelos, pretos, brancos, pardos e, indiferente, todos
nós, juntos. O Espírito Santo é para todos.
19
Agora, eu gostaria de inclinar... Se vocês puderem inclinar
suas cabeças apenas por alguns momentos enquanto oramos. E antes
de orarmos, com suas cabeças inclinadas, se você tem um pedido
especial, você o fará conhecido com o levantar das suas mãos para
Deus. Basta segurar o seu pedido em seu coração. Deus os abençoe.
Que Deus conceda a cada um de vocês o seu pedido.
20
Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando do Teu trono
da Graça, não do Teu trono de justiça, Senhor, nós não poderíamos
suportá-lo. Nós não pedimos por justiça, nós estaríamos perdidos,
mas pedimos por Graça. E viemos porque Tu tens nos ofertado para
vir, e nós temos a promessa de que receberemos o que pedirmos se
chegarmos com confiança, sem duvidar, e pedirmos isto no Nome do
Senhor Jesus. Pois está escrito: “Tudo quanto fizerdes por palavras ou por
obras, fazei tudo no Nome de Jesus.” Ele mesmo disse, enquanto estava
na terra: “Se pedirdes ao Pai alguma coisa em Meu Nome, eu o farei.” E
temos a certeza de que temos o que pedimos, porque viemos com fé,
crendo com tudo o que está em nossos corações para crer, e pedimos
isto no Nome de Jesus para que a graça e a misericórdia e a coragem
nos cerquem esta noite, e nos dê uma grande porção do Teu Espírito
em nossos corações como nós necessitamos.
21
Dê fé para aqueles que levantaram suas mãos, e eu sou um
deles, para as petições que estavam em nosso coração, para que
creiamos de todo nosso coração que o Senhor irá conceder nossos
pedidos. Pois nós entregamos o culto e a nós mesmos para que Tu
faças para nós como Tu achares melhor. Enquanto nos aproximamos
da Palavra para pregá-La, deixe que o Espírito Santo venha ungir as
Palavras e plantá-las no coração de todos nós. Pois pedimos isto em
Nome de Jesus. Amém.
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22
Agora, vocês que geralmente acompanham às Escrituras, eu
vou pedir-lhes hoje à noite para voltarem para o livro de Deuteronômio,
no segundo capítulo e o versículo 3, para o texto.
“Tendes rodeado bastante esta montanha; virai-vos para o norte.”
23
Eu gosto de ensinar a partir do Velho Testamento, porque o
Velho Testamento é um tipo do Novo. Enquanto nos aproximamos
deste mais solene texto sagrado esta noite (como toda a Sua Palavra
é solene e sagrada), eu gostaria de criar um paralelo do Velho com o
Novo Testamento, dos dias passados com os dias de hoje.
24
Dificilmente Israel acreditaria se alguém tivesse dito a eles que
estavam a quarenta anos da terra prometida, quando eles estavam
cantando, gritando e dançando no Espírito, do outro lado do Mar
Vermelho. Eles nunca teriam acreditado. Se alguém tivesse dito:
“Vocês agora tem saído da tribulação, e da perseguição. Deus os
libertou e os fez atravessar além.” E não eram mais que apenas alguns
dias de viagem, de distância. Porém sua incredulidade os manteve
no deserto por quarenta longos anos. E os nossos pais vieram para o
mesmo lugar cerca de quarenta anos atrás, ou um pouco mais, era a
mesma condição.
25
Israel teve um grande avivamento. E eles estavam em seu
caminho para a terra da promessa, onde Deus havia jurado para o
pai Abraão, que Ele os levaria. E eles estavam indo para esta terra
prometida com as promessas de Deus, bênçãos sobre eles, e a hora
da libertação estava próxima, e Deus tinha feito tudo o que Ele havia
prometido fazer, e estavam em seu caminho para essa terra. Não
era mais que apenas poucos quilômetros de distância. Meça isto no
mapa. Eu realmente acredito que eu mesmo poderia percorrê-lo em
menos de cinco dias; apenas sair e caminhar por cinco dias desde
o Mar Vermelho até onde eles cruzaram o Jordão para entrar na
Palestina. Apenas uma pequena viagem, e, contudo, por causa de sua
incredulidade, isto os manteve por quarenta anos no deserto.
26
Agora, essa é uma coisa solene; deveríamos pensar sobre isso
por um tempo. Mal sabiam eles que havia as águas de Mara colocadas
diante deles, ou o deserto de Sim, ou o Monte Sinai, ou Cades-Barnea,
onde eles falharam totalmente com Deus... Quando de Cades havia
apenas onze dias para a travessia. Eles não poderiam acreditar porque
já tinham visto tantas grandes coisas. Eles tinham certeza de que eles
estavam na vontade de Deus.
27
Assim como nossos pais estavam alguns anos atrás. E eles
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anelante.” Temos estado neste deserto por tempo suficiente; vamos
seguir em direção à terra prometida.
156
Aqui está um grupo de pessoas, por aqui, buscando a Deus,
querendo Deus, querendo ir para a terra prometida. Eu me pergunto
agora, se algum de vocês, ministros, alguns de vocês, irmãos, que tem
um peso em seu coração pelas almas perdidas, vai se pôr de pé aqui
com eles. Você que quer ainda receber a Cristo, você virá, fará o seu
caminho por aqui também? Fiquem em torno do altar. Estes homens e
mulheres, rapazes e moças estão aqui para receber a Cristo como seu
Salvador. Se você quiser... Enquanto cantamos novamente: “sobre as
margens tempestuosas do Jordão estou, e lanço o meu olhar anelante.”
157
Moisés se colocou de pé lá em cima e olhou para terra
prometida. A organização, ela estava proibida de ir porque falhou
com Deus. Mas Josué levou os oráculos de Deus e marchou para a
terra prometida. A graça de Deus, irmãos, nos levará.
Nas margens tempestuosas do Jordão estou
E lanço um... (virão vocês, jovens, velhos, quem quer que você
seja, se unam a nós.).
Para a terra justa e feliz de Canaã,
Onde meus bens repousam.
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida;
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
Agora, todos reverentes por um minuto. Eu quero falar com
158
essas pessoas aqui. Meus amados amigos, hoje à noite, eu tinha alguma
coisa para falar a vocês para que tomassem esta posição. Jesus disse:
“Todos os que o Pai me tem dado, virão a mim. E aquele que vem a mim, de
maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que ouve as Minhas Palavras e crê
Naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna.” Há somente uma forma de
Vida Eterna, Vida Eterna, e essa é a Vida de Deus, Zoe.
159
Por isso você levantou do seu assento e caminhou até aqui,
isto mostrou que algum Espírito... Todos esses anos que você esteve
errado, Algo se posicionou por você esta noite e disse: “Você está
errado.” Esse foi o Espírito Santo. “Fique de pé, vamos à frente.” E
você veio. “Aquele que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei
j
Essa é Sua p
promessa. Ele não p
pode
diante de Meu Pai e dos santos anjos.”
voltar atrás. É a Sua promessa. Não há como voltar atrás nisto. Ele está
aqui para lhe dar...
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Metodista, Batista, Católico, Judeu, Ortodoxo Grego, o que você
possa ser, e você não sabe nada além da sua organização, você nunca
viu algo assim, um novo nascimento que mudou você e te fez vivo e
descomprometido com as coisas do mundo... Você não quer nada a
ver com o mundo, você não quer nada a ver com isso, você está morto
para ele, e você quer estar vivo em Cristo. Se você não tem recebido
essa experiência ainda, você poderia vir aqui ao altar enquanto
cantamos de novo?
153
Se você estiver sem o Espírito Santo e quer recebê-Lo, virá
você ao altar e ficará aqui enquanto cantamos outra vez? Todos vocês,
peregrinos, que querem se juntar a nós e, pela fé e pela graça de Deus
ir para a terra prometida, cantem comigo agora. Tudo bem.
Eu vou para a... prometida, (eu convido você a vir, isso é tudo
que posso fazer.)
Eu vou para a prometida... (Deus o abençoe, irmão.)
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida;
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
Quando poderei ver o rosto de meu Pai,
E em Seu seio descansar?
Eu quero dizer a vocês, enquanto estamos cantando essa
154
canção... que eu estava de pé, com quinhentos em Jeﬀersonville, 31 anos
atrás, meu primeiro avivamento, cantando: “Nas margens tempestuosas
do Jordão estou, e lanço um olhar anelante à terra justa e feliz de Canaã,
onde meus bens repousam.” E eu saí e batizei quinhentos naquela tarde,
como um missionário pregador Batista. Na décima sétima pessoa que
batizei, de repente ouvi algo dizer: “Olhe para cima.” E olhei, e eis que
veio aquela Coluna de Fogo circulando descendo do Céu.
155
Parou exatamente sobre onde eu estava e disse: “Como João
Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo,
tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo.” Quando
o pregador Batista riu de mim... Isso saiu na Associated Press [Agência
Americana de Notícias – Trad.]. “Uma Luz mística apareceu sobre um
ministro enquanto estava batizando.” Todos ali no Canadá e em outros
lugares, isto foi colocado na Associated Press. Centenas de milhares de
pessoas viram isto. Olhe para isto hoje, irmão. Olhe, esta promessa é
verdadeira. “Nas margens tempestuosas do Jordão estou, e lanço um olhar
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estavam, porém ali foi onde eles cometeram o seu grande erro fatal.
Eles... O maior erro q
que Israel jjá cometeu foi q
quando eles renunciaram
a graça e aceitaram a lei. Eles cometeram o seu maior erro em Êxodo
19; foi um dos erros fatais que Israel cometeu. A aliança que Deus fez
com Abraão era completamente a graça. Mas a graça tinha fornecido
para eles um libertador, um profeta, um cordeiro sacrificial. Havia
provido o maior avivamento que jamais tiveram. E, no entanto,
eles não estavam satisfeitos com isto. Eles queriam algo que eles
pudessem discutir. Eles queriam um lugar onde pudessem ter algo
para fazer naquilo.
