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Thy House

William Marrion Branham
Terça-feira, 08 de agosto de 1961
Tifton, GA – EUA

Vou te dizer… Seria… Eu sei que vocês não vêm aqui para
me ouvir. Porque ninguém viajaria toda essa distância para ouvir um
pregador. Vocês vieram porque vocês creem na Mensagem e creem em
Cristo. E eu gosto muito disso. E eu sou tão agradecido por ter amigos
assim. Ter alguém que dá valor no esforço que você está tentando fazer,
ao viajar essa distância sob tais condições. A única coisa que eu posso
dizer, eu desejei... Disse para Meda: “Gostaria de convidar todas essas
pessoas que vêm de mais de 80 km para termos um jantar.” Veem? Eu
não sei o que faríamos com elas. Vocês veem? Porque a maior parte
de nossa igreja, oitenta por cento, eu acho, são essas pessoas. Os que
vêm do Mississipi, Alabama e Geórgia. Lugares como estes de onde
vocês vêm. E você pensa que… Nenhum deles que vem é rico. Eles
são pessoas comuns. E eu sei que para isso, custa a vocês economizar
cada centavo para vir. Porque eu sei o tanto de gasolina necessária
para vir e ir. Além do desgaste do carro, oh, duzentas e cinquenta,
ou, duzentas e setenta milhas [Aproximadamente 432 Km. – Ed.] para
ouvir um sermão. E viajam isso toda semana. Pense nisto. Veem?
2
Eu me sinto bem pequeno. Honestamente. Sinto como se tivesse
meia polegada de altura aqui diante de vocês, para realmente lhes dizer
o quanto eu aprecio isto. Eu e minha esposa estávamos conversando,
se vocês não viessem, quando tenho culto no Tabernáculo, não
haveria condições para eu ir ali. Porque há mais pessoas aqui neste
recinto agora mesmo do que haveria lá, se não fosse por vocês. Esta
é exatamente a verdade. E isso cumpre o que a Escritura diz: Na sua
própria terra, entre seus próprios parentes... O respeito e a honra sempre
vêm dos que são de fora. Eu não sei por quê. Mas eu não quero dizer
os de fora... Eu quero dizer os de fora de sua própria casa. Claro, não
poderia pensar em todos vocês sendo de fora; vocês são meus irmãos
companheiros e cidadãos do Reino de Deus.
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E aqui há algum tempo atrás eu tive um jacaré empalhado.
E eu falei para o irmão Welch que eu viria pegá-lo. E as crianças não
terminaram as férias delas. E eu pensei em trazê-las aqui na Flórida,
em São Petersburg, pela manhã. E quando voltar eu quero ir a Maiami,
ir à Trilha Tamiami, e voltar para casa. E elas têm que ir para a escola
assim que chegarmos. Eu pensei que seria uma boa hora para parar
e pegar meu jacaré. Então, o irmão Welch... o irmão Fred e o irmão
Wood vieram comigo, para eu ter a chance de trazer as crianças. E eles
vão pegar meu jacaré na volta. E pensei que enquanto estivesse aqui,
eu teria o seu grupinho ajuntado, e dizer a vocês o quanto eu lhes
estimo e aprecio o esforço de vocês.
4
E o irmão e irmã Evans, e o irmão e irmã... Eu entendi... Eu
chamo isto de S.T. Eu sei que isto é S.T. É uma coisa para gargarejar, um
antisséptico bucal que eles chamam ST37. E é por isso que eu chamo
vocês de S.T. Não os de... E é uma coisa muito boa também. É um tipo
muito bom. É o melhor de todos, em minha opinião. Eles usam no
exército, e eu uso para quase tudo. Para gargarejar, como antisséptico
bucal, levo comigo nas viagens de caça. Se meu cavalo fica ferido, eu
despejo um pouquinho, você sabe. Uso para tudo. É bom para quase
tudo. Eu acho que a senhora pensa da mesma maneira, não é irmã?
Para quase tudo; para lavar as vasilhas, as vezes, e assim por diante.
5
E então, eu pensei que talvez… Perguntei ontem à noite, disse
para o irmão Welch: “O que falaremos quando o pessoal chegar? Você
acha...” Nós pensamos que se talvez vocês tivessem uma perguntinha
em suas mentes, alguma coisinha que você pudesse... Talvez alguma
coisa que eu pudesse responder, alguma coisa que você não gostaria
de tomar seu tempo, talvez, lá no Tabernáculo, quando você estiver
lá; alguma perguntinha. E foi por isso que eu passei por aqui. Então,
nós sabemos que vocês têm que trabalhar amanhã cedo. Agora são
dez para as nove. Então, vamos direto nisto. Mas antes de começar,
poderíamos inclinar as cabeças para uma palavra de oração.
6
Nosso Pai Celestial, estamos tão contentes por Jesus Cristo,
nosso Senhor, que salvou nossas almas de uma vida de pecado e nos fez
cidadãos de Seu Reino. Por Sua graça somos salvos, não por nós mesmos,
ou por nossas obras, mas por Tua graça somos salvos. Então, nós estamos
contentes por isto. E nós sabemos que algum dia nós O veremos. Porque
nós teremos um corpo como Seu próprio corpo glorioso, e nós O veremos
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cabelo também, irmã. Eu sei que está melhor. Eu creio que você
costumava usar cabelo curto, não costumava? Mais ou menos no
ombro, cortado como... Oh, você usava? Sim, eu… Sim, eu… Bem,
está muito bonito agora.
128
Eu estava observando todas estas mulheres aqui, com seus
cabelos longos e tudo mais. Parece... Oh, elas podem ser bonitas de
um jeito ou de outro, vocês sabem, se elas tiverem cabelos curtos ou
não; mas parece bonito, vocês sabem. Vocês sabem o que eu quero
dizer. Talvez seja somente eu. Mas… Lá está aquela menininha. Ela é
um pouquinho tímida, não é?
129
Posso pegá-lo querida? Onde ela está? Oh... Não. Você ouviu
elas me dizerem? Você entendeu aquilo? Ela disse que temos que
esperar por Becky, mas disse que não significa que tenho que voltar
e começar a pregar outra vez. Esta menininha não tem o cabelo
bonito também querida? Ela é um docinho com seu cabelo amarrado
também; loiro avermelhado. Não. Eu vou sair e ver se aquele velho
cadilac funciona, irmão Welch. E eu... Desculpem-me um momento, e
eu verei se eu posso... Algumas vezes ele tosse um pouquinho e late,
você sabe e... O que, Bernie?
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E meu braço ficava doendo; eu estava segurando-o para cima por
muito tempo. E eu mudava e colocava minha arma aqui e voltava
alguns passos, vocês sabem, para estar certo que não tivesse perdido
o fio. Vocês percebem? Porque … E eu gosto disto.
124
E irmãos, tinha ficado muito escuro, vocês sabem. Eu estava
andando naquela escuridão por uma hora, e minha mão tocou aquele
fio. Eu o senti. Bem, eu simplesmente inclinei minha cabeça e comecei
a chorar, vocês sabem. Eu pensei: “Senhor, bem no final deste fio
está minha esposa e tudo mais.” Veem? Eu pensei: “Está certo.” E eu
parei lá com minha cabeça inclinada e agradeci a Ele por aquilo. E eu
pensei: “Sim, Senhor, eu coloquei minha mão na Tua. É uma corrente,
um fio. E bem no fim deste fio que eu estou segurando agora em meu
coração, está tudo que é querido para mim, todos os meus amados,
meu Senhor, meu Salvador. Tudo que é querido para mim está no
final deste fio. Então, eu não deixaria aquela mão soltar aquele fio. E
eu segui aquele fio até lá embaixo na montanha.
125
Ainda que havia uma pequena trilha onde nós poderíamos
subir, vocês sabem. Mas eu não confiaria naquilo. Eu segurei no fio.
Quando eu batia numa árvore, eu rodeava e segurava novamente;
seguia até a outra árvore e segurava novamente. É mais ou menos
três milhas [Cerca de 5 quilômetros. – Ed.] montanha abaixo. E eu
cheguei lá embaixo e Meda estava quase histérica, vocês sabem;
quase para ficar assim. Mas é isto. Não há nada, nenhum sentimento
como o de estar perdido. E o que dizer sobre estar perdido de Deus.
Aí é quando é ruim.
126
Bem, Meda? Venha querida, o irmão Welch tem que
trabalhar. E Banks e os outros provavelmente querem começar cedo.
E todos esses outros irmãos querendo ir trabalhar. E nossa irmã
tem que dar banho nas crianças e... Obrigado. Obrigado. Se vocês
gostaram metade que eu gostei de estar conversando com vocês...
Foi maravilhoso. Sim, senhor.
127
Irmão Welch, obrigado por este bom tempo nesta tarde
também, me levando para ver os pântanos dos jacarés lá. Irmã,
eu certamente agradeço a você por aquele ótimo jantar. Oh, que
coisa! Você tem uma menininha lá também? Ela tem o cabelo
mais bonito. Eu observei que ela usa o cabelo trançado, bem loiro,
cabelo dourado. É muito bonito. Eu quero comentar sobre seu
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como Ele é. Até este tempo presente não sabemos como isso acontecerá.
Mas não é para sabermos. Nós esperamos isso pela fé. Então, nós somos
agradecidos por estas coisas.
7
Nós oramos para que Tu abençoes estas pessoas, Senhor.
Enquanto eu passei por aqui, Tu sabes o que estava em nossos corações
na noite passada, da minha esposa e do meu, enquanto vínhamos
pela estrada. Quão abençoados nos sentimos por ter amigos que se
sacrificam dessa maneira para vir ouvir o glorioso Evangelho do Filho
de Deus, que dirigem todas essas centenas de milhas durante dia e
noite, só para ouvir uma mensagem.
8
Deus, eu oro para que Tu possas dar a cada um deles um glorioso
lar no Reino. Abençoe-os enquanto eles estão aqui na Terra. Faça-os
prosperar no que for que eles fizerem. Que aquilo possa prosperar. E
estas criancinhas, Senhor, tão pequenininhas ainda. E muitos deles são
adolescentes, e mesmo assim se assentam com reverência e respeito
como um adulto. Deus, eu penso que eles são os melhores na terra. Eu
oro para que Tu os abençoes, Senhor. Que eles nunca passem falta de
nada. E no grande Reino por vir, quando a família estará toda reunida,
tenho certeza que eles estarão lá, Pai. Eu oro para que Tu os leve para lá.
Que eles nunca possam se desviar deste grande caminho estreito que
tem sido ensinado a eles caminhar. Concede isto, Senhor.
9
Agora, nesta noite eu pensei, Pai, em saber o que está no coração
das pessoas. Tu conheces o coração deles. E eu oro a Ti, Pai, que Tu me
ajudes a responder as perguntas delas. Que possa ser uma coisa boa
para nós. Que seja bom para nós estarmos aqui e que possamos sair
dizendo: “Os nossos corações não ardiam por causa de Sua presença?”
Venha agora, Senhor. Caminhe por entre os assentos. Coloque Tua mão
em cada ombro. E passe Tua mão com as cicatrizes dos pregos sobre
cada coração, para que possamos saber que é o nosso Senhor que está
por perto. Pois nós pedimos isto em Nome de Jesus, amém.
10
Eu acho que temos uma Bíblia aqui. Eu gostaria de ler uma
Escritura, aqui só por um minuto, para iniciar, antes de entrarmos na
lição, ou nas perguntas, melhor dizendo. E eu gostaria de ler num lugar
que eu achei nesta tarde. Eu estava viajando com o irmão Welch na cadeira
da frente do caminhão do irmão Sothmann aqui. E eu li uma coisa sobre
a qual eu gostaria de falar por uns minutos. Se eu puder encontrar... Oh,
sim, aqui está. No capítulo 16 de Atos, começando no versículo 37.
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“Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente...” Perdão. Este
não é onde eu quero começar a ler. Eu estava lendo num lugar onde…
Vou achar onde é. Aqui está. É o versículo 29; vamos começar no 28.
“Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum
mal, que todos aqui estamos.
E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante
Paulo e Silas.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que
eu faça para me salvar?
Eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e
tua casa”.
11
É só uma daquelas perguntinhas intrigantes sobre a qual eu
gostaria de falar só por um minuto, “Tua casa”, sendo que vocês têm
suas casas tão bem colocadas, em ordem. Seus filhos salvos, e é bom
ter a família toda cristã. Porque eu... Nós queremos nossos familiares.
Cada um de nós pensa nos filhos. E eu posso elogiá-los, vocês pessoas
finas aqui, por seus adoráveis filhos, como vocês os têm a todos em
ordem aqui e tudo mais. Eu...
12
Como vai irmã? E eu creio que esta é uma... Não era aquela
mãe que veio ali atrás? Que o Senhor te abençoe. Fico feliz de vê-la
novamente nesta noite. E eu creio que esta é a esposa do irmão Willie,
não é? E este é o chefe da família bem ali, até onde sei, que... Ou esta
é a maneira que acontece em nossa casa. E para ter sua casa. Agora,
Paulo disse aqui para este centurião romano, quando ele estava... Nós
vimos que Paulo tinha sido açoitado na noite anterior, por mandado
dos magistrados, e tinha apanhado; porque ele não tinha feito nada
de mal. Ele estava lá pregando o Evangelho. E o clero ali apresentou
queixa contra Paulo, que ele estava pregando o Evangelho. E eles
disseram que ele estava virando o mundo de cabeça para baixo.
13
E ele desceu à rua e lá estava uma adivinha. Uma mulher
com espírito de adivinhação. E ela foi contratada para dizer aquelas
adivinhações. E quando eles desciam à rua, ela veio gritando atrás
de Paulo, dizendo: “Estes homens são homens de Deus, que nos falam
sobre o caminho da vida.” E Paulo não precisava de demônio para lhe
ajudar em nada; então ele simplesmente se virou e repreendeu aquele
espírito na mulher. E quando isto aconteceu, oh, causou um tumulto.
E quando eles descobriram que o espírito tinha deixado à mulher,
e que ela não poderia adivinhar mais... Então, aquele que a tinha
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minha esposa e filho merecem. Então, ajude-me a chegar até eles,
para que eles não morram na mata.” Eu disse: “Eu não mereço viver,
mas eles merecem.” E eu disse: “Se Tu me ajudares, eu serei muito
agradecido a Ti.” Eu me levantei e disse: “Agora, vou me direcionar
para este lado, e eu sei que estou indo direto para onde eu deixei
Meda e Billy. Mas eu estava indo direto para o Canadá, numa marcha
da morte, direto para o Canadá.
122
E eu comecei desse jeito, e de repente eu senti alguma coisa,
uma mão. [O irmão Branham ilustra – Ed] “Quem é?” E eu olhei
para cima. E naquele momento olhei para trás. E a neblina clareou
o suficiente para eu poder ver o topo da montanha Hurricane.
E eles estavam acampados bem abaixo da montanha Hurricane.
Bem, eu parei lá e chorei como um bebê, louvando ao Senhor, você
sabe, por me ajudar. Então eu tive que sair daquele jeito. E ficou
escuro. E os veados e coisas pulando na minha frente. Mas eu não
tinha… Depois de ter ficado escuro, eu sabia que guarda e eu...
Que a cabana daquele guarda estava perto da cabana onde eles
estavam, mas estava trancada. E então, é a vinte e cinco milhas [40
Km. – Ed.] da casa mais próxima, dali montanha abaixo. Então,
lá em cima da montanha, perto da cabana do guarda, lá em cima
na torre, lá em cima do grande pico. Bem, eu sabia que estava em
algum lugar do pico. Mas aquelas montanhas têm muitos, muitos,
muitos quilômetros de circunferência, você sabe. Trinta, quarenta,
cinquenta milhas [48 km, 64 km, 80 km. – Ed.] ao redor. E eu
pensei: “Se eu puder achar aquele fio de telefone que passa por
aqui.” O guarda e eu o colocamos para podermos telefonar, você
sabe. Pregamos nas árvores, descendo até a estação. E então eles
transmitem da torre para a estação.
123
Então ele estava vindo em alguns dias para caçar urso
comigo. E escureceu. Então eu não podia enxergar, vocês sabem.
Estava escuro de todas as maneiras. Ficou escuro em mais ou menos
trinta, quarenta minutos. E era apenas duas ou três horas da tarde.
Mas eu segurei minha mão para cima desse jeito, e caminhei. E eu
segurei minha arma nesta mão e caminhei vocês sabem. E eu sabia
que aquele fio estava nesta altura assim, onde nós pregamos nas
árvores por todo o caminho. Eu pensei: “Se eu pudesse tocar aquele
fio.” E eu tocava num galho, vocês sabem. E eu pensava: “Não, isto
é um galho.” E tentava novamente. E então quando eu mudava…
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sabia então… Eu pensei: “Eu estou em algum lugar...” Veja, agora,
os índios chamam aquilo de marcha para a morte. Você está em
um lugar plano, e caminhando em círculo. Veem? Agora, com uma
bússola, você não faria aquilo. Mas você está andando em círculo. Os
índios dizem que você está na marcha para a morte. Porque você fica
todo atordoado. É quando eles enlouquecem e começam a correr,
gritar e tudo mais. Até que pulam de um penhasco e se matam. Ou
até matam uns aos outros.
120
Então, eu me lembro que disse: “Bem, eu vou direto por
aqui.” Eu comecei a delirar e pensei: “Seu tolo, você sabe que não está
perdido. Você não pode se perder.” Veem? E eu continuava a dizer
aquilo. Bem, vejam, a saída não estava lá. Quando há alguma coisa
que não está lá, você não pode fazer de conta, você sabe. Exatamente
como... E então eu disse: “Eu não estou perdido. Eu sei exatamente
onde estou. Com certeza. Eu vim bem por este lado. Está exatamente
certo.” Caminhando e conversando comigo mesmo daquele jeito,
vocês sabem, e suando o tanto que podia. Agora, se eu estivesse
sozinho, eu teria ido para algum lugar, me protegeria em algum
lugarzinho e esperaria até que a tempestade acabasse. Talvez um dia
ou dois, e estaria tudo bem. Pegaria um pedaço do meu cervo e a
deixaria ir. Veem? Mas eu não poderia fazer aquilo, com a esposa na
mata. Eles estavam na mata. Ora, eles morreriam naquela noite. Eles
não saberiam cuidar de si mesmos na mata.
121
Então eu pensei… Eu estava caminhando e ouvi uma coisa
dizer: “Eu Sou o Senhor, socorro bem presente na hora da angústia.” Eu
continuei andando. Eu pensei: “estou começando a delirar. Estou
pensando que estou ouvindo coisas.” Isto foi quando ela tinha
acabado de se casar, há vinte anos atrás. Eu continuei caminhando e
a voz disse: “Eu Sou o Senhor, socorro bem presente na hora da angústia.”
E disse três ou quatro vezes. Depois de um pouco de tempo eu parei
e pensei: “Eu estou ficando louco ou o Senhor teve misericórdia
de mim.” E eu me ajoelhei, coloquei minha arma no chão. E disse:
“Deus, eu confesso que estou perdido.” Vocês sabem, eu disse: “Eu
estou perdido. Eu nunca vou sair daqui com…” Eu pensei que era
muito bom homem da mata para algum dia estar perdido. Mas
eu disse: “Eu estou completamente perdido. Não há nenhuma...”
Fiquei nervoso, vocês sabem. “Então, não há nenhuma maneira para
eu achar meu caminho de volta. E eu não mereço viver, Senhor; mas
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contratado e provavelmente estava cuidando dela, ora, aquilo causou
um grande tumulto e eles foram açoitados e lançados na prisão. E
eu posso imaginar Paulo e Silas deitados naquela prisão cheia de
insetos, na parte inferior, lá no fundo. A parte superior, onde ficavam
os melhores prisioneiros, era ruim o suficiente. Mas eles estavam na
parte inferior e foram colocados no tronco.
14
Eu não sei se algum… Você já viu um tronco? Eu tive o privilégio
de ver. Eles colocavam nos seus pés. Então eles colocavam em suas
mãos. E então ao redor do seu pescoço. E você era colocado lá. É a pena
capital chinesa; a maneira que eles costumavam fazer isto é muito cruel.