28
Essa é a maneira que é hoje. Essa é a maneira que foi 40 anos
atrás com nossos pais, nossos pais Pentecostais. A Graça tinha lhes
dado um avivamento, e os trouxe para fora do mundo, e do caos em
que eles estavam, em suas denominações e organizações formais, e
assim por diante, e os tinha levado a um maior avivamento que eles
jamais haviam tido. Derramou o Espírito Santo sobre eles, os encheu
com o Espírito. Eles estavam cantando, dançando no Espírito Santo,
tendo um tempo maravilhoso. E, mal sabiam eles que estavam todos
esses anos longe da promessa plena.
29
Porém, como foi com Israel natural, assim é com Israel
espiritual. Somos filhos de Israel, porque somos a semente de Abraão.
Esse israelita não é aquele que é da carne, mas o que é do Espírito.
“Estando mortos em Cristo, somos a descendência de Abraão e somos
plenos herdeiros com Abraão de acordo com a promessa.” Então nós
somos... E Abraão não era judeu. Abraão era um gentio da terra dos
Caldeus, e da cidade de Ur. Ele era absolutamente um gentio.
Agora, observe: mas todos eles estavam distantes, porque
30
se recusaram a aceitar o que Deus havia provido para eles, e eles
quiseram adicionar algo a isto. Ali é onde nós sempre cometemos
nossos erros: é quando tentamos acrescentar algo ao que Deus tem
feito e ao que Deus disse. Apenas deixe da forma que está! Eles têm
estado por dois mil anos tentando adicionar uma palavra na oração
do Senhor para torná-La melhor, ou tirar uma palavra para torná-La
melhor. E você não pode fazer isto! Porque quando Ele fala é perfeito!
E se você adicionar algo mais à perfeição, você está fora de ordem.
Qualquer coisa que Deus faça, isto é perfeito.
31
E quando tentamos pensar que Ele precisa da nossa ajuda...
Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus. Você diz: “Bem, Ele tem
que usar os homens para pregar a Palavra.” Assim como João disse:
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“Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão.” Ele não precisa de
nós. Ele é o Criador; Ele pode fazer o que Ele quer porque Ele é Deus.
32
Agora, descobrimos que todas essas coisas... Eles tinham um
cordeiro pascal provido. Deus deu-lhes o maná do céu para a viagem.
Ele lhes proveu uma pedra da qual beber quando eles estavam com
sede, uma serpente de bronze para curá-los quando eles estavam
doentes. E ainda assim, com tudo isso, eles tinham que ter uma lei.
Eles queriam uma experiência teológica para que pudessem ter algo a
mexer e organizar e se separarem.
33
Isso é apenas o mesmo tipo da coisa que aconteceu com
nossos pais Pentecostais mais de quarenta anos atrás. Deus chamou
um homem na Califórnia, um negro, com um olho cruzado, deu-lhe
a experiência do batismo com o Espírito Santo. A partir daí, formou
na Rua Azusa, a antiga Missão da Rua Azusa. Dali, isto espalhou até
que varreu toda a nação. Da nação, foi de nação após nação, até que o
avivamento Pentecostal estava queimando em toda parte. Que bênção
esta que Deus tinha provido pela graça! Muitos deles não sabiam
assinar seu próprio nome. Alguns deles vinham à igreja em trapos.
34
Elas saíam em uma ferrovia e pegavam punhados de milho
e o batiam nos trilhos, as pequenas mães, para alimentar os seus
filhos para que seu marido pudesse pregar o Evangelho. Eles
perambularam, eles foram ridicularizados, escarnecidos, e chamados
santos roladores, passavam toda a noite na cadeia, dia após dia.
Alguns deles, eles quiseram colocá-los em instituições para insanos,
disseram que eram loucos.
35
Deus tinha provido para eles um dos maiores avivamentos que
esta nação já conheceu. Eu não me importo quando isto aconteceu;
nunca houve um avivamento como o avivamento Pentecostal. Isto
é certo. Wesley nunca teve, nenhum deles teve. Spurgeon, Calvino,
Knox, grandes reformadores, mas eles nunca tiveram um avivamento
como o avivamento Pentecostal. Esta foi a melhor coisa que atingiu a
Terra desde que caiu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nada...
Agora eles tiveram mais conversões no ano passado, a própria igreja
obteve mais conversões do que quase o resto das igrejas juntas. Vocês
ouviram Billy Graham falando isto há não muito tempo; vocês não
podem ignorar isto.
Onde cometemos o nosso erro? Como Israel cometeu, não
36
pudemos apenas prosseguir - indo do jeito que o Espírito Santo estava
nos guiando. Tivemos que acrescentar alguma coisa para fazer entrar
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Eu disse: “Que vergonha! Um homem de dignidade e
honra, com um diploma de doutor pediria a um servo de Deus para
comprometer a Sua Palavra!”
Eu disse: “Se eu estou errado, então você pegue as Escrituras e
mostre-me onde estou errado.”
Eu disse: “Deus... Como você pôde fazer uma coisa como essa,
irmão?”
Ele abaixou a cabeça, e ele disse: “Eu acredito que você é um
homem de Deus.”
Disse: “Minha esposa teria morrido anos atrás, ela estava com
o pior caso de câncer que eu já vi.”
Disse: “Você falou dela, e chamou-a na audiência assim,
através do Espírito Santo.”
Disse: “Eu creio.”
E eu disse: “Então você pede para eu me comprometer?! Isso
não bate em minhas veias! Não, senhor. Vou ficar com a Palavra se eu
morrer no púlpito!”
150
Essa é a forma como os nossos pais fizeram isso: permaneceram
na Palavra de Deus. Não importa se isto for arrancar a sua própria
pele, fique ali de qualquer maneira.
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida,
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida,
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
151
Em silêncio, com a música tocando, se você quiser irmã. Estou
com destino à terra prometida, pergunto: há um pecador aqui que não
sabe nada sobre isso que estou falando, mas ainda assim acredita
que seja a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a ira de
Deus foi derramada sobre Ele, e Ele morreu no Calvário a morte
de um pecador para tomar o teu lugar? Ele morreu tua morte no
Calvário, e só Nele você pode ser salvo, e você nunca fez isso ainda,
vou convidá-lo para este altar. Venha aqui agora e se reconcilie com
Deus através de Cristo.
152
Se você é um membro de igreja, não sabe nada além de
sua organização, embora possa ser Pentecostal, embora possa ser
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146
Havia vinte daquelas velhas mamães ao redor dele antes
mesmo de chegar ao altar. Cerca de vinte ou trinta correram ao redor
do altar ali, todos os pecadores correndo ali. E era para comer às onze
horas, e fomos comer cerca de três e meia da tarde: chorando e gritando
e louvando a Deus e andando para cima e para baixo através daquela
mata, gritando e louvando a Deus. Pense acerca de um Pentecostes.
Isto foi na Igreja Batista Missionária.
E venho bem aqui a uma igreja Pentecostal, e os pecadores
147
derramando seus corações ao redor do altar e não pude nem convencêlos, como um servo de Cristo, alguém para vir e se ajoelhar em torno
deles. Ufa. Eu perdi minha mente? Há algo de errado comigo?
Perguntei à minha esposa, eu disse: “Querida, me diga qual é
op
problema?” Perguntei
g
ao irmão Moore, aos ministros: “Sou - estou
ficando louco? É - é esta Palavra... Qual é o problema? A demasiada
aprendizagem, como Agripa disse a Paulo, me deixou louco?”
Eu disse: “Não, senhor. Não, senhor. Alguém tem que se posicionar
por isto.”
148
Um grande ministro proeminente me disse há não muito
tempo, disse: “Irmão Branham, eu acredito que você seja um homem
de Deus. Mas deixe-me impor minhas mãos e orar por você. Você está
criticando demais as pessoas.”
Eu disse: “Irmão, você acredita que isto está certo?”
Ele disse: “Não, mas isso não é de sua conta.”
Disse: “Seu negócio é orar pelos enfermos.”
Eu disse: “Bobagem! Não, senhor! Deus não dá dons apenas
para bebês, e peixes e pães. Não, senhor. Ele lhe dá dons para
proclamar a liberdade e pregar o Evangelho.” Certo.
E eu disse: “Se eu não fizer isso, quem fará?”
Eu disse: “Você não pode, porque você tem muito programa
para apoiar. Eu não tenho nada para apoiar, além da minha Bíblia
e o Espírito Santo que prego”. Aleluia. Glória a Deus! Fico feliz em
ser Pentecostal! Quero que todos saibam que eu sou Pentecostal. Eu
recebi o Espírito Santo, não a organização Pentecostal. Isso está longe
de mim. Eu sou Pentecostal por experiência. Jesus Cristo é o meu
Salvador. Eu o Amo. E nada em mim...
Um grande homem de uma grande organização disse: “Irmão
149
Branham, se você apenas se comprometer em algumas coisas, vamos
voar para os principais centros vitais do mundo em nossos aviões e
lhe deixaremos pregar, se você apenas vir e se unir a nós.”
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a incredulidade. Se Israel tivesse ido em frente, seguindo o caminho
que o Senhor os estava conduzindo, dentro de duas semanas teriam
chegado à terra prometida. Mas eles tiveram que substituir algo. E se
a igreja Pentecostal tivesse se movido no Espírito, do jeito que Deus
ordenou que fosse, e já tinha provado que Ele estava nisto, estaríamos
vivendo no Milênio. Mas eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram
lá atrás, como a Bíblia diz em Coríntios, essas coisas foram nossos
exemplos. O que aconteceu com eles, aconteceu conosco.
37
Qual a primeira coisa que aconteceu? Nós não pudemos
permanecer - continuar sendo guiados pelo Espírito em um grupo
de crentes; tivemos que ter algo para pôr um nome para nós. Nós
quisemos fazer uma organização.
38
Então eles tinham formado e o que fizeram. Alguém teve uma
revelação que as pessoas deveriam ser batizadas em Nome de Jesus,
em vez de Pai, Filho e Espírito Santo. Em vez disso, o que aconteceu?