Eles os colocavam naqueles troncos e colocavam uma gota de água, de
gota em gota, caindo no alto de suas cabeças daquela maneira, até que
os fazia ficar loucos. Eles ficavam lá e não lhes davam nada para comer
ou beber. E seus olhos ficavam virados e tudo mais. Era uma coisa
horrível. Eles dizem que as primeiras gotas, claro, talvez no primeiro
dia, não era tão ruim. Mas eles dizem que depois de alguns dias aquelas
gotas pareciam ser de cinquenta toneladas, você sabe, o tempo todo,
exatamente no mesmo lugar. Porque você não podia movimentar sua
cabeça; você estava naqueles troncos.
15
E apenas pense; Paulo e Silas por pregarem o Evangelho,
estavam colocados lá naquele velho lugar sujo. E provavelmente ratos e
camundongos e insetos neles, e tudo mais. Que lugar para um homem que
pregava o Evangelho! E nós pensamos hoje, e reclamamos porque temos
coisas um pouquinho difícil. Olhe para o que eles fizeram. E sabendo o
que estava esperando por eles; talvez a execução na manhã seguinte. Mas
eles estavam confiantes. Eles estavam… Eles ficaram confiantes. E mais
ou menos à meia noite lá, eu penso em como eles devem ter sentido, suas
costas grudadas naquela velha coisa suja, onde prisioneiros... E havia
lepra e tudo mais naqueles dias, e deitados naquele chão sujo... Deve ter
sido um chão sujo, com ratos correndo sobre eles...
16
Mas, em meio àquilo tudo, talvez sem jantar, e surrados até
que sangraram, e machucados, com feridas. E nenhum médico para
lavar as feridas ou nada para prevenir infecções como nós usamos
hoje, ou coisa parecida; e os deixaram naquela condição. Mas eles
não estavam reclamando. Nem uma palavra de reclamação saiu de
suas bocas. E sabendo que talvez na manhã seguinte os magistrados
provavelmente os chamariam para estarem diante do imperador, e
quando eles fizeram isto, ou o Sinédrio, e eles seriam executados por
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pregarem heresias, como era chamada naqueles dias. O Evangelho
que nós realmente batalhamos por aquela mesma fé hoje... E então
quando começamos a pensar a respeito disto, então os quilômetros
parecem ficar mais curtos entre um e outro (Veem?) cada vez que
começamos a pensar sobre isto.
17
E descobrimos que lá pela meia noite, Paulo e Silas devem ter
conversado até àquela hora mais ou menos. E então eles começaram a
cantar hinos, alguns bons hinos cristãos. Oh, se nós pudéssemos cantálos hoje, cantaríamos “Há poder no Sangue de Jesus”, ou “Oh, como
eu amo a Jesus”, ou alguma coisa assim. E quando eles começaram
a cantar, de repente um terremoto atingiu o lugar. E observe como
aconteceu. Ao invés das paredes daquele velho edifício se empilhar
sobre eles, os esmagando até morrer, elas foram atiradas para distante
deles. E não somente isso, mas quebrou os troncos e cadeias que os
prendiam. E eles ficaram livres.
18
Agora, pensem. Do que prendia seus pés, suas mãos e seus
pescoços eles foram libertos, cada um deles. Agora, ao invés daquela
grande, pesada prisão romana cair sobre eles, às paredes caíram longe
deles, desse jeito. E não somente isso, mas as cadeias caíram deles.
Veja, assim é o nosso Deus quando nos mantemos fiéis. Observem,
nós temos que nos manter fiéis. E enquanto nos mantivermos fiéis,
continuarmos, nós...
19
Agora, nós podemos não estar naquele estado. Nós – nenhum
de nós pode chegar... Eu espero que não cheguemos numa situação
daquela. Mas podemos ser fiéis na situação pela qual tivermos que
passar. Talvez seja perseguição. Talvez seja alguém que ri de você.
Talvez alguém diga: “Seu antiquado, seu santo rolador!”, ou o que
seja que eles queiram te chamar, ou fazer crítica de você ou algo.
Vamos permanecer fiéis, porque Deus respeita nossa fidelidade para
com aquilo, da mesma maneira que Ele respeitou a fidelidade deles,
naquilo que eles – naquilo que eles tiveram que passar.
20
E então, quando de repente o prisioneiro romano, ou o
centurião deve ter... O guarda na porta, ele deve ter pensado que
naquela noite quando Paulo e Silas estavam conversando sobre as
Escrituras, ele deve ter aprendido alguma coisa. Porque ele não
conhecia os homens. Mas ele deve ter conhecido de alguma maneira,
ou ouvido os hinos deles, ou algo que lhe fez saber rapidamente que
eles eram homens santos. Porque você percebe, ele era um romano.
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116
Eu me lembro de uma vez, eu estava perdido lá nas
montanhas. E foi quando... Eu pensei que fosse um homem da
mata muito bom para me perder. Mas eu realmente me perdi. E
minha esposa estava comigo e Billy Paul era bebezinho. E eles... Eu
os deixei. E eu fui... Eu fui caçar um urso. Vocês compreendem? Eu
estava caçando urso. E eu corri atrás de um cervo lá. Eu atirei no
cervo e pensei: “É melhor eu voltar.” E eu sabia que desceria. Eu
estava em cima da montanha Adirondack. Eu subi na montanha
desse jeito e eu... E alguma coisa cruzou o caminho. Era um puma.
E ele virou as orelhas para trás. E bem antes dele… Eu peguei o
rifle bem depressa e ele escapou. E vejam, Meda nunca tinha estado
na mata antes, na vida dela.
117
Bem, foi no tempo da nossa lua de mel. E eu planejei ter
uma boa lua de mel. Vocês compreendem? Ao mesmo tempo que
me casei, então, você sabe, eu a levei em lua de mel e fui caçar ao
mesmo tempo. Vocês veem? Então eu pensei: “Bem, agora, como eu
vim?” Eu virei desse lado, voltei, me deparei com alguns montes e
desci para uma pequena caverna. Eu sabia que estava descendo em
direção da Gigante, em direção ao lado canadense. Mas eu não sabia
exatamente onde estava. E veio uma tempestade.
118
E de repente, você sabe como são aquelas tempestades de
neve. E oh, o nevoeiro estava tão baixo que você não poderia ver sua
mão diante de você. E é quando, naquela região, é melhor você se
sentar, se você não sabe onde está. Porque você pode morrer bem ali.
Veem? E simplesmente encontre um lugar, entre em alguma caverna,
encontre alguma coisa para comer e espere um dia ou dois até que
a tempestade passe. Então saia e veja onde você está. Então, eu não
poderia me esconder numa caverna. Meda estava na mata, e nunca
tinha estado na mata antes, em uma cabana sem porta, vocês sabem,
era só uma daquelas cabanas. Então, lá estava eu naquela condição.
Oh, que coisa! Eu comecei a subir desse jeito. E pensei: “Eu virei aqui
em algum lugar.” E eu voltei para onde estava o cervo. Eu disse: “Eu
tenho que achar meu caminho de volta. Minha esposa e meu filho
vão morrer nesta mata.”
119
E estava ficando frio. E aquela neblina caindo, que logo seria
neve em poucos minutos. E eu comecei a subir novamente, e me
deparei com o cervo novamente. Fiz aquilo umas três vezes. Bem, eu
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114
Mas agora, se eu não estiver observando e qualquer coisa
desse tipo, somente descer e pular em cima, eu vou simplesmente…
Há um lugar que eu sei que eu nunca consigo acertar. Ainda que
eu saiba onde é. E é na vovó Cox. Eu posso descer até lá. E eu
não consigo acertar. E haverá alguma coisa, parece para mim,
acontecendo lá algum dia. Eu aqui neste portão, e é tão sul o
quanto poderia ser virando à minha direita. Mas não é. Veem? Não
é. E vice-versa. E eu… E se eu vou para o mato, como eu me perdi
ou algo assim, e então me viro... Agora, se eu ficar todo nervoso,
eu não consigo. Vê? Mas se eu me aquieto por uns minutos e digo:
“Pai Celestial, me ajude.” E irmão, eu posso ir a sua direção bem
fácil. Isso é certo.
115
Certa vez eu estava voltando com o irmão Wood e a irmã
Wood de Chattanooga. E o irmão Wood estava dirigindo… Eu acho
que na rodovia 41, voltando. Eu estava tão cansado. Oh, eu estava
tão cansado. Eu simplesmente me deitei atrás, depois do culto,
e dormi no banco de trás do carro. Eu acordei. Mas quando me
levantei, eu disse: “Neblina?” Você dificilmente poderia ver sua
mão diante de você. Eu disse: “Ei, irmão Wood, você está indo na
direção errada.”
Ele disse... Eu tinha acabado de sair daquela reunião. E ele
disse: “Oh, não. Eu estou indo na 41.”
E eu disse: “Mas você está indo para o sul.”
E disse: “Como você pode dizer isto numa neblina desta.
Você nem pode ver a estrada? Eu estou te dizendo, você está indo
para o sul.”
E ele disse: “Não, não. Olhe lá, é a 41.”
Eu disse: “Mas está errado.”
Bem, nós prosseguimos um pouco. E ele continuou
discutindo comigo, que estava certo. Disse: “Eu estou na 41, indo
para Memphis.”
E eu disse: “Observe.” E nós paramos num posto de gasolina.
E eu disse: “Qual a distância daqui para Memphis?”
Disse: “Você tem que voltar rapaz. Você está indo para a
Geórgia.”
Disse: “Você tem que voltar por este caminho.” Nós não
vamos deixar... Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bem, se você
não observar…
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E eles eram judeus. Ele era um pagão e eles eram cristãos. Mas
você observou que assim que ele viu que lá estava... Que a prisão
tinha desabado e que ele teria que responder pelo seu turno... Vocês
lembram no tempo de Elias? Quando ele disfarçou e encontrou com
o rei Acabe lá e disse: “Eu era um sentinela e minha vida, claro,
estava correndo perigo com o homem e ele fugiu.” E ele disse, “Bem,
você pagará então com sua vida. Este é o dever de uma sentinela.”
Então ele tirou o disfarce e disse que ele era o profeta Elias. E disse:
“Deixe o rei ir, Agague.” E ele teve que deixar.
21
Então, nós vimos que aquele centurião romano, sabendo que
responderia com sua própria vida por aqueles que estavam lá, pegou
a espada assim que ele viu que eles tinham escapado, e estava para
se matar; tirando sua própria vida, ao invés de passar por aquela
penalidade. Alguns daqueles... Talvez colocado naquele mesmo tipo
de tronco e tudo mais, até morrer; então ele pensou que acabaria
com aquilo tudo, enfiaria a espada e se mataria. Mas rapidamente,
Paulo gritou quando viu aquilo e disse: “Não te faças nenhum mal,
porque estamos todos aqui.” Veem? E o homem percebeu então que
alguma coisa tinha acontecido antes daquilo; que fez este homem
saber que eles eram homens cristãos e homens santos. Porque ele
rapidamente caiu prostrado aos pés deles.
22
Eu imagino que ele os tinha ouvido cantar os hinos. Ele os
ouviu testificando e ouviu a conversa deles. Agora, vamos pensar só
por um minuto, gente. Se aquele centurião romano ficou convencido
e convicto por ter ouvido aqueles homens, prisioneiros que tinham
sido açoitados... Agora, nós ainda estamos livres e não fomos
açoitados ou aprisionados. Mas ao ouvir o testemunho deles causou
tal influência, a ponto dele dizer: “O que devo fazer para ser salvo?”
O que devemos fazer com nossa influência? Veem? Nós deveríamos
estar testificando. Vocês jovens, seja o que você for; você pode não
pregar. Talvez Deus nunca te chamou para pregar, mas... Se você
é uma dona de casa, ou que você for, um adolescente, vamos fazer
alguma coisa, você sabe, que... E viva uma vida que faça as pessoas
dizerem: “Olha, lá vai um cristão. Aquele é um cristão.”
23
E nós encontramos que este sujeito aqui deve ter ficado
impressionado de alguma maneira pelos hinos deles ou o que fosse que
eles tivessem feito, para perceber que eles eram cristãos. Então, ele pegou
uma luz, e quando ele entrou e viu que Paulo estava lá e os prisioneiros
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atrás, nenhum deles estava tentando escapar. Todos estavam lá. Então,
ele enfiou a espada na bainha e caiu de joelhos diante de Paulo e Silas e
disse: “Senhores, o que devo fazer para ser salvo?”
24
Agora, você observou, você e eu hoje, e a maioria dos ministros
e assim por diante, nós estamos sempre tentando dizer a uma pessoa o
que não fazer. Nós diríamos: “Pare de fumar, pare de mentir, pare de
roubar. Pare com isto e aquilo.” Agora, aquilo não foi o que o homem
perguntou. Ele não disse: “O que eu tenho que parar de fazer para
ser salvo?” Vejam, nós tentamos lhes dizer o que eles devem parar de
fazer. Veem? E diz: “Bem, eu devo fazer isto, aquilo e aquilo outro.”
Não. Veem? Esta é a pergunta. “O que devo fazer?” e não “O que eu
devo parar de fazer?”. Mas você simplesmente faça o que você tem
que fazer, e todo o resto disso cuidará de si mesmo. Se você estiver
mentindo ou roubando, ou bebendo, jogando e fazendo todas estas
coisas que são malignas, isso vai parar quando você fizer o que Paulo
disse, respondendo a pergunta dele. “O que devo fazer para ser salvo?”
Ele disse: “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo; tu e tua casa.”
25
Agora, a razão porque eu pensei em dizer isto, é porque vocês
pessoas aqui, a maioria de vocês, seus filhos são salvos. Veem? Eles são
cristãos. Eu tenho admirado a família do irmão Evans, este jovem homem
aqui. Geralmente, quem conseguiria fazer um adolescente ficar sentado e
ouvir algum pregador falar? Bem, eles sairiam e iriam para algum outro
lugar. As mocinhas daquela maneira... Eu disse para o irmão Fred, seus
filhos, ora, eles podem me ouvir dizer que alguma coisa está errada, e
eles estão prontos para parar com aquilo na mesma hora (veem?), e se
sentarem com o maior respeito, ao invés de estarem fazendo “pegas”,
ou perambulando por aí. Quando eles te ouvem falar sobre o Evangelho,
eles estão prontos para se sentarem e ouvir. Veem?
26
Agora, todos nós queremos... Pensamos que nossos filhos são
renegados e coisas assim. Mas nós devemos parar com isso. Eu creio que
nós devemos lembrar que estes filhos são os melhores filhos do mundo,
porque eles são nossos filhos, e nós os reclamamos a Deus. Agora, a sua
salvação não salvará aquela criança. Mas agora, Paulo disse: “Crê no
Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.” Agora, ele... O que ele quis
dizer com aquilo? Ele não disse que por eles serem salvos, suas casas
seriam salvas com eles. Ele quis dizer isto: que por eles serem – terem…
Se ele teve fé suficiente para ser salvo, aquela mesma fé que ele teve por
si mesmo operaria por seus filhos. Entendem o que eu quero dizer?
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Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém.
Deus lhes abençoe, a cada um agora. Até nos encontrarmos outra vez.
111
Irmão Welch, você acha que tem tudo nesta fita? Hu-u-um-m! Bem, eu gostaria que todos vocês pudessem ir conosco para a
Flórida. Se o Senhor permitir... Vou lhes dizer o que eu estou fazendo.
Eu estou tentando sair com as crianças. Vocês sabem, elas ainda não
terminaram as férias. E a avó delas teve um ataque cardíaco, e tivemos
que voltar. Portanto, eu estou levando-as para terminar as férias,
porque elas têm que começar as aulas logo. Então, eu as levarei lá em
São Petersburgo ou algum outro lugar.
112
[O irmão Branham conversa com várias pessoas. – Ed.] Eu
tenho que voltar talvez, antes de domingo. [O irmão Evans fala sobre
o museu. – Ed.] Oh, Verdade! Bem, eu gostaria de ir e vê-los. Sim,
senhor. Eu não fui ao museu desta vez. Este é… aquele… Qual era
mesmo? Museu Ripley. E é em São Petersburgo? Lá em São... Quero
dizer em São Augustine. Sim, eu fui aqui em... Foi em Jacksonville
onde eu fui primeiro, não foi? Sim, de volta... Porque eu misturei as
coisas. De volta a Jacksonville e então para La Crousse, vocês dizem,
e por aquele caminho… “o caminho da cruz”. Hum-hum.
113
O tabernáculo está virado para o leste e oeste. Eu construí...
Quando você vem pela frente, você sabe onde a rua Oito desce
deste lado? Você estará indo bem para o oeste então. Veem? E
então o… Então, se você se levanta… E quando eu estou pregando,
eu prego em direção ao leste. E veja agora, eu fiz assim para o altar
ficar virado para o lado leste, porque Jesus virá do leste. E então
aquilo me deixa... O altar, nós nos prostramos sempre para o leste.
Veem? Bem, geralmente, eu não sei. É como eu sempre fiz. Eu vi
na Bíblia, eles... Geralmente lá atrás, Daniel disse que ele abria as
janelas, você sabe, e tudo mais. E orava em direção ao leste. Eu
observei no antigo templo Mosaico, o altar estava na direção leste.
Então, claro, Deus te ouve em qualquer lugar que você estiver.
Vocês compreendem? Sem importar... Bem, agora, eu tive vezes
em que orei e tudo mais, e não me virava para o leste. Veem? Eu
somente chegava e orava.
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encontrar, irmã. Que o Senhor te abençoe. É bom te ver, irmã. E Ele
lhe será bom. Apenas aceite-O. Deus te abençoe, irmão. Irmão Evans,
Deus seja com você, rapaz.
108
Agora, querida, se você pegar nossos pequenos, é melhor nós
irmos. Deus te abençoe, meu irmão. Então, vou lhes dizer, antes de
irmos, vamos ficar de pé e cantar este pequeno hino. Você cantaria
comigo esta pequena estrofe deste... Tudo bem?
Deus esteja com você até nos encontrarmos outra vez!
Com Seus conselhos te sustentar,
Com Suas ovelhas seguramente te guardar,
Deus esteja com você até nos encontrarmos outra vez.
Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,
Até nos encontrarmos aos pés de Jesus.
Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,
Deus esteja com você até nos encontrarmos outra vez.
109
Esta é a maneira que costumávamos fazer nas pequenas
reuniões de oração; vamos pegar nas mãos uns dos outros, numa roda
assim. E vamos cantar este pequeno hino. Vamos fazer um pequeno
círculo e ficar juntos. Esta é a maneira. Vocês compreendem? Você
entra em contato um com o outro desta maneira, você sabe. Vamos
cantar. Você sabe este pequeno hino?
Benditos sejam os laços que unem
Nossos corações em amor cristão,
O companheirismo de mentes semelhantes
Como aquelas lá de cima, Diante do trono do Pai
Nós derramamos nossas orações.
Nossos temores, nossas esperanças, nossos objetivos são um.
Nossos confortos e nossos cuidados.
Quando partimos sentimos dor profunda,
Mas nós ainda estaremos unidos no coração.
E esperamos nos encontrar outra vez.
110
Agora, com nossas cabeças inclinadas, vamos repetir aquela
oração modelo.
Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o Teu Nome.
Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
Assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
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Agora, eu tenho meus filhos. Lá está meu pequeno José,
Billy, Sara e Rebeca. Bem, agora, eu quero ver cada um deles como
trabalhadores do Evangelho, fazendo alguma coisa. Eu quero vê-los
salvos e cheios com o Espírito Santo. Agora, eu os encomendei a Deus
e disse: “Eu estou esperando em Deus por eles.” Veem? E eu creio que
eles serão salvos, cada um deles. Veem? Eu creio que eles serão salvos
e eu os terei do outro lado. E eu não creio que minha salvação vá salválos. Não. Mas minha fé em Deus fará isto. Vejam, minha fé, crendo
que Deus fará isto, e fará com que eles venham a Cristo. E eu creio
que por estarem orando por seus filhos, esta é a razão que seus filhos
têm este comportamento, e verdadeiras damas e cavalheiros nesta era
selvagem em que nós estamos vivendo. Mesmo assim eles têm aquela
parte neles que é o melhor que eu conheço em qualquer filho. Veem?
Bom, eu penso que a razão disto são suas orações por eles. E vocês os
entregaram a Deus, e estão firmes nesta confiança.