O antigo Conselho Geral teve que se tornar as Assembleias de Deus.
O que aconteceu com o Nome de Jesus? Tiveram que fazer uma
organização chamada PA W, ou PAJC, (Assembleia Pentecostal do
Mundo ou Assembleia Pentecostal de Jesus Cristo- Trad.) e tantas
outras diferentes: uma Ele vindo em um cavalo, e outra vindo em
uma nuvem. Aí foi onde vocês cometeram o seu erro! Aí é onde vocês
pecaram horrivelmente!
39
Por que não deixaram como estava?! Se esse Nome Jesus,
e todas as pequenas diferenças que vocês têm, e assim por diante,
não estivessem corretas, Deus disse que cada - Jesus disse: “Toda
planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada.” Isto vai chegar
a nada se não for de Deus. E se é de Deus, q
quem é q
que vai p
parar
isso? É isto. Deixem assim. Deixem Deus ser o governante. Mas
tivemos que nos organizar.
40
Agora, temos a Unidade, Dualidade, Trindade, e oooh, que
coisa! Dividiram-se, contendendo um com o outro. Pequenos grupos,
“Nós somos o maior; estamos em minoria; somos a maioria, somos
isso, nós somos aquilo, temos o melhor, temos mais dinheiro, temos
mais missionários, temos...” “Oh, que coisa!” Nós não estamos
divididos. Nós não deveríamos estar. Todos nós somos um só corpo,
um na esperança, na doutrina, um em amor. Sim, em amor. “Avante
soldados cristãos marchando para a guerra”, com uma coisa diante de
nós, não uma organização, “mas a cruz de Jesus, seguindo adiante.”
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41
Sempre tem sido o homem que quer adicionar a sua parte,
fazer o que eles acham que deve ser feito. A mesma coisa aconteceu
quando Israel teve a ideia de que eles queriam ter um rei. Deus era
seu Rei! Deus sempre quis ser tudo em todos para o Seu povo! Mas o
homem quer fazer-se algo nisto, porque temos de ter presbíteros de
distrito, temos que ter Ph.Ds [Títulos de Doutorado - Trad.], e temos
que ter todos esses outros grandes títulos e assim por diante para nos
tornar alguém exemplar, como os outros irmãos que dizem: “Bem,
eles brigam e lutam e mexem e ultrapassam para obter uma pena no
seu chapéu,” como nós dizemos. Ora, isto é uma desgraça!
42
Isto traz incredulidade! A Bíblia diz: “Como vocês podem ter fé
quando vocês veneram um ao outro”, e coisas desse tipo? Como você
pode fazer isso quando você tenta dizer, “O homem do distrito está
aqui dentro; temos que ouvi-lo. O bispo está aqui; temos que ouvi-lo.
O presbítero está aqui; temos que ouvi-lo.” Tentando ser alguém na
sua organização; vocês não podem fazer isso e ao mesmo tempo ter
fé em Deus. Vocês têm que jogar fora tudo e ter fé em Deus. Foi nisto
que o Pentecostes começou. Foi isto que os fez pentecostais.
43
A palavra “igreja” significa “chamados para fora”. Israel foi
chamado para fora. Pentecostes foram chamados e separados. Israel
era uma igreja de Deus. Pentecostes era a igreja de Deus quando eles
foram chamados e separados. Mas o que vocês fazem? Vocês têm que
agir como o resto das pessoas. Vocês têm que fazer as coisas que eles
fazem. Vocês querem ser como eles.
44
Quando Israel quis um rei, o bom e velho Samuel, o profeta,
os chamou e disse: “Ouçam, eu quero lhes dizer algo.” Em outras
palavras, assim: “Vocês não querem ser como os filisteus, vocês não
são como as outras nações do mundo. Eles tiveram os seus reis, mas
vocês têm um Rei, que é Jeová.” Qualquer verdadeiro profeta diria
isso, não orientaria vocês em alguma outra coisa; colocá-los-ia de
volta em Jeová. Deixe que Ele guie você, deixe-O liderá-lo. Bem, eles
queriam ser como as outras nações de qualquer maneira. E o velho
Samuel se levantou, e ele disse: “Deus é vosso Rei”.
45
Deus é o nosso rei. Não tentem copiar as coisas do mundo, das
outras nações. Deixe-os ir em frente se quiserem. Se as outras pessoas
querem que seus grandes tipos os enquadrem, bispos e pregadores
inchados e instruídos, e todo esse tipo de coisa de Hollywood, deixe
que eles tenham isto. Mas isso não é para os filhos de Deus. O Espírito
Santo é o nosso guia, Ele é o nosso Líder espiritual. Você não precisa
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143
Oh, não te faz sentir melhor? Deixe-me mostrar-lhe. Eu estava
em uma das nossas denominações proeminentes há cerca de três
semanas, ou quatro. O que aconteceu? Eu fiz uma chamada de altar.
Quatro ou cinco pecadores vieram ao redor do altar. Quando eu fiz,
eu disse: “Alguém quer vir e orar por estas pessoas?” Em uma igreja
pentecostal, ninguém veio.
Eu disse: “Será que alguns de vocês, santos, por favor, venham
e orem...” Eu estava esgotado.
Eu disse: “Alguns de vocês, santos, por favor, viriam e orariam
por essas pessoas?” Vocês sabem o que aconteceu? Eu não consegui
convencê-los a vir.
144
Ah... Oh, irmão, quarenta anos atrás, se um deles se movesse
para ir ao altar, haveria cinquenta deles ao redor dele antes que
pudessem chegar lá. Seus corações estavam ardendo em chamas.
Vê? Vocês falam dos Batistas. Vou levar vocês, aqui, para o estado de
Kentucky, para aquela velha Igreja Batista Missionária ali atrás, e eles
não são frios e formais, como alguns de vocês, Batistas do norte; eles
ficam no altar, batem nas costas um do outro até que eles alcançam.
Eles recebem algo lá. Sim, senhor.
145
E eu estava lá há pouco tempo, em uma condecoração onde
minha avó e todos eles estão enterrados lá, e eu estava pregando
sobre a vinda de Deus, o batismo do Espírito Santo. Aquelas velhas
balançando os velhos chapéus e gritando. Lá em cima nas colinas
onde eles não podem nem mesmo levar um - você não consegue ir de
carro numa distância de 30 milhas [de 48 quilômetros – Trad.] deles,
nas colinas, lá as pessoas velhas gritando, as mulheres. Eles saltando
no chão, louvando a Deus. E lá estava um grande velho camarada...
Eu fiz uma chamada de altar.
Eu disse: “Lá jaz minha velha avó na sepultura, que morreu
em meus braços, louvando a Deus.”
Eu disse: “Lá está a minha velha tia que me beijou no rosto na
hora da sua morte, e disse, “Billy, eu te encontrarei do outro lado do
rio, além.”
Eu disse: “Ali está ela à espera por esta manhã da ressurreição.”
Aleluia.
Eu disse: “Se algum de vocês aqui é pecador, venha, Jesus
convida você.” Um velho camarada de pé ali com seu chapéu,
mastigando
g
o canto do chapéu,
p
assim. Ele inclinou sua cabeça e disse:
“Ó Deus, sê misericordioso comigo, um pecador”.
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Nas margens tempestuosas do Jordão estou (hoje à noite, pela fé),
E lanço um olhar anelante,
Para a terra justa e feliz de Canaã,
Onde meus bens repousam.
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida
Eu vou para a terra prometida
140
Se ele toma tudo o que está na minha vida, cada... ? ... De tudo
o mais, eu vou à terra prometida. Você quer ir? Você quer... Vamos
ficar de pé, então, apenas um momento.
Nas margens tempestuosas do Jordão estou,
E lanço um olhar anelante,
Para a terra justa e feliz de Canaã,
Onde meus bens repousam.
141
Levante suas mãos agora, enquanto você canta.
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida,
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
Por todas aquelas vastas planícies estendidas
Brilha um dia eterno;
Onde Deus, o Filho, reina para sempre,
E dissipa a noite.
Eu vou para a terra prometida,
Eu vou para a terra prometida,
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
142
Não queremos nada que nos guie. Deus, o Filho, reina para
sempre e dispersa para longe toda falta de companheirismo. Oh,
queremos conhecê-Lo. Você não quer vê-Lo? Agora, você Unicista,
Dualista, Trinitariano, Metodista, Batista, Assembleiano e todos vocês,
apertem as mãos, enquanto cantamos isso, apertem as mãos um do
outro e diga: “Deus te abençoe, irmão, eu estou no meu caminho para
a terra prometida”.
Eu vou para (virem-se ao redor e apertem as
mãos.)...terra prometida,
Eu vou para a terra prometida,
Oh, quem virá comigo?
Eu vou para a terra prometida.
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dessas coisas. Eles as querem, deixe-os tê-las, não você. Isso não é
adequado para você.
46
Agora, nós observamos o que aconteceu; Samuel disse para
Israel, ele disse: “Deus me enviou para ser vosso profeta. Eu já lhes disse
alguma coisa no Nome do Senhor que não veio a acontecer?” Pense nisso.
E ele disse: “Tenho eu alguma vez lhes pedido dinheiro? Tenho eu tirado
dinheiro de vocês?”
Acabei de receber uma carta de um irmão do Arizona, onde
47
um determinado grande líder teve uma reunião. E nesta reunião, de
uma pequena igreja, de não mais pessoas do que as que estão sentadas
aqui, isto custou àquela igreja seis mil dólares (quem me escreveu está
no conselho) para ter o homem. E este é um dos homens que está na
direção. Custou dez mil para fazer a transmissão. E pense nisso, irmão,
o que seis mil dólares fariam em um campo missionário, lugares que
eu conheço onde irmãos estão pregando o Evangelho sem sapatos em
seus pés! E nós colocamos milhões de dólares em enormes edifícios.