28
Vejam agora, o romano disse: “O que eu devo fazer?” Ele
perguntou só por si mesmo. Ele disse: “O que eu devo fazer?”
E ele disse: “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.”
Veem? Agora, nós temos uma coisa para fazer. Vamos voltar só um
minuto para eu conseguir algo aqui para o meu texto. Agora, é isto.
29
Vamos tomar um velho homem que eu conheço na Bíblia,
chamado Jó. Agora, Jó era um grande homem. Não havia ninguém
como ele nos seus dias. Jó era um profeta. E as pessoas vinham de
longe e de perto para ouvir a Jó. E Deus o abençoou. E ele prosperou.
Ele era um homem rico. Oh, ele tinha milhares de cabeças de gado e
ovelhas, e outras coisas que ele tinha. E, bem, ele disse que quando ele
saía na rua, os jovens príncipes do leste (estes eram os magos, os sábios
astrônomos, você sabe), eles diriam... Disse que eles se prostravam
diante dele só para obter uma palavra de sua sabedoria. Veem? Ele era
um homem inteligente. Ele era um profeta.
30
E então, o diabo olhou para baixo e viu que Jó era um homem
inteligente. Então, eu vou lhes mostrar como um homem inteligente
faz. Agora, voltando ao texto “tu e tua casa”. Jó disse, quando ele viu
que tudo estava em perfeita ordem, como suas casas estão agora; ele
disse: “Sabe, meus filhos estão casados e fora de casa agora.” Mas,
disse: “Porventura eles podem ter pecado. Porque eles estão visitando
uns aos outros e indo a festas nas casas uns dos outros e tudo mais,
e se misturando, eu acho, e assim por diante. Ele disse: “Se algum
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deles tiver pecado... Então, Senhor, eu trarei uma oferta queimada e
oferecerei essa oferta queimada por meus filhos.” Veem? E era tudo
que ele sabia fazer. Era tudo que Deus requeria: uma oferta queimada.
Era tudo que Ele requeria. Bem, então quando aquela grande hora
da meia noite veio e o pobre velho Jó estava naquela condição em
que ele estava. Você sabe, ele perdeu todo seu gado, todas as suas
ovelhas, e a tempestade veio e matou seus filhos. E o fogo queimou
seus empregados, e sua própria saúde acabou. E ele se sentou no
quintal, nas cinzas. E seu própio corpo se encheu de bolhas, a ponto
dele pegar um caco de telha para coçar suas feridas. E até sua esposa
perdendo toda a esperança com ele, veio e disse: “Jó...”
31
Agora, vamos pensar calmamente na maneira que ela disse.
Agora olhe, lá estava Jó. Ele se sentou lá a noite toda. E lá se sentaram
também seus consoladores com suas costas viradas para ele. E eles
lhe falavam que ele havia pecado. Estes são os membros de igreja,
esta é a junta de diácono, ou o que quer que fosse da igreja, que
veio para vê-lo. E eles se sentaram por sete dias lá, e continuavam
a dizer para ele: “Jó, você deve confessar também. Porque você
pecou; porque Deus não deixaria um homem justo ser atormentado
desse jeito.” Mas Deus deixa, sim, um homem justo ser atormentado
daquele jeito. Vejam, Deus às vezes... Aquelas coisas acontecem
conosco porque nós pecamos. Mas às vezes Ele está testando um
santo, e não castigando um pecador.
32
Então, nós vimos que Jó era um homem justo, apesar de
tudo aquilo. E quando Deus estava o testando, porque Satanás
disse: “Oh, claro!...” Quando ele subiu à presença de Deus e de
Seus filhos, e disse... Quando Deus lhe perguntou: “De onde vêm?“
Ele disse: “Oh, de caminhar e vagar sobre a Terra.” Deus disse:
“Observaste meu servo Jó? Ele é um homem perfeito. Não há
ninguém como ele na Terra.” Deus estava contente com aquilo. Oh,
Ele ama ter um servo em quem Ele possa confiar. Ele disse: “Não há
outro homem na Terra como ele.” Veem? Disse: “Ele é um homem
perfeito.” E isto foi antes do Sangue de Jesus ser derramado. Veem?
E Ele disse: “Ele é um homem perfeito. Ele é justo, ele é verdadeiro.
Não há ninguém como ele.” Satanás disse: “Oh, claro! Olhe para
o que Tu tens feito por ele. Tu lhe deste tudo. Ele tem casas, ele
tem filhos, ele tem gado; ele tem tudo que deseja. Claro, qualquer
pessoa poderia Te servir em tais circunstâncias.” Disse: “Deixe-me
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fazê-los crer que Tu me ouvirás. E então, escute-me quando eu oro
por eles, Senhor. Conceda isso. E ouça quando eles orarem por
mim, porque eu preciso das orações deles, Pai. E toda vez que eles
orarem por mim, Tu ouvirás, Senhor? Quando eu estiver orando
por eles, ouça Senhor. E todos juntos Te serviremos por toda a
nossa vida. E naquele grande dia, nós esperamos subir e estar em
Tua casa algum dia. E quando nós batermos em Tua porta, Tu nos
deixarás entrar, Pai? Até que aquela hora chegue, cuide de nós,
nos abençoe, e nos mantenha sempre verdadeiros. Nós pedimos
em Nome de Jesus. Amém.
105
Muito obrigado, companheiros. Eu sinto por ter lhes segurado
aqui até às dez e meia. Este menininho aqui, dormindo como um
soldadinho. Quantos anos ele tem? Dois. E passando por isto. Como
vai, irmã? Eu não sei se a cumprimentei quando cheguei ou não. Bem,
é bom te ver outra vez. E você também irmão Willy. Fred, eu acho
que você estará saindo nesta manhã, voltando para casa. Você vai
levar meu jacaré de volta. Eu te vejo lá em casa, irmão Wood. Deus
te abençoe. E a você, irmão Scott. É bom te ver de novo, irmão. E
creio que eu te vi em algum lugar, não vi? Eu penso que sim. Seu
rosto é familiar. Irmão Wayne, Deus te abençoe. E eu ainda acho que
eu deveria encher o seu tanque de gasolina por vir oitenta milhas
[Cerca de 128 Km. – Ed.] para trazer este ministro para mim. Deus te
abençoe, filho. Deus te abençoe, irmã. E todas as minhas brincadeiras
com vocês… Eu só estava brincando; vocês sabem, não sabem?
106
Deus te abençoe, irmã Evans. Foi um café da manhã muito
bom, e o jantar, e sua hospitalidade. Lembre-se, Jesus disse: “O que
quer que faças ao menor...” Agora, Ele não disse: “O que quer que faças
ao maior...” Veem? Veja, aquilo poderia... Aquilo seria aguma outra
pessoa. Mas “O que quer que faças ao menor…” Eu acho que este seria eu.
Então, vocês fizeram isto por mim. É bom te ver novamente também,
irmã. Deus esteja sempre com você. Eu... Oh, como eu não poderia
dizer que esta é sua mãe. Vocês se parecem tanto.
107
É bom te ver, irmã. Acho que você é a esposa deste rapaz lá.
E você é o irmão Scott. Vocês todas são irmãs? Bem, eu pensei que
fossem irmãs. Eu realmente pensei. É bom ver vocês outra vez. E
mantenha a coragem, meu irmão. E olhem, este talvez seja um novato.
Eu não observei esta menina aqui. Oh, bem, eu estou contente por te
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Claro que vocês me veem quando estou um pouco mal
humorado, me sinto mal, estou cansado e esgotado, ou alguma coisa
assim. Claro, é por causa do ministério, vocês sabem; você se dá conta
que você... Você olha atrás nas páginas do tempo, e vê homens que
eram assim, que agiam desse jeito. Nós todos ficamos assim. Mas o
importante disso é que nós queremos entender uns aos outros. Eu
percebo que vocês têm seus altos e baixos também. Eu não sou o único
que fica assim. Vocês também ficam. E quando você estiver tendo os
seus, eu tentarei te entender. E quando eu tiver os meus, tente me
entender. E quando eu estiver em algum lugar no estrangeiro, ou
tendo uma reunião em algum lugar fora, e os demônios estiverem
empilhados me desafiando e tudo mais, eu me lembrarei; orem por
mim. Vocês farão isso?
103
Podemos ter uma palavra de oração a Ele agora? Pai Celestial,
tem sido maravilhoso estar em pé aqui e falar a este grupo de filhos,
lavados pelo Sangue. Eu entendo nesta noite, que eu estou como
São Paulo esteve há muitos anos atrás, tendo pequenas reuniões
nas casas aonde eles iam. E Paulo foi à casa de Áquila e Priscila,
e como eles devem ter reunido pessoas lá dentro. E ele foi para
Roma e alugou uma casa. E ele recebia aqueles que vinham lhe
visitar. E aqui nesta noite, as pessoas de... Que vêm ao Tabernáculo.
E as pessoas que dirigem todos estes quilômetros, e que eu estava
tentando lhes dizer como eu dou valor nisto... Senhor, eu não tenho
nem palavras para dizer como eu os aprecio. Mas Pai, eu oro que
Tu possas fazê-los saber em seus corações, o que eu quero dizer.
E querido Deus, se… Por favor, eu oro que Tu respondas a oração
que eu faço por eles. Salve a cada um deles, Senhor. Que nenhum
possa se perder; ou nenhum da família deles se perca. Que cada
um deles possa estar lá.
104
Eu oro pelos seus filhinhos. Eu penso que este menininho
deitado aqui no colo de seu pai, e sua mamãe sentada, observando;
eu penso nos dias que virão. Se houver um amanhã, como eu saberei
que este mesmo menininho não estará levando o Evangelho? Deus,
eu oro que Tu abençoes este menininho, e todos os outros, as
menininhas e meninos, e esteja com eles. Seja com o irmão e a irmã
Evans que abriram sua casa, casa de oração. Seja conosco agora e
perdoe nossos pecados. Deus, se eles alguma vez ficarem doentes
e tiverem que telefonar, Deus, que eu viva uma vida tal que possa
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pôr as mãos nele em algum momento. E eu o farei Te amaldiçoar
em Tua face.” Ele disse: ”Satanás, ele está em suas mãos. Mas não
tire sua vida.” Agora, esta era a confiança que Deus tinha que Seu
profeta não iria falhar com Ele. Veem? E Ele está confiando que
você e eu não vamos falhar com Ele.