48
Eu não estou falando de alguma certa pessoa; eu estou falando
da coisa toda. Grandes edifícios... Eu vi recentemente onde uma
grande organização está aplicando seis milhões, eu acredito, de três
a seis milhões de dólares em um prédio de escritórios, e missionários
passando fome no campo. E nós pregamos que Jesus está voltando em
breve. Gente, de onde vocês podem tirar algum sentido disto? Estou
no limite do meu entendimento, eu não entendo. Sua vida, a maneira
que você vive diz realmente o que você pensa em seu coração.
Jesus disse: “Se você fala uma coisa e faz outra...”
Disse: “Vocês, hipócritas, como vocês podem falar coisas boas com
as suas bocas, e o seu coração está pensando em outra coisa?” Suas ações
falam mais alto que suas palavras. Por que nós estamos crendo que
Jesus está voltando, e estamos fazendo essas coisas? Nós não teríamos
nenhum tempo para essas coisas.
49
Samuel disse: “Agora, digam-me se eu disse alguma coisa no
Nome do Senhor, que não aconteceu.”
“Não”, eles disseram, “tudo o que você nos disse, aconteceu.”
“Digam-me, quando eu alguma vez tomei seu dinheiro?
Digam-me...”
E disse: “Agora, se vocês vão agir como o resto deles, quando
vocês trouxerem um rei aqui, e substituírem Jeová por algo inferior...”
“Bem”, eles disseram, “você vê, este será nosso rei, e nós
vamos ser como o resto deles. Ora, isto vai apenas funcionar melhor.
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Teremos um homem que nós podemos falar com ele, um homem que
pode nos consolar, algum homem que será essas diferentes coisas
para nós, nos responderá.” Oh, irmão, se você apenas for espiritual o
suficiente, Deus te responderá.
50
Eles tentam ignorar a própria questão do novo nascimento.
Isso é o que acontece. Agora, as pessoas não podem pensar nesse
novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e assim por diante.
Como você alguma vez pode vir à existência sem o nascimento
natural? Você não poderia fazê-lo. Não há nenhuma maneira que
você possa fazê-lo, que você possa vir à existência e ser capaz de
caminhar e conhecer sem ter o nascimento natural. Está correto?
Bem, a mesma coisa é no espiritual.
51
Se você não é nascido de novo, você simplesmente não
sabe nada sobre isso. Como você poderia tomar um homem que
foi contratar um grande grupo de pessoas, dizendo: “Eu tenho um
negócio aqui.” E o homem vai para o cemitério tão rápido quanto ele
pode correr, correndo até o cemitério.
“Aonde você vai, senhor?”
“Oh, eu simplesmente tenho um grande projeto aqui. Estou
indo buscar pessoas para me ajudar.”
“Algumas pessoas para o quê?”
“Para me ajudar”.
“Aonde você vai?”
“Para o cemitério. Oh, eu vi nomes por todo o lugar ali.”
52
Isso é o que é; apenas nomes. Isso é o que nos tornamos: um
monte de nomes Pentecostais. Isso é certo. Precisamos de algo com
vida nisto. Você não obtém vida em um cemitério. Você poderia
pregar-lhes toda a noite e todo o dia; não há nada ali a se mover.
53
Seu trabalho nunca estará concluído enquanto você disser
às pessoas que o Senhor está vindo, e evangelizar, e sair às ruas e
testemunhar, e fazer algo para Deus. Como você pode fazer isso
quando eles estão mortos? Você tem que chegar a algum lugar onde
há vida. Um homem tem que ser nascido de novo. A igreja tem que
voltar para os princípios de Cristo, de volta ao novo nascimento, de
volta ao Espírito Santo, de volta às reuniões de oração da noite toda,
lugares incendiados por Deus.
54
Você diz: “Bem, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo.”
Você é cristão?
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Vamos esquecer nossas diferenças. Vamos colocar nossos corações
juntos, nossos braços juntos, nossos esforços em conjunto, nossos
motivos e objetivos juntos, e vamos até o Jordão, e ser crucificados
para essas coisas, e atravessar para a terra prometida, onde Deus
prometeu caminhar conosco e nos abençoar e nos dar muito mais
abundantemente.
134
Você não pode quebrar os tipos e sombras de Deus. Isso é
o que Israel fez no natural. Isso foi o que eles fizeram no espiritual.
Percebemos que essas coisas aconteceram a Israel. Agora, isso já
g j de hoje
j exatamente como eles fizeram. E nós
aconteceu com a igreja
estamos próximos do fim da estrada agora, irmãos. É hora para que
algo aconteça. Eu quero atravessar o Jordão, vocês não? Para a terra
prometida, onde podemos ver...
135
Temos visto coisas boas. Deus tem sido bom para nós, não
estamos reclamando. Eu estou aqui com vocês. Estou aqui diante
dessas coisas com vocês. Mas, irmãos, vamos nos colocar juntos e
passar por cima. Temos que ir mais além.
136
O grande Josué, o Espírito Santo, que recebeu a promessa de
Deus, que desceu para nos guiar, Ele nunca duvidou. Josué nunca
duvidou disso, ele era o general de Deus. Isto é exatamente correto,
ele era o general de Deus. E ele foi o único que liderou os filhos. E é o
mesmo Espírito Santo, o General de Deus, o Capitão-Chefe que estava
às portas de Jericó quando Josué chegou.
O mesmo Capitão-Chefe,
p
nosso General, q
quer nos levar
137
para a terra prometida, e Ele é o Único que pode fazer isto. Nossas
organizações não irão fazer: ASSIM DIZ O SENHOR. Marque isto.
Ponha isso no seu livro e veja se isso está certo ou não. Nenhuma
organização nunca irá levá-lo. Ela o manterá bem na montanha. Mas
o Espírito Santo irá levá-lo à terra prometida.
138
Oh, você não O ama? Você não crê Nele? Você não quer serviLo? Oh, essas são as intenções do meu coração, que eu saiba. Senhor
deixe-me ver Jesus. Apenas deixe-me vê-Lo. Deixe-me alcançar e reunir
cada irmão Assembleiano que existe. Deixe-me alcançar e reunir os
irmãos Unicistas. Deixe-me alcançar e reunir a Igreja de Deus. Deixe-me
alcançar e reunir todos esses outros irmãos, sejam eles quem for, e dizer:
“Irmãos, irmãos, vamos deixar esta montanha”. Vamos Assembleias de
Deus, vamos Igreja de Deus, venha você da Unidade, Dualidade, e tudo
o que possa ser, vamos colocar nossos corações juntos; os dias de luta
acabaram. Vamos marchar em direção a Canaã. Aleluia.
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fora da promessa. Assim como a igreja de Laodiceia, a era da igreja
Pentecostal. Eles têm conseguido bênçãos. Mas Deus não lidou com
eles, Ele não poderia levá-los para a terra prometida porque eles não
estavam em condições de ir até que chegaram a um lugar que eles
perceberam que estavam mortos em suas teorias. Então Deus os levou.
130
Agora, quando ele passou pelo monte de Esaú, passou pela
organização, o que ele fez? Agora, havia Moabe. Claro, Moabe era
uma organização.
Disse: “Você vai passar por sua terra. Não diga uma palavra a
ele; Eu dei isso a ele.” Agora, Ele deu aos Metodistas seu lugar. Ele deu
aos Batistas seu lugar. Ele deu às organizações Pentecostais seu lugar.
Não diga uma palavra a eles. Apenas passe direto e diga: “Como vai
você, irmão? Como você está?”
“Mas Jacó, nós estamos no nosso caminho para o Jordão.”
Amém, em nosso caminho para o Jordão. Se eles dizem: “Bem, agora,
ouçam. Que...”
131
Bem, não faz nenhuma diferença o que eles dizem, diga:
“Obrigado, irmão. Que Deus esteja contigo, irmão.” Apenas passe
quietamente. Não diga nada, porém mantenha-se em direção ao
Jordão, porque nós estamos indo para tomar a terra prometida; ela é
dada a nós, a plenitude do poder de Deus. Jesus disse: “As coisas que
eu faço, vós também as fareis.”
As pessoas tentam se perguntar por que as visões e grandes
132
coisas poderosas não estão acontecendo na igreja, e maiores curas
e assim por diante. Deus quer levar a Igreja além, e estamos dando
voltas aqui neste monte, e rodeando-o e rodeando-o. Que tipo de
montanha? Uma montanha de organização. “Oh, espere um minuto,
Irmão Branham, você não...” Oh, não, eu não estou. O Monte Seir,
este monte pertencia a Esaú e à sua grande organização. E Israel
formou para si mesmo uma montanha. Eles também estavam em
uma montanha. Mas um dia Deus disse: “Deixem essa montanha”.
Vou levá-los lá longe, nas planícies. Vocês não podem obter nada em
cima dessas velhas colinas pedregosas aqui. Vocês não podem fazer
nada de bom. Vão até lá onde Eu posso abençoá-los com leite e mel e
derramar as coisas boas de Deus em vocês, e estabelecê-los.
133
Isso é o que a igreja precisa nesta noite: é deixar essa montanha
e virar para o norte. Vamos deixar essa condição formal e fria. Vocês
irmãos Assembleianos, vocês irmãos Unicistas, vocês irmãos da Igreja
de Deus, todos vocês, irmãos, não temos estado aqui tempo suficiente?
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“Sim, eu pertenço a isto e àquilo.” Isso é uma coisa produzida
pelo mundo, tão boa quanto a sua maneira. Mas eu estou tentando
chegar a um ponto agora, irmãos; esperem mais um minuto ainda.
Alguns de vocês, bons antigos irmãos denominacionais,
55
honestos, não vão por aí se contorcendo e berrando, porque eu sei
que vocês são bons irmãos. Como o menino que veio para comer um
sanduíche e ele estava comendo, e ele disse que - que aquele velho
gato veio para cima e foi miando em torno dele. Ele viu sua cauda no
chão então apenas colocou um pequeno peso sobre ela. O velho gato
começou a miar alto, e sua mãe disse: “Junior, se você não parar de
puxar a cauda do gato, eu vou até aí e te darei uns tapas.”
Disse: “Mamãe, eu não estou puxando o rabo dele; eu estou apenas
prendendo com um pequeno peso sobre ele; ele que está gritando. Ele
é que está puxando.” Isso é certo.
56
Agora observe, oh, apenas um pouco de peso sobre o
Evangelho... O que queremos fazer é colocá-lo onde ele pertence. E
a igreja cometeu o seu erro fatal quando eles fizeram sua primeira
organização. O que vocês fizeram? Você diz: “Bem, eles começaram
a fazer as adições.” Bem, se você fosse um verdadeiro crente em
Deus, Deus nos prometeu que se Ele não a plantou, ela nunca irá a
lugar nenhum, de qualquer maneira. Deixe isto, ela vai chegar ao
seu fim. “Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada.”
Exatamente. Mas eles simplesmente tinham que fazer isto.
57
Agora,
g
nós observamos q
que depois
p
de todas as bênçãos q
que
tinham vindo a Israel, eles ainda queriam... (Êxodo 19), queriam ter
uma lei. Eles queriam ter algo que eles pudessem fazer por si mesmos,
alguns dias de sábado que pudessem manter, ou algumas ordenanças
que eles pudessem cumprir, ou alguma outra coisa que estava em que trouxesse até eles, que pudessem fazer por si mesmos. E se você
pode fazer uma coisa para se salvar, então não há um pingo de graça
nisto. Lei é o que você faz em relação à graça que Deus mostrou-lhe
por salvar você.
58
Como eu já disse muitas vezes, eu não ando por aí com outras
mulheres porque estou com medo que minha esposa vá se divorciar
de mim. A razão de eu não andar p
por aí com outras mulheres, é
porque eu amo minha esposa. É isto. Eu não acredito que você deva
andar por aí. Mas a lei não é o que mantém meu voto matrimonial; é
o meu amor. E esta é a razão pela qual eu amo a Deus. Não é porque
estou com medo de Ele mandar-me para o inferno; eu não acredito
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que Ele faria isso. Mas porque eu O amo tanto que eu não quero fazer
isto. Não há nada em mim para me obrigar a fazer isso. Eu O amo
muito, eu não iria feri-Lo por nada. Certamente, eu O amo.
59
E quando os homens e as mulheres chegam a um lugar... “Bem,
eu realmente deveria ficar em casa e ver esse bom jogo esta noite e...
Mas eu vou te dizer, eles vão pensar que estou desviado se eu não for
à igreja.” E você senta lá e dorme de qualquer maneira. Você poderia
muito bem ter ficado em casa e visto algo que você teria gostado mais.
Mas quando a sua alegria torna-se o Senhor, e o Senhor é a sua alegria,
você não pode ficar longe da igreja; então você está chegando a algum
lugar. A igreja estava em melhores condições há quarenta anos para a
Vinda do Senhor Jesus do que está hoje, muito melhor. Eles estavam
mais perto de Deus. Eles tinham mais Deus no meio deles; eles tinham
mais Espírito entre eles do que eles têm esta noite.
60
O que aconteceu? Porque nós mesmos nos separamos, cada
pequeno grupo por si mesmo. Indo por aí e dizendo do outro: “Bem,
aquilo lá é o velho poleiro de urubus, isto é o que eles são. Eles não têm
isso, nós temos.” E suas pequenas diferenças de doutrinas e assim por
diante, e Deus não lhes prestaria [O irmão Branham estala os dedos - Ed.]
esse tanto de atenção a isto. Se não temos amor, que bem isto faz, afinal?
“Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e entendesse todos os mistérios de
Deus, embora eu pudesse ter fé para mover montanhas, e desse todos os meus
bens aos pobres e tivesse o meu corpo queimado como um sacrifício, e não tivesse
amor, nada sou”,
” disse Paulo: I Coríntios, capítulo 13.
61
Veem - vocês perdem a coisa quando começam a separarse, parecendo não ter fé. Quando vocês começam a separar-se...
“Estamos neste grupo, nós pertencemos a este, não temos nada a ver
com eles.” E é tudo o Espírito Santo. Cada um desses grupos todos
fala em línguas. Cada um desses grupos têm bons e maus entre eles,
da mesma forma como o primeiro grupo tinha, e eles sempre farão
isso. E Deus dá o Espírito Santo àqueles que Lhe obedecem. Então,
quem Lhe obedeceu? Aquele que creu Nele e aceitou isto; esse é o que
Lhe obedeceu.
62
Vejam, mas temos que ter algo a fazer nisto por nós mesmos.
Queremos ser como os Metodistas, como a Presbiteriana, a Batista, a
Católica. Temos que fazer uma organização. Nós temos... Essa foi a
mesma coisa em que Martinho Lutero falhou. Não Martinho Lutero;
ele não iniciou isto. João Wesley não iniciou. Foram os grupos depois

A IGREJA ESCOLHENDO A LEI AO INVÉS DA GRAÇA

27

terra prometida está, onde Deus prometeu isso: “As coisas que eu
faço, vós também as fareis.” As bênçãos e tudo o que Ele prometeu
são para nós, cada promessa no Livro são suas. Mas o que você tem
que fazer? Venha para o Jordão primeiro e morra para seus credos e
denominações, e atravesse.
125
Lembre-se, Ele disse: “Agora, enquanto vocês jornadearem,
irão passar lá em cima pelos fronteiriços. “Agora,” disse: não toquem
em Esaú”. Agora, Esaú estava no monte Seir.
Disse: “Vocês não o toquem.”
Disse: “Eu dei isto a ele, se vocês passarem por lá, se vocês -...
Se vocês comerem alguma coisa, paguem para ele; se vocês beberem
água, paguem para ele; não toquem no crente fronteiriço, porque Eu
não os abençoarei nisto”. Veem?
“Não batam mais nele; apenas passem calmamente.”
126
Agora, se os Metodistas e Batistas vivem lá na fronteira...
p p
produziu g
gêmeos. Eu não me importo
p
Cada avivamento sempre
onde foi, ele produziu gêmeos. Um deles... É apenas como - assim
como Esaú e Jacó. Ambos foram representados naqueles filhos
de Isaque. Esaú era um homem do mundo. Ele era um homem
religioso, cuidou das coisas, e fez as coisas para seu pai, e era um
homem bom. Mas Jacó tinha discernimento. Ele sabia que o direito
de primogenitura significava tudo; não fazia qualquer diferença
como ele tinha que obtê-la, contanto que ele a obtivesse. Esse é o
homem espiritual hoje.
127
Ali estava Esaú, e teve sua herança bem ali pela fronteira. E
Deus disse a ele, disse a Jacó enquanto ele passava, disse: “Não se
engane com Esaú. Não participe de nenhuma de suas organizações.
Não faça nenhuma dessas coisas aqui.” Agora, vocês têm visto o que
vocês mesmos têm feito aqui por quarenta anos. Vocês querem ficar
outros quarenta anos? Vocês irmãos, vocês querem passar outros
quarenta anos em uma denominação barulhenta, discutindo com
seu irmão? Vamos nos levantar e passar por cima. Vamos para a terra
prometida, onde cada promessa no Livro pertence a vocês.
128
“Jordão” significa “morte”. Tem que morrer para si mesmo
antes de atravessar. Isso é certo. Vá até lá, as pessoas vivem em uma
condição morna. A Bíblia diz assim.
129
Aqueles irmãos lá fora, na montanha, eles - eles foram
abençoados. Eles tinham - eles prosperaram. Bem, eles tinham muito
para comer. Maná caía do céu. E tudo bem, mas eles ainda estavam
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bem. Mas por que você está rodeando esta mesma velha montanha
quando há uma terra prometida diante de você?
120
“Bendito seja Deus, entrei para as Assembleias. Entrei para a
Unidade. Entrei para isso. Entrei para aquilo.” Apenas a mesma velha
coisa que os Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Católicos, Luteranos,
e o resto deles todos: morreram em suas trilhas. Eles morreram. Isso é
duro, eu sei, irmãos. É como tomar óleo de rícino, mas vai te fazer bem.
Isso é certo. O que a igreja precisa hoje é de uma boa dose de remédio
do Evangelho para tirar de você a preguiça, o mundo, a sujeira. O que
precisamos hoje é o poder do Espírito Santo de volta e sermos guiados
pelo Espírito!
O que foi isto? Essa foi uma sombra e um tipo da igreja
121
Pentecostal hoje. Quarenta anos depois, aqui nos encontramos ainda
em Atos 2:4. Deus pode vir com algo mais, com um pouco mais
de Suas bênçãos, e eles dizem: “Glória a Deus, nós não temos isso.
Aleluia, acreditamos em Atos 2:4. Bem... Aqui, nossos antepassados
organizaram isto, se eles não vierem até aqui, graças a Deus, nós não
vamos - não vamos cooperar com isto”. Você, pobre degenerado,
desviado... Qual é o problema? Miserável... Como você pode seguir a
Deus? Como você pode ir aonde o Espírito vai? Sua organização seria
boa se você terminasse a sua doutrina com uma vírgula.
122
“Acreditamos nisso, e mais o que Deus pode acrescentar a
isto.” Mas você termina com um ponto. “Acreditamos nisso, e você
segue a marca para isto, e só.” Isso foi o que Lutero fez. Isso foi o que
Wesley fez. Isso foi o que John Smith fez. Isso foi o que Alexander
Campbell fez. Isso foi o que todos eles fizeram. E isso foi o que os
Pentecostais fizeram. Aí estão vocês: quarenta anos mortos em suas
trilhas. E a terra prometida da plenitude das bênçãos de Deus colocada
bem diante de vocês.
que aconteceu? Um dia, o p
pequeno
q
velho Josué, ele
123
O q
acreditava em cada Palavra que Deus disse. Isso é certo. Ele disse: “É
tudo verdade. Deus cuidou de nós e cumpriu Sua promessa; Ele disse
que supriria nossas necessidades enquanto nós estivéssemos aqui,
mas isso não é tudo. Ali está a terra prometida. Vamos a ela. Vocês
ficaram neste monte quarenta anos; virem agora, virem para o norte e
para cima e atravessem”. Amém.