33
E então ele… E Ele disse: “Não tire a vida dele.” E Satanás
fez tudo, menos tirar a vida dele. Seus filhos morreram. Seu gado
morreu. E tudo foi… Toda sua riqueza se perdeu. E ele perdeu a
saúde e tudo mais na vida, sentado lá e coçando as feridas. E sua
esposa veio à porta, e Satanás entrou nela e disse... Olhou para fora
e disse: “Por que você não amaldiçoa a este Deus e morre? Você está com
uma aparência tão deplorável!”
Ele disse: “Tu falas como uma louca.” Veja. Agora, ele não disse
que ela era louca; falou que ela falava como uma louca. Veem? Disse:
“Tu falas como uma louca.” Disse: “O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito
seja o Nome do Senhor.” Veem? Em outras palavras, “Nu vim a este
mundo e nu voltarei. Bendito seja o Nome do Senhor de todas as
maneiras. Eu não tinha nada quando eu vim, e vou voltar sem nada.
Mas ainda assim, bendito seja o Nome do Senhor.” Oh, que coisa!
Sabe, Deus deixará que Satanás nos tente por um bom tempo, e então
Ele fica cansado daquilo. Veem? Então ele viu que não poderia...
Satanás teve que deixá-lo. Mas Bildade e todos os outros ainda ficaram
lá dizendo: “Você é um pecador secreto.” Mas Jó ficou firme dizendo:
“Eu não sou um pecador.” Veem?
34
“Jó, você não quer confessar isso, porque você é um pecador
secreto. Você tem estado pecando secretamente, e Deus está te
castigando por isso; esta é a razão que as coisas estão acontecendo
com você do jeito que estão.” Mas ele disse: “Não, senhor. Eu não sou
um pecador.” Porque ele estava firmado na justiça de Deus, que ele
tinha queimado o sacrifício. Ele tinha oferecido o sacrifício. Era tudo
que ele tinha que oferecer. Era tudo que Deus requeria.
35
E você observou quando o Espírito de Deus retornou ao
profeta e tudo ficou bem (veem?), Deus restaurou o quê para Jó? Ele
restaurou de volta para ele sua... Se ele tinha dez mil cabeças de gado,
Ele deu vinte mil. Se ele tinha quatro mil ovelhas, Ele deu oito mil
ovelhas. Veem? Ele restaurou tudo de volta para ele, mais do que ele
tinha. E você observou, a Bíblia diz: “Ele restaurou seus sete filhos.”
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Ele deu a Jó seus sete filhos. Não deu a ele outros sete filhos, mas deu
a Jó seus sete filhos. Você vê? Agora, o que foi aquilo? “Tu e tua casa.”
Porque ele era um homem justo, porque ele estava firmado em tudo
que Deus nos deu para sermos justos, deu a ele, foi oferecer aquela
oferta queimada. E ele sabia que, aquela era a Palavra de Deus e Ela
não poderia falhar. Então, você já tinha pensado onde aqueles filhos
estavam? Eles estavam no Céu esperando por ele. Veem? E ele está
com eles hoje. E Deus salvou os filhos de Jó. Eles estavam no Céu
esperando por ele. Veem?
36
Agora, se Jó tomou atitude com relação à coisa que Deus lhe
disse para fazer, que era ser justo, era oferecer a oferta queimada;
aquilo era justo... E Ele salvou Jó e sua casa. Então o que é justo diante
de Deus? “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.”
Então eu estou crendo por minha casa, você está crendo por sua casa,
por crermos naquilo, por confiarmos em Deus, Deus imputa a nossa fé
como Ele fez com Abraão, com Jó ou com qualquer deles, por justiça.
Vocês veem? Então, isto nos é imputado por justiça, e assim é como
‘tu e tua casa’ serão salvos.
37
Oh, eu penso que isso é uma coisa maravilhosa. Então, não
somente isso, mas eu estou crendo por cada irmão, todos os meus
irmãos. Minha irmã. Eu não estou crendo só por eles. Estou crendo
por todas as pessoas em minha igreja, estou crendo por todos vocês.
Eu quero que você creia por mim, por causa da justiça de fé. Nós não
temos que fazer uma oferta queimada; Cristo é a nossa oferta. Mas
nós temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez, que Ele nos fez esse
tipo de promessa, que “O que pedires ao Pai em Meu Nome, Eu o farei.
Quando orares, creia que receberás o que pedes e te será concedido.”
38
Agora, se eu estou orando para que Deus salve esses filhos
adolescentes, e eu creio com todo meu coração, Ele fará isso. Veja,
esta foi a mesma coisa em que Jó se firmou. Você pode dizer: “Olhe
este filho, o que ele está fazendo.” Eu não me importo com o que
ele está fazendo, com o que ela está fazendo. Eu já coloquei aquele
filho nas mãos do Todo-Poderoso e minha casa será salva. Veem?
Porque eu... Mesmo que eu morra antes que eles façam isto, mas de
alguma maneira Deus os trará para o caminho. Eu creio que... de
uma maneira ou de outra. Ele fará a vida tão miserável para eles, que
eles terão que vir. Veem? E esta é a maneira que eu creio nisto. “Tu e
tua casa serão salvos.”
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qualquer ocasião, alguma coisa que eu fiz que não é certo, alguma
coisa que seria uma pedra de tropeço no seu caminho. Agora, houve
muitas vezes que eu vim aqui e dei risadas, e falei coisas engraçadas,
e disse coisas. O que eu estava tentando fazer? Estava tentando
aliviar aquele sentimento de peso de mim. Vocês veem? Não é que
eu queira fazer isso. Veem? Não é nem mesmo que eu queira dar
risadas ou… E vir aqui para estar com o irmão Welch para ouvi-lo
contar alguma história, oh, um rapazinho negro por lá. E ele pega
um peixe e o guarda o pega, e ele diz que estava pescando com isca
tartaruga. Alguma coisa desse tipo, você sabe.
100
E o pequeno… Quando aquele pequeno pregador me
contou... Eu estava contando para elas, as menininhas hoje, sobre
os cachorrinhos poodle sendo chamados de Fefe e Fifi. E como...
Para que eu estava fazendo aquilo? Para rir. Para me fazer rir;
para me trazer para ser eu mesmo. Quando você vai acima deste
reino mortal, para aquele reino lá de cima, te coloca como que num
redemoinho. Você sabe o que eu quero dizer. Então, apenas pense;
aqui a gente só pensa. Com este ministério, lembre-se, o que eu
terei de responder? Não somente por Tifton, Geórgia; não somente
por Indiana, não somente pelos Estados Unidos; mas eu tenho que
responder pelo mundo, por um ministério mundial. Veem? Eu tenho
que responder aos pagãos. Eu tenho que responder a Deus pelos
pagãos, quero dizer.. Veem? E quando eu me sento em casa e penso:
“Bem, eu creio...” Como outro dia lá em cima, eu estava me sentindo
tão esgotado, e eu disse: “Vou fazer outra reunião.” E eu vou e faço
a reunião. Depois o que acontece, é que eu fico tão esgotado, que
vou caçar, vou pescar; saio com alguém. Eu tenho que fazer alguma
coisa, porque eu sou só um homem; só um ser humano. Vocês veem?
E é isto que... Vocês veem o que digo?
101
Mas se você pensar que eu saí fora do caminho com isso,
venha e me diga. Eu pararei com aquilo, rapaz, como… Não importa
o que aconteça. Porque eu quero que você entenda que eu não tenho
nenhum segredo. Tudo que eu sei, vocês sabem também. Veem? Tudo
que o Senhor tem me mostrado e que Ele me permite lhes contar, eu
contei. Não escondo nada. E minha vida é aberta. Vocês sabem o que
eu sou e do que sou feito. E eu estou simplesmente tentando viver
cada dia da melhor maneira que eu posso.
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Oh, meu irmão, irmã, se eu pudesse de alguma maneira
explicar o que aconteceu naquela manhã, quando eu estava deitado
ao lado de minha esposa lá, e Ele me levantou da cama e me levou lá
em cima, e me deixou ver além da cortina do tempo. Se eu tivesse o
poder agora para explicar com que parecia e como era... Eu vi a todos
eles lá. E eles eram todos jovens. Eu não pude reconhecê-los. Vejam,
eles estavam todos vindo na minha direção, e colocando os braços
ao redor de mim e tudo mais. E eles eram seres humanos. Veem?
Eles não eram alguma coisa com penas, como um… Eles dizem que
um anjo… Eu não acho que um anjo tenha penas, ainda que digam
isto. Mas um anjo é um mensageiro. E aquela palavra significa um
mensageiro. Então, eu não penso que eles tenham penas e coisas desse
tipo. Mas é somente... Eles estavam todos lá, e estavam todos felizes.
E eles não poderiam estar de outra maneira, a não ser felizes. E se não
tivesse mais do que aquilo, já pagaria por todo o vai e vem, e coisas
que fazemos, e todas as coisas assim.
98
Mas eu quero que vocês… Eu quero dizer isto, que eu
acredito também que a Bíblia diz que nos últimos dias haveria
fome na Terra. E a fome não seria por pão ou por água, mas por
ouvir a verdadeira Palavra de Deus. E as pessoas correriam do leste
ao oeste, do norte ao sul, procurando ouvir a Palavra de Deus. E
nós estamos vivendo neste dia agora. Veem? Não desconsiderando
ninguém (Veem?), não desconsiderando nossas igrejas, não senhor.
Mas se você soubesse... Eu creio que nos púlpitos de muitas dessas
igrejas nós encontramos bons homens, verdadeiros homens de
Deus. Mas eles estão com medo de dizer alguma coisa que contrarie
o que aquela organização diz; então eles serão chutados para fora.
Então eles são deixados no frio. E eu creio que o que o homem
precisa é de um pouco de coragem. Eu creio que Deus quer pegar
alguém e fazer dele um exemplo que Ele tomará conta deles, sem
importar com a organização deles. Então, é o que eu espero que Ele
faça comigo; me ajudar, me deixar... E se eu...