A igreja Pentecostal tem estado em seu pedestal de organização
124
durante quarenta anos. Vocês têm estado aqui por muito tempo,
irmãos; vamos subir e ir para o norte, atravessar o Jordão onde a
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deles que iniciaram isto. Isso é certo. Eles não iniciaram isto. Não
senhor, eles mantiveram isto limpo. Mas quando eles partiram, então
a próxima rodada deles começou a se organizar.
63
E isso é apenas da mesma forma que foi lá atrás, no começo. O
primeiro grupo percebeu que era Deus e o batismo do Espírito Santo,
e ficaram com isto. Mas o segundo grupo veio: “Bem, nós temos que
fazer isto, temos que nos separar deles, eles parecem não ter a fé, e nós
temos isto”. E nós vamos fazer o nosso grupo aqui, e nos afastar. E,
então isso fez alguns líderes passarem por cima aqui, e se afastarem
deste, e este se afastando por aqui, e ali e observe: foi exatamente a
mesma coisa que Israel fez.
64
Eles queriam... Êxodo 19. Eles queriam uma lei. Eles queriam
algo que eles mesmos pudessem fazer. Eles tinham que ter algo para
fazer nisto. Eles tinham que produzir grandes personagens, tinham
que ter algumas obras que eles mesmos pudessem fazer.
65
Deus proverá as obras. Se você apenas caminhar na graça, você
ficará mais na obra do que você está agora com a Sociedade de Ajuda
das Senhoras e todos esses outros absurdos que foram acrescentados à
igreja. Jantares de sopa para pagar o pregador, de onde vocês tiraram
tal coisa como essa das Escrituras? Os dízimos pagam o pregador.
Ele tem que viver pelos dízimos do povo. Mas tivemos que conseguir
algo mais para fazer. Nós temos que ter a nossa parte nisto. E então,
se o - eles não podem fazê-lo, há outra sociedade que vai fazê-lo, outra
sociedade. O caminho de Deus é correto.
66
Dízimos e ofertas iam para Levi, que era o ministro. Se todo
mundo pagasse seus dízimos, você não teria que ter nenhum jantar
de sopa. Vejam, vocês adotaram outra coisa e deixaram os dízimos
de fora. Dizem que é um argumento para o Velho Testamento. Eu
gostaria que você provasse isso para mim. Isso é certo. Você não pode
fazê-lo pela Palavra de Deus, é uma ordem do Novo Testamento
também. Deus dá uma ordem, isto nunca pode ser alterado. Tem que
continuar assim.
67
Como o Sangue. Alguém diz: “Bem, nós - Eu digo a você,
nós fazemos isso e aquilo, e nós temos credos, e tentamos educar as
pessoas para Cristo, tentamos denominá-los para Cristo.” Estamos
apenas lutando contra o vento, isto não é bom. Há apenas um caminho
para Cristo, que é através do Sangue. Este é o programa de Deus para
começar, e Ele não pode mudar.
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68
Nós viemos através de Cristo pelo Sangue. E depois de receber
o Sangue, a química do Sangue para tirar os nossos pecados e limparnos das nossas iniquidades, então recebemos o Espírito que está no
Sangue, que é o Espírito Santo que retorna sobre nós e nos faz filhos e
filhas de Deus. Isso é certo. Então você é uma nova criatura em Cristo.
Então você tem a mesma experiência que eles tiveram no princípio.
Você vive o mesmo tipo
p de vida, e faz o mesmo tipo de obras que eles
fizeram no princípio. Sim, Êxodo 19.
69
Em seguida, a Bíblia diz que eram onze dias de viagem do
Monte Sinai a Cades. Onze dias depois de terem recebido as suas
doutrinas de teologia, suas obras que queriam fazer, eles cometeram
o maior erro que já fizeram. Em Cades foi onde eles duvidaram da
Palavra de Deus. De quando eles estavam seguindo em linha com
Deus, até que eles se doutrinaram, e então quando o fizeram, eles
cometeram o seu erro fatal em não acreditar que a Palavra de Deus
era a verdade.
70
Eles tomaram suas organizações, as doze tribos diferentes
enviaram um representante para ir lá e espiar a terra. Dois deles
se aproximaram e trouxeram de volta provas. Eles trouxeram uma
evidência de que era uma terra boa. Josué e Calebe carregaram
este cacho de uvas, talvez, em seus ombros. Os demais provaram e
disseram: “Hum! Que coisa, é tão bom, maravilhoso.”
71
Mas quando voltaram diante da congregação, eles disseram:
“A oposição é muito grande. Nós simplesmente não podemos fazer
isto. Não há necessidade de tentarmos isto. Ora, lá nós parecemos
gafanhotos ao lado destes grandes gigantes do ensino, os grandes
bispos e doutores em Divindade. Há apenas uma coisa: como
poderiam os nossos poucos dois anos de escola, a nossa escassa
educação de escola primária alguma vez se comparar com o Doutor,
Ph.D., L.L.D., S.Q.T. todos estes outros, como nós vamos fazer isso
com estes grandes camaradas?” Não é isso! Deus prometeu a terra!
Educação não tem nada a ver com isso!
72
Deus prometeu o Espírito Santo para qualquer um que
O desejar; deixe-O vir. Você não sabe separar o feijão do café, que
diferença isso faz? Se você não puder dizer o ABC, que diferença faz,
contanto que você tenha recebido uma experiência.
73
Quando Pedro e Tiago foram presos – ou melhor, João, na
Porta Formosa, onde tinham feito um homem que era aleijado andar,
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115
Observe apenas um minuto. Eles ficaram lá, casaram,
geraram filhos, tiveram boas colheitas, foram abençoados, sim. E eles
tiveram um grande momento. Eles estavam lá... Eles ficaram lá por
quanto tempo? A Bíblia diz: “Até que todos os antigos combatentes
morreram.” Isso é certo. Todos aqueles que diziam: “Glória a Deus,
somos as Assembleias”. “Bem, glória a Deus, somos Fulano de Tal.”
“Deus, nós somos a Unicidade, aleluia, o resto deles estão errados.”
“Bendito seja Deus, nós somos a Igreja do Deus da Profecia.” “Aleluia,
nós somos isso e aquilo.” Tudo bem, vá em frente. O que eles fizeram?
Eles continuaram a discutir suas doutrinas e ficaram lá até morrer. E
é o que tem acontecido bem agora. Eles estão mortos. Mortos com sua
organização.
116
Vou trazer algum teólogo para consultar isso. Um historiador,
eu sei de dois bons que estão sentados bem aqui agora, tão bons
quanto os que existem no país. Eu pergunto a qualquer historiador
que me diga de alguma vez que Deus Se moveu em um avivamento,
e sinais sobrenaturais não sucederam.
117
Quando é que Ele alguma vez se moveu que o sobrenatural
não seguiu? E quando é que eles levaram isso para uma organização,
e isso não morreu e nunca mais se levantou de novo? Mostre-me
uma só vez em que a organização se levantou para o seu princípio
novamente. Morreu tão logo que se organizou. Assim fizeram os
Pentecostais.
118
Seus velhos lutadores ali fora que querem dizer: “Aleluia, nós
não temos nada a ver com aquele velho problema de novo. Glória a
Deus, isso foi dado a nós por profecia. Aleluia, nós não teremos nada
a ver com as Assembleias ou os Unicistas, qualquer um. Aleluia, nós
somos diferentes.” Eles estão mortos. Isso não adianta de nada. E eles
estão mortos, marcados com um X. Ele ficou lá e os deixou morrer até
que estivessem todos mortos.
119
O que foi isto? Um dia, lá vem um do meio deles, e disse: “Isso
não é tudo que está escrito aqui”. O que eles fizeram? Voltaram direto
aos mesmos fundamentos antigos todas as noites, rodeando essa
montanha, e rodeando, e rodeando, e rodeando: a mesma velha coisa,
“Atos 2:4, Atos 2:4, Atos 2:4, Atos 2: ... 4. Aleluia! Recebei o Espírito
Santo,.... falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que
falassem. Glória a Deus. Orem por mim que eu seja o último - o que
Deus tem chamado nestes últimos dias. Atos 2:4. Ainda bem q
que eu
tenho o Espírito Santo, falando em línguas.” É isso mesmo, está tudo
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portanto, eles vagavam e espalharam a Mensagem. Isso era exatamente
o que Deus queria que eles fizessem.” As pessoas não querem tomar
esse caminho, não mais. Eles não querem isso. Oh, não, senhor.
110
Todos nós, americanos emplumados e gordos, e nós - nós
apenas nos aconchegamos, e nem sequer temos sentado e ouvido isso.
Nós simplesmente nos levantamos e vamos para casa. Claro, isso é
certo. Eles não querem isso.
111
A coisa é: vocês se lembram quem o Espírito Santo vai selar
nos últimos dias, vocês sabem o que a Bíblia diz? “Aqueles que suspiram
e gemem por causa das abominações cometidas na cidade”, Ezequiel
capítulo 9. Embora... Quero pedir a alguns de vocês. Quantos de vocês
poderiam contar com os dedos de suas mãos esta noite nesta cidade,
ou da cidade que você vem, que estão suspirando e chorando dia e
noite por causa das abominações da cidade? Levantem suas mãos.
Digam-me isso: “Eu posso apontar cinco pessoas em minha cidade”.
“Eu posso apontar duas pessoas”. Ou “Posso apontar uma pessoa”?
Se você não puder, mantenha suas mãos para baixo. Não há uma mão.
Aí está você. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho
do homem “Veem o que eu quero dizer? Nós perdemos o zelo. A - a
igreja Pentecostal tem que voltar à sua condição original.”
112
O que nós fizemos? Nós só temos engordado, e nos assentamos,
nos acomodamos, vestindo como o mundo, agindo como o mundo,
indo para entretenimentos mundanos, fazendo as coisas que o mundo
faz, tendo as nossas organizações e denominações, competindo com
eles, e nossos edifícios de igrejas e tudo mais, pregando... “Oh, sim,
aleluia”. Como David Duplessis disse uma vez: “Esses netos; esses
não são filhos de Deus. E Deus não tem netos.” Deus não é avô; Ele é
Pai. Exatamente.