99
E escutem cristãos. Se porventura alguma vez… Eu te
responsabilizo diante de Deus e dos anjos eleitos, que você... Se
alguma vez você me vir fazendo alguma coisa errada, você virá e
me dirá? Porque eu te amo muito para sentir sua falta lá. E eu sei
que você vai. Então, eu… Venha e me fale. Se você me vir no erro em
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Eu tenho visto muito disto… Eu tenho observado em minhas
reuniões. Muitas vezes um rapaz chega ao altar, tendo sido resistente
por toda sua vida. Ele cai de joelhos e começa a chorar, se levanta e
diz: “Eu tive uma velha e querida mãe. Oh, se ela estiver no Céu nesta
noite, eu sei que ela está olhando aqui embaixo e está contente de me
ver aqui neste altar.” Veem? Aquela mãe orou e creu. Veja, ela partiu
há muito tempo, mas aqui estão suas orações. Porque a justiça... Veja,
tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como trabalhar. Ele sabe como
fazer. Ele sabe exatamente como fazer todas as coisas.
40
Como eu disse outro dia, quando nós nascemos do Espírito
de Deus, que Deus não é fraco em um ponto e forte em outro. Se você
tivesse uma pequena sombra de Deus em você, somente o pedacinho
menor de Deus, então você teria todo o poder. Você teria suficiente
poder em você para fazer um outro mundo, sair e viver nele. Mas
claro, o poder é controlado por fé. Se não fosse, nós todos teríamos
um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus,
uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. Veem? Então,
você… Aquela lei segura aquela fé para uma certa coisa.
41
Agora, vamos tomar, por exemplo, todos nós, eu diria. Nós
em alguma ocasião mentimos, roubamos, amaldiçoamos, juramos
e fizemos tudo que era errado. Bem, um dia quando aceitamos a
Cristo, o que Ele fez? Ele nos deu acesso, assim que nós O aceitamos.
Isto pela fé, exatamente como Paulo disse aos Romanos: “Tenha fé.”
Exatamente o que Jó fez: creu. Veem? E tão logo nós aceitamos Cristo
como nosso Salvador, imediatamente nós recebemos fé, até que nos
afastamos daquilo, não mais mentindo, não mais roubando, não
mais enganando. Veem? Não… Por quê? Nós subimos para um nível
acima do pecado que cometíamos. Nossa fé nos foi imputada como
justiça. Por quê? Porque nós cremos que somos salvos. Não é certo?
Nós cremos aqui que somos salvos. Então nós subimos acima daquilo,
porque nós cremos que somos salvos.
42
Agora, escutem isto antes que eu chegue às perguntas. Irmão,
irmã, vou te contar um segredinho meu. Eu imagino que vocês sempre
têm se perguntado como eu vejo aquelas visões e coisas, o que produz
aquilo. É porque quando Ele me encontrou naquela noite e me disse
que isto aconteceria, eu cri naquilo. Eu cri solenemente naquilo. E eu
vou orar pelo enfermo, e se eu tenho aquele sentimento que alguma
coisa vai acontecer, é que eles estão a ponto de serem curados. Então,
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é sempre correto. E esta é a maneira que nós devemos fazer a respeito
de nossa família, com qualquer coisa que pedirmos; nós devemos
orar. E Deus respeita a fé (vocês veem?), que faz crer naquilo. Nós
temos que crer que aquilo é correto.
43
Agora, com aquele pouquinho de Deus, quando você diz:
“Sim, Senhor, eu sou um pecador. Não sou digno do Teu amor.
Mas o Senhor me amou e então eu Te aceito como meu Salvador.”
Imediatamente, você caminha para fora. E o que é aquilo? Você
para de mentir, para de enganar, para de roubar. Você para de
fazer coisas que você não deveria fazer. Por quê? Porque você crê
que você é um cristão. E porque você crê que é um cristão, você
se eleva acima daquilo; você vai para outro nível. Então… Veem?
Agora, se você está enfermo, aqui está à cura. Apenas creia nela.
Agora, você não poderá fazer a si mesmo crer nela. É necessário
que algo aconteça com você, exatamente como foi a sua conversão.
Algo tem de acontecer.
44
Eu estava dizendo para minha esposa outro dia o quanto
eu a amo. Então, eu acho que ela não quer que eu fale sobre isto.
Mas eu fiz isto privadamente, então eu acho que posso fazer em
público agora mesmo. Eu estava lhe dizendo o quanto eu a amo,
e como eu sempre a tenho amado desde o começo. Eu disse: “Não
faz nenhuma diferença...”.
Ela disse: “Oh, Bill…” Ela disse como… Falando quão mais
gorda ela está ficando e seu cabelo ficando grisalho.
Eu disse: “Querida, você poderia ficar desta largura e sem
cabelo, que eu ainda te amaria da mesma maneira.” Veem? Porque
tem que haver alguma coisa lá dentro que você sente que ama alguém.
E a menos que aquela pessoa ame aquela outra pessoa...
45
Isto vale para vocês moças que não são casadas, e vocês rapazes.
Quando você encontra aquela moça que você ama, e há alguma coisa
que você sabe que a ama, e isso é tudo a respeito do assunto; ou você
o ama e você não se importa se ele é ou não bonito, ou se ela é ou
não bonita. Aquilo não importa. Mas você ama de todo jeito. Agora,
é melhor você observar, pôr atenção naquilo, porque você estará
chegando perto de ter o seu lar. E um casamento baseado em algo
fora disto, com certeza não subsistirá, ou nunca será bem sucedido.
Eles nunca serão felizes. Agora, eu disse isto para aproximar de uma
coisa que eu quero dizer.
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E vocês observaram há pouco, enquanto eu estava explicando
aquilo, há pouco tempo atrás, da mesma maneira. Em Romanos,
dizendo: “Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.” Veja, esta é
a questão: ser salvo. Veja, eu fui lá atrás e mostrei o que era tudo
aquilo, coloquei tudo junto e voltei a Jó e todos eles, coloquei a todos
no caminho, e discorri sobre o assunto. É isto que é; é fé. Vocês veem?
Jó usou a fé. O romano usou a fé. Nós estamos prontos para usar a
fé e tudo mais. E eu penso que desta maneira se eu... Fazendo desta
maneira, se eu puder manter as pessoas interessadas o suficiente
para ouvirem o que eu estou tentando transmitir, então segurar o
texto principal até o último ponto, e discorrer sobre aquilo. Então
dizer... Oh, o restante se abre. Porque, veja, você pode entender o
assunto. Veja, você toca num ponto, fica com algum fio solto, e puxa
este outro para dentro. E o problema disso é que eu deixo muitos
fios soltos, que eu não puxo.
95
Oh, foi realmente muito bom todos vocês terem vindo, se
sentarem, conversarem conosco e tudo mais. Eu aprecio muito isso. E
quero lhes dizer do fundo do meu coração; eu digo isso com tudo que
há em mim. Eu nunca tinha observado que grande preço vocês estão
pagando. Se não fosse para ver vocês, se não fosse por amar vocês, e as
coisas que eu faço, eu diria: “Eu não vou pregar naquele Tabernáculo
outra vez.” Em ver que todos vocês tiveram que dirigir mil e quinhentas,
mil e oitocentas milhas [Aproximadamente 2.400 Km e 2.900 Km. – Ed.]
em uma viagem, só para participar de um culto.
96
Agora, eu aprecio essa grande lealdade. Mas mesmo assim
eu penso no que vocês estão fazendo. Eu confio em Deus que
cada um de vocês estará naquela terra além do rio, vocês e seus
filhos, seus pequenos e todos; que eu te verei lá. Eu espero estar lá.
Estou confiando que estarei lá. Agora, veja, que cada um de vocês
possa não ter seus filhos perdidos, que nenhum de vocês estejam
perdidos; que todos nós possamos estar lá naquele dia. Mesmo
nossa irmãzinha lá fora, a senhora negra lá fora, lavando as louças
no outro cômodo. Eu me lembro de um dia aqui, conversando com
uma mulher. Eu creio… É esta mesma mulher? E o marido dela,
o encontrei por aqui. Ou não… Foi um rapaz que trabalha para
vocês. Parecia ser uma boa pessoa. E eu espero que todos estejamos
lá, onde não haverá nenhum desapontamento. E não mais ficar até
tarde da noite, porque não haverá noite.
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Essas coisinhas são esclarecedoras, e eu não me delonguei
nelas como eu deveria ter feito. Porque você sabe, é um... Todos…
Vocês todos estarão trabalhando amanhã, e eu estou indo, se o
Senhor permitir, para Miami. E são dez e quinze. E eu não quero
lhes segurar por muito tempo. E eu acho que minhas crianças estão
dormindo. E eu acho que as suas também. E então aqui estamos. E os
companheirinhos pegam no sono rápido. Mas eu só quero dizer isto:
as perguntas foram muito, muito boas perguntas, cada uma delas;
muito boas. E eu gostaria de ter outra noite de perguntas ou algo, no
Tabernáculo, para que vocês todos... Se eu falar pela manhã, você me
traz as perguntas para que eu tenha tempo para estudá-las.
92
Como vocês sabem, foi de improviso; então você começa a falar.
E eu sou uma ótima pessoa se puder tomar muito tempo acerca de
algo. E aqui vocês observam minha técnica de pregação, e esta é a razão
porque eu lhes mantenho lá por todo o dia, quase. Minha pregação é
longa. Mas você já observou Billy Granham? Agora, Billy Granham é
um pregador treinado. Ele é um grande homem. E Billy Granham pega
o texto, volta ali atrás e fica martelando naquele texto constantemente;
o tempo todo. Ele não deixa sua voz abaixar o tom, dificilmente, e fica
martelando naquele texto. Veem? Essa é a técnica dele para pregar. Essa
é a maneira que ele prega. Charles Fuller, muitos de vocês o ouviram.
Ele é um velho adorável. Então, Charles Fuller é um expositor da Bíblia.
Ele gosta de ensinar, e faz desta maneira, você sabe. E todas as coisas,
ele simplesmente coloca tudo em Cristo. Um grande mestre. Você
observou como ele faz. Ele não prega; só ensina.
93
Bem, agora se você notar, eu faço isso de um jeitinho simples.