113
E o que fazemos? Trazemos nossos filhos, os colocamos no rol.
E o pecador lá fora, e ele se junta à igreja Pentecostal, e dizemos: “Oh,
não é maravilhoso? Ele se tornou um Pentecostal”. Um neto.
114
Um verdadeiro filho de Deus está em chamas. Ele não faz
rodeios. Ele se posiciona lá não conhecendo nada a não ser Cristo,
e Este crucificado. Nada o prende, exceto Deus. Ele é guiado pelo
Espírito. Nada mais o incomoda. Ele segue o Espírito aonde vá. Os
seres viventes, como no livro de Ezequiel, aonde as rodas iam, as
criaturas viventes as seguiam. Agora, observe os seres viventes, e não
os mortos, os seres viventes.
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o fizeram andar, que era coxo desde o ventre de sua mãe, a Bíblia diz
que eles eram homens ignorantes e iletrados, porém, ainda assim, eles
tiveram cuidado porque eles haviam estado com Jesus.
74
Essa é a qualificação de um verdadeiro Pentecostal, e não
quantos graus você tem, quantos graus de Bacharel em Artes você
tirou, ou se você é Ph.D. ou LL.D ou seja
j oq
que for, isso não tem nada
a ver com isto. É deixar q
que as p
pessoas saibam q
que você esteve com
Jesus Cristo. É deixar q
que as p
pessoas saibam q
que houve algo
g lá atrás,
que colocou sua alma em chamas. Isso é Pentecostes. Às vezes eu vejo
a maneira como a igreja está ficando... Deixei a igreja Batista para me
tornar um Pentecostal. Deixei-a por considerar que eles tinham algo.
Mas quando eu chego lá, estava tão fortemente organizada como a
Batista era. Pior! Isso é certo.
Agora, vamos sair e olhar, e olhar ao redor, e vejam: onze dias
75
de viagem da teologia para a descrença total, desde os dias que eles
obtiveram a lei até que eles finalmente entraram em incredulidade
total. Aqui vêm dois de volta que tinham a evidência. A igreja
Pentecostal, quarenta anos atrás trouxe de volta uma boa evidência
de que havia uma terra além, porque eles tinham uma evidência do
falar em línguas. Mas irmão, essa não é a única evidência. Não só
tinha boas uvas, mas tinha leite e mel fluindo; tinha tudo! Porém eles
ficaram satisfeitos apenas com as uvas e disseram: “É isto - Eu acho
que isso é tudo.” Isso é o que a igreja Pentecostal tem feito.
76
Atos 2:4, Atos 2:4, Atos 2:4, até que vocês conseguiram muitas
uvas, eu acredito que se tornou de uvas reais para uvas de gambá, uvas
azedas... Atos 2:4, Atos 2:4, até que quase se tornou um pregador 2 por
4 (isso mesmo) para sugar ao redor de uma organização! Hum. Uma
coisa: não me paguem. Eu sou livre para pregar a Bíblia. E enquanto
Deus me deixar viver, eu vou estar ali como um testemunho contra o
erro. Eu não me importo onde...
77
Não, nada de errado com a organização, a organização está
tudo bem. A lei estava tudo bem; serviu o seu propósito, isso é verdade.
Mas a lei não fez nada por eles, isto não lhes deu nenhuma graça. A lei
não os levou até a terra prometida. Não, senhor. A lei cessou. Josué os
levou ao outro lado, e Moisés, o legislador, morreu.
E assim a organização das igrejas vai morrer, e a graça e o
78
poder de Deus e do Espírito Santo voltam para a igreja para arrebatar
a Igreja para a Terra Prometida! Sim. Sim, isto serviu ao seu propósito,
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mas não era uma coisa que Deus estava querendo. A lei morreu, deixou
de ser. Moisés, o legislador, morreu. Josué, aquele que acreditou na
promessa, ele foi em frente.
79
Agora observem, todos eles disseram: “Oh, nós não podemos
fazer isso.” O que isto fará? “Vai estragar nossa herança.” Isso é
o que vocês, Metodistas pensaram. Isso é o que vocês, Batistas,
pensaram quando vocês andaram até aquele limite e olharam, e
disseram: “Oh, eu não posso fazer isso... Eu - eu vos digo, se eles
fazem isso, eles irão - minha organização Metodista me colocará
para fora.” “Minha organização Batista vai me colocar para fora.”
“Minha Presbiteriana vai me colocar para fora.” “Se eu for falar
em línguas e, de pé no meu púlpito, alguém em minha audiência
falar em línguas, se eu não o fizer parar, ora, eles vão me colocar
para fora da organização.” Aí está você. A mesma coisa... Deixemme dizer-lhes o resultado disso. Voltem a Hebreus, capítulo 6, e
capítulo 10; comparem os versos juntos.
80
Porque os que já foram iluminados, e se tornaram participantes do
Espírito Santo, e provaram as virtudes do século futuro (veem, aqueles
que receberam o conhecimento da verdade e, em seguida, afastaramse) e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim,
quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e O expõem ao vitupério...
81
Aqui está. Um homem é chamado para ser um pregador, sim,
senhor. “O Senhor me chamou.” Tudo bem, tudo certo. Ele vem e se
arrepende de seus pecados, justificado. Ele se torna um bom crente.
Agora, a próxima coisa que ele faz, ele ainda fuma, ele ainda deseja,
ele observa as pessoas mundanas, as mulheres mundanas, e ele - os
desejos e as coisas no seu coração. Ele sabe que não está certo.
82
Aquilo não o torna um pregador. Então ele vai e pede a Deus
para santificá-lo. Então ele está no segundo passo. Tirar essa coisa
fora dele. Agora, ele olha para a terra prometida, a fronteira. Ele vem
para o lugar onde ele não pode ir mais longe, ele tem que atravessar o
Jordão, isto é tudo, ou ficar para trás. Veem? “Tendo sido participantes,
iluminados e recebido o conhecimento da verdade.” E Cristo é a Verdade.
83
Como podemos entrar em Cristo? Pela organização? Pelo aperto
de mão? Pela denominação? Pelo batismo nas águas? Não, senhor. Por
um só Espírito somos todos batizados em um só corpo: Metodistas, Batistas,
Presbiterianos, Luteranos, Unicistas, Dualidade, Quinteto, o que você
for; por um só Espírito somos batizados neste corpo.
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ao povo, para mostrar que através desta organização de homens de
negócios... Bem, então, os homens de negócios da igreja saem para
essa reunião, isto trará... Bem, se o pastor não vem, isso meio que o
envergonha. Então, dessa maneira eu posso trabalhar lá para tentar
trazer a Mensagem do Senhor ao povo que eu vejo, meus irmãos,
meus irmãos.
Então o que aconteceu? Eu tinha pregado meio que duramente
107
contra isto. E este certo líder se levantou, e disse: “Irmão Branham”,
disse ele, “eu vou te dizer...” Eu disse: “Qual é o problema com vocês,
homens de negócios? O que vocês estão fazendo? Nesta noite vocês
estão em uma reunião de negócios. Tudo o que vocês testemunharam
para estes jamaicanos foi: ‘Eu tinha um pequenino negócio na esquina,
não estava prosperando muito. Aleluia, eu recebi o Espírito Santo.
Deus me deu uma frota de católicos, ou - melhor - ou Cadillacs, e
enormes carros e enorme aquilo, e Ele me deu uma nova casa, e Ele
me deu tudo isso.’ Aqueles homens têm essas coisas. Eles não querem
ouvir isso. Isso é contrário ao Pentecostes. Pentecostes, eles venderam
tudo o que tinham, distribuíram entre os pobres, e saíram sem nada.
Eles saíram com Jesus somente.” Isso mesmo.
108
Este líder, naquela noite, se levantou, ele disse: “Mas irmão
Branham, eu quero te dizer uma coisa agora.” Ele disse: “Isso foi
quando esses grupos de pessoas Pentecostais cometeram o seu maior
erro que já fizeram, quando venderam suas casas, e deram aos pobres”.
Eu não estou pedindo para ninguém vender suas casas, eu só estou
pedindo para você seguir a Cristo. Mas eu estou dizendo a vocês - eu
estou apenas citando as Escrituras. E então ele disse: “Bem...”
Eu disse: “Bem, irmão, eles foram guiados pelo Espírito Santo.”
Disse: “Bem, eles cometeram um erro.”
Eu disse: “Você quer me dizer que o Espírito Santo levaria um
homem para um erro?”
Ele disse: “Isto provou isso. Posso provar isso para você
através da Escritura.”
Eu disse: “Fique de pé e prove isto.” Eu disse: “Agora...”
Ele disse: “Aqui está: Assim que a perseguição se levantou
contra a igreja, aquelas pessoas não tinham lugar para ir. Eles tinham
vendido suas casas e deram aos pobres e eles só perambulavam.”
Eu disse: “Exatamente o que Deus queria que eles fizessem. E a
109
mensagem foi espalhada por toda a região. Se eles tivessem uma casa,
eles teriam voltado para ela. Mas eles não tinham nenhum lugar para ir,
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nos trará leite, mel, grandes coisas. Porque é bom quando encontramos
qual é o plano de Deus e nos movemos nisto.
101
Agora, nós observamos que... O que fizeram aqueles crentes
fronteiriços? “Porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados,
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram das virtudes do
século vindouro, e tiveram um conhecimento da verdade”, receberam o
conhecimento da verdade, aproximaram-se e olharam para a terra e
disseram: “Bem, eu não posso fazer isso”, e voltaram. Isso é exatamente
o que aqueles companheiros fronteiriços fizeram naquele dia. E o que
aconteceu com eles? Eles todos pereceram no deserto.
102
Quando pensamos que Deus está obrigado para conosco
porque somos isso e aquilo... A Metodista não tem nada a ver com isto;
a Batista não tem nada a ver com isto; a Unicista não tem nada a ver
com isso; as Assembleias não têm nada a ver com isto, então estamos
errados... [Espaço em branco na fita - Ed.]
103
Não preste atenção à sua organização; observe a forma como o
Espírito está liderando. E se o Espírito está liderando você, Ele nunca
vai levá-lo contrário à Palavra. Ele nunca Se comportará mal ou de
maneira diferente, mas permanecerá na Palavra.
104
O que Deus fez? Ele os deixou lá por quarenta anos no
deserto. Isso é exatamente o que Ele fez aos Pentecostais. Tivemos a
evidência inicial, o falar em línguas. Oh, disseram: “Nós temos tido
a cura divina”. Eles também. Eles tinham uma serpente de bronze;
eles tinham uma rocha ferida. Oh, com certeza. “Oh, irmão Branham,
deixe-me dizer-lhe: nós Unicistas, nós Assembleianos, nós isso e aquilo,
gritamos, dançamos no Espírito.” Ah, claro, eles também. Mas eles
ficaram fora da terra prometida por quarenta anos.
105
Vocês já pensaram sobre o que eles fizeram? Oh, Deus os
abençoou, não foi? Ele disse que abençoou. Eles cultivaram boas
colheitas, eles tinham boas famílias, eles ficaram lá, e eles foram
abençoados e prosperaram. Ora, alguns de nós, Pentecostais somos
- rapaz, alguns deles, ora, valemos milhões de dólares, muitos deles.
Claro, Deus nos prosperou.
106
Eu estava há não muito tempo em uma reunião. Um irmão
assentado aqui, agora, estava presente, o irmão Fred Sothmann,
quando eu estava falando uma noite em Kingston, Jamaica, e eu
estava com os Homens de Negócios do Evangelho Completo, os
mesmos homens, que eu costumava... Tento trazer minha Mensagem
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84
Mas - uma vez tendo recebido o conhecimento, ele chega lá e
olha e diz: “Sim, oh, isso é maravilhoso, mas se eu receber isso, minha
denominação vai me colocar para fora.” Eu não posso fazer isto,
porque eles não creem nisto. Eu não posso deixar o meu povo fazer
isso. Se eu ensinar isso na minha igreja, como eles o receberão? Eles
terão uns presbíteros de distrito chegando junto; e eles terão grandes
homens que se levantam e dirão: ‘Se você fizer tal coisa como essa, se
você permitir isso, você vai sair da organização’. “Se você tiver isso
e aquilo, aqui, vamos apenas excomungá-lo do companheirismo”.
Oh, Deus, um pregador insosso assim, ele precisa voltar ao Calvário.
Há algo de errado com ele. Quando você está convencido de que é a
Palavra de Deus e você não é capaz, o real Espírito Santo o convence
a permanecer no que é correto. Aleluia.
85
Um homem vai respeitar uma mulher, ela pode ser tão negra
como o carvão, mas ele vê a mulher como uma mulher, ela representa
a dignidade que pertence a uma mulher. Um homem de verdade vai
tirar o chapéu
p p
para ela ((Isso é certo.),
) p
porque
q ela se p
posiciona firme
para o que é certo quanto aos princípios. É exatamente isso. Ela pode
ser tão feia a ponto de colocar todos pra correr, ele terá mil vezes mais
respeito por ela do que ele teria por uma destas rainhas de Hollywood,
ou seja o que for, se ele é um verdadeiro homem. Correto.
86
Assim Deus faz quando Ele encontra um homem em quem Ele
pode colocar confiança suficiente nele para revelar a Sua Palavra para
ele, que ele permaneça, se mantenha na convicção da Bíblia e diga:
“Prove isto para mim.” Isso é certo. Então você toma a Palavra de Deus,
cada Palavra do jeito que Ela está escrita, e prega Isto apenas do jeito
que está escrito; Deus está obrigado a vir logo ali atrás confirmando
com sinais e maravilhas primeiro, como Ele disse que faria.
87
Não pare em uma evidência, há mais evidências. Há casas,
há lugares, há jardins, leite e mel, bons alimentos, e muitas coisas, as
águas que fluem das montanhas. Tudo é bom lá, não apenas um cacho
de uvas. Mas é aí onde paramos. “Bendito seja Deus, temos o Espírito
Santo, a evidência do falar em línguas”. Está tudo bem, mostra que
alguém foi lá.
88
Mas por que você parou nesta fronteira? Veem? “Se tornaram
participantes do Espírito Santo, e provaram as virtudes do século
vindouro. (Vejam que eles vão cair de volta na mesma velha rotina
que os Metodistas, os Batistas e os Presbiterianos caíram), e crucificam
o Filho de Deus novamente, e O trazem ao vitupério...”.
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E encontramos na Era da Igreja de Laodiceia que Ele estava
do lado de fora da igreja
g j Pentecostal tentando voltar p
para dentro.
“Expõem-No ao vitupério”. Ó Deus, tem misericórdia, irmão. Se
você não concorda comigo sobre essas coisas, examine as Escrituras.
Descubra o dia em que estamos vivendo; veja onde isto está.
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Eu tenho uma exortação, não vou ler isto agora, mas aqui está.
Demos Shakarian está documentando isto. Por um homem, um homem
de Hollywood, que veio até aqui apertar a minha mão e começou a
falar em francês, e o intérprete da ONU ali deu a interpretação junto
com uma mulher francesa. Disse: “Porque você escolheu o caminho
difícil, mas esse é o Meu caminho, não tema o que as pessoas dizem
sobre você, pois eu estou contigo, e eu estarei contigo, e eu vou fazer
acontecer muito mais abundantemente.”
Eu tenho isso escrito aqui e assinado pelo... E o irmão Demos
91
Shakarian está conseguindo isto documentado por um tabelião público.
E esse homem, um batista, não sabia nada sobre isso, mas eu estava
tentando ficar lá e condenar a coisa que está cegando os olhos do povo
Pentecostal: Hollywood nas igrejas, evangelismo de Hollywood.
Um companheiro passou alguns envelopes e disse: “Coloque
92
vinte e cinco dólares nele e eu vou orar por você”, disse que suas colheitas
irão mal se você não fizer... deixar... colocar tanto na oferta. Quando
aconteceu que Pentecostes foi atrás de dinheiro? Ora, irmão, nos tempos
Bíblicos eles vendiam o que tinham e distribuíam para a igreja.
93
E hoje
j nós temos q
que ter uma frota de Cadillacs ou você não
é espiritual. É um pecado, é uma desgraça! Estamos tentando ver se
não podemos construir uma igreja melhor do que eles têm ali, a Igreja
Presbiteriana uma melhor do que a Metodista, e dizendo que Jesus
está chegando. Eles riem na sua cara. Isso é certo.
94
O que precisamos hoje não é de uma igreja melhor; vocês
estariam melhores se vocês tivessem uma missão! Você seria melhor,
lá fora, de pé sob um desses carvalhos aqui ou pinheiros, sem um
lugar para descansar a cabeça e pregando o Evangelho, do que se
comprometer!
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Estamos em uma condição terrível, a p
própria
p igreja.
g j Por q
quê?
É porque nós nos separamos. Um separado para cá, um separado
para lá; nos tornamos grandes organizações intelectuais e tudo mais.
Apenas mostrando exatamente, em tipo, o que eles fizeram lá. E nós
já teríamos cruzado e chegado ao Milênio.
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Acredito que a vinda de Jesus Cristo está atrasada. Eu poderia
prová-lo pela Bíblia. A Bíblia diz... Jesus Cristo mesmo disse: “Como
foi nos dias de Noé”. E Deus foi longânime, não desejando que ninguém
pereça, foi longânime, esperando, esperando, adiando a ira, esperando
para ver se alguém, e esperando, esperando, esperando. “Como foi nos
dias de Noé,
é assim será na vinda do Filho do homem.” A longanimidade de
Deus, esperando para ter a Sua Igreja em condição.
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O que é isso? O que é isso? Em vez de ficar em condição,
estamos ficando mais longe o tempo todo. Devíamos estar no Milênio;
deveríamos estar fazendo algo para Deus. Deveríamos ter subido há
quarenta anos. Mas não, nós temos cometido o mesmo erro que eles
cometeram. Eles vieram a Cades, e Deus os levou de volta por quarenta
anos por causa da sua incredulidade. O que foi isto? A organização.
As pessoas estavam olhando... O que aconteceria?
Agora, você diz: “Qual organização?” Todos vocês se separaram.
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Você diz: “Eu posso ser um Assembleiano e ser espiritual?”
Claro.
“Posso ser um Unicista e ser espiritual?”
Claro. Deus lhe dá o Espírito Santo, se você for um Católico.
Não importa o que você seja, desde que você seja um filho de Deus
por nascimento no Espírito Santo, você é filho de Deus. Então não só...
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Lembre-se do outro irmão que está puxando algum cobertor
também. O cobertor é grande o suficiente para ambos. Deus o fez
assim. Não sacuda tudo e se enrole com ele e diga: “Morra congelado.”
Se você está com frio, deixe-me ajudá-lo. Quando se chega a um ponto
que você não quer ajudar um irmão caído... Você acha que ele está
caído, ajude-o de alguma forma, pare na brecha. Cubra a lacuna do
caminho com amor. Esse é o cimento que coloca a Igreja de Deus
juntos; é o cimento do santo amor de Deus entre os irmãos.
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“Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos”, quando você
pertence às Assembleias? “Todos os homens saberão que vocês são meus
discípulos, quando...” Porque você é um Unicista, porque você é da
Igreja de Deus? “Nisto todos saberão que vós sois Meus discípulos, quando
vos amardes uns aos outros.” Isso é quando eles saberão; isso é quando
o mundo saberá que somos Cristãos. Aí é quando o mundo saberá
que somos irmãos e irmãs, quando tivermos amor uns pelos outros.
Essa é a marca do Cristianismo, é o amor um pelo outro. Quando
conseguirmos isso, então Deus começará a trabalhar no nosso meio e