Eu tomo um texto, seja qual for. E vou por ali e tomo um contexto;
pego o texto e coloco em linha com meu contexto. Então vou por aqui e
pego alguma outra coisa, até que eu tenha tudo colocado corretamente,
então discorro sobre o texto, tudo ao mesmo tempo. A razão pela qual
eu costumo ter esses sermões... Eu costumava tentar pregar. Claro,
vocês têm estado perto de mim tempo suficiente para saberem que eu
não sou um pregador. Mas coisas assim como “Crês tu isto?”, ”Fale à
rocha”, “Venha ver um homem” e coisas desse tipo; só três palavrinhas.
Eu tomo um texto sobre a mulher do poço e como aconteceu. E então
vou direto ao fim: “Venha ver um homem. Venha ver um homem.” Ou
então “Fale à rocha.” Eu tomo Israel, faço meu contexto, coloco-o em
linha com meu texto, sem nem tocar ainda no texto.
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46
Amigos, uma conversão fora destas bases não durará da mesma
maneira. Não durará. Quando você vai à igreja e diz: “Eu vou me unir
à igreja e vou me batizar.” Se aquilo não estiver vindo de um coração
que ama a Deus, não chegará a lugar algum. Tudo que você fará será
se unir à igreja e ser batizado. Mas quando você é convertido a Cristo,
tem amor por Cristo, então você acumula amor por Cristo, como você
faria por sua esposa ou seu marido. Você acumula fé, de maneira que
você caminha nesta fé. Eu não sei, você tem alguma coisa que te ancora
lá. Vocês veem? Bem, esta é a mesma maneira que é com Cristo. E o que
Cristo diz, você crê. E você se agarra naquilo. E esta é a maneira... Aquilo
simplesmente te eleva acima daquilo, e Deus faz aquilo acontecer e
cumpre Suas promessas. “Se tu creres no Senhor Jesus Cristo, tu e tua
casa serão salvos.” Então, agora eu pensei que eu iria dizer isto. E eu
tomei muito tempo com isto; trinta minutos para dizer isto. Mas vocês
sabem o que eu quero dizer agora. É assim que é.
47
Se você pode crer no Senhor Jesus Cristo não somente para sua
própria salvação, por seus amados, pela cura de uma criança, por uma
mãe, ou por qualquer coisa que você deseja que seja correto... E se você
desejou algo que não é correto, primeiramente você não teria fé para
pedir aquilo a Deus; porque você sabe que não é correto. Veem? Se
você é sincero e sabe que é correto, então você pode pedir a Deus com
um coração puro, sabendo que não há um motivo egoísta, e seu motivo
e objetivo são corretos, então peça a Deus. E como uma criança, creia
que você receberá e assim será. Eu sei que sim. Agora, eu vim a Cristo
quando eu era mais ou menos da idade de um destes rapazes aqui, eu
acho. Eu tinha mais ou menos vinte anos. E eu O tenho servido todo
este tempo; eu tenho cinquenta e dois anos. Vou fazer cinquenta e
três. E eu posso dizer, sinceramente, que nunca pedi a Cristo por algo
que eu, com sinceridade, tenha pedido a Ele qualquer coisa que fosse
correto, que Ele não tenha me dado ou me falado porque Ele não me
daria. E depois mais tarde, eu ficaria sabendo que foi uma boa coisa
não ter recebido aquilo. Veem?
48
Mas lembre-se, quando você crê Nele, tem fé Nele, confia
Nele, não tente se empurrar nisto. Apenas fique com Ele e pense bem
sobre aquilo. Como se eu fosse ao irmão Welch aqui e lhe pedisse mil
dólares. Eu acho que eu não conseguiria, porque ele pode não ter esse
dinheiro. Mas se ele tivesse e eu pudesse conseguir com ele, eu viria e
trataria de expor o assunto. Se eu viesse e dissesse: “Welch, me dê mil
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dólares.” Esta não é a maneira para fazer isto. Esta não é a maneira de
pedir a Deus. Eu diria ao irmão Welch: “Eu poderia falar com você um
minuto, irmão Welch?”
“Com certeza, irmão Branham.”
Ir a algum lugar, sentar e dizer: “Irmão Welch, primeiramente,
você teria mil dólares que você pudesse me emprestar?”.
49
Bem, se ele... Nós somos amigos. Se ele pedisse para mim, ou
eu a ele, ou algum de vocês irmãos, seria a mesma coisa. Nós diríamos:
“Sim.”
“Aqui está o que eu quero.” Eu esclareceria para ele e diria:
“Eu estou aqui tendo uma reunião. Eu sou absolutamente contra isso
e eu tenho que sair da cidade e estou com uma dívida de mil dólares.
Eu tenho que conseguir esse dinheiro de algum jeito e o Senhor
colocou no meu coração de pedir a você.” Eu explicaria: “De uma
outra reunião que eu tive em outro lugar, eu tenho mil dólares para
receber daqui a três meses. Eu posso lhe pagar. Eu lhe pago os juros
se você quiser.” Eu esclareceria tudo para ele, porque eu não quero
sair da cidade daquela maneira; seria ruim para meu nome fazer isso.
E eles diriam: “Ele não passa de um charlatão e ladrão, deixando a
cidade devendo esse dinheiro.” Vocês veem o que eu quero dizer? Eu
explicaria para você. Sentaria como um irmão e conversaria com você.
E se eu fizesse assim e você gostasse de mim como gosta, você faria
qualquer coisa. Você penhoraria um automóvel, venderia alguma
coisa de sua casa para conseguir aquele dinheiro. Agora veja, você
faria isso. Qualquer um de vocês faria. Eu faria isso por você.
50
Mas seria... A coisa certa a se fazer seria sentar e conversar um
com o outro, deixá-lo saber (veem?), expressar os sentimentos e dizer:
“Você é meu amigo, é por isto que vim a você.” Bem, essa é a maneira
que é com Cristo. Diga: “Tu és meu Senhor. Eu estou doente. O médico
disse que não pode fazer nada por mim. Mas eu sei que Tu podes,
porque Tu és meu Senhor.” Simplesmente converse com Ele, até que
você sinta que recebeu. E esta é sua fé. “Fé é a substância das coisas
que se esperam e a evidência das coisas que não se veem.” E quando
eu sinto daquela maneira, é como se eu já tivesse recebido. Com certeza
eu posso prosseguir, porque eu tenho aquilo. Veem, eu fiz… Agora, Ele
prometeu que eu tenho aquilo e tudo fica resolvido. E eu simplesmente
prossigo confiando e esperando. Finalmente, a primeira coisa que você
sabe é que lá vem, descendo pelos corredores celestiais e você recebeu
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87
Correto. Você tem alguma outra, tem? [Um irmão lê a pregunta
seguinte. – Ed.]
“Que significado tem o rio Eufrates na linguagem da Bíblia?”
88
Sim. O rio Eufrates tem sempre sido um grande rio, porque
tem uma grande importância na Bíblia. A primeira coisa que
encontramos é que ele corria direto do Éden; esse rio corria. A Bíblia
diz que ele corria direto do Éden. A coisa seguinte que encontramos
é que o rio Eufrates era um rio que corria direto da Babilônia; o
mesmo rio. Veem? O rio Eufrates corre direto da Babilônia. Agora,
nós vemos que o anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates e o
fez secar, para que o rei do norte pudesse vir. E eu penso que aquilo
realmente acontecerá no final do tempo, quando eles se reunirão no
Armagedon. Observem, eles têm que vir direto pelo Egito lá, para
chegar naquele lugar. Passarem por aqueles países. Eles terão que
cruzar o Eufrates para chegar lá.
89
Vejam, o rio Eufrates existe ainda hoje. Nós sabemos disso.
Veem? E o Amazonas na América do Sul, o Nilo no Egito e o Eufrates,
e o… Oh, qual é aquele outro? Há dois rios lá, que corriam para o
Éden. E o rio Eufrates, quando este grande... Fez o caminho para ele
vir. Veja, fazendo caminho para o rei do norte descer; os reis. Aquilo
acontecerá durante o tempo da batalha do Armagedon, nos últimos
dias. Veem? Aquele rio Eufrates... São todas essas as perguntas? Ou
não… São só essas.
90
Agora, eu penso sobre o que essa pessoa é, se ela rejeita
a Cristo. Você mesmo pode olhar no dicionário. Porque não é
uma coisa que... Eu não falaria sobre isso agora. Mas olhe e você
verá o que significa. Você poderia, em outras palavras... Há dois
ou três lugares na Bíblia sobre os quais eu poderia referir para
você, de coisas como aquela. Como, em outras palavras, como
Nabucodonozor disse: “Qualquer homem que não se inclinar a este
fulano...sob o Deus de Daniel e tudo mais, que sua casa seja tirada
dele, seus filhos queimados, e sua casa feita um monturo.” E nós
sabemos o que são aquelas palavras; eles eram trazidos e diziam
daquela maneira. Mas se você olhar no dicionário, ele te dirá o que
é. Veem? O que aquilo é.
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84
Você conseguiu aquela palavra? Oh, eles ainda estão olhando.
Siga adiante. Está tudo bem.
[O irmão Jimmy lê a próxima pergunta concernente aos três
espíritos imundos. – Ed.]
85
Isso está em Apocalipse; é o que saiu da boca do falso profeta
e do dragão. Agora, nós vamos ver isto em nosso estudo agora
(Veem?), os três espíritos imundos são os três ismos. Deixe-me
fazer um tipo para você agora e você verá onde isso começou, onde
isso terminou. Veem? Existia o comunismo, o facismo e o nazismo.
Eles eram espíritos. Comunismo é um espírito. Este espírito te
pega. Veem? É um espírito. E este… Será alguma coisa como isto,
só que eu… Aquilo não é isto realmente. Mas serão três espíritos
bem desta maneira, do que eles são um tipo de precursores. Mas,
claro, você sabe onde... É o catolicismo. Você sabe? Eu quero deixar
algumas coisas bem claro antes de dizer isso (Veem?), para estar
certo que eu sei o que...
86
Mas isso são três espíritos, exatamente como comunismo,
facismo… E nós falamos sobre isso anos atrás, vocês sabem.
Lembrem-se, eu lhes disse… Eu falei que seria uma coisa que
aconteceria, que culminaria no comunismo. E lá está onde
aconteceu. É da mesma maneira que será naquele tempo. Vocês
veem? Serão três espíritos imundos que sairão. Serão… Eu
realmente, com toda certeza creio agora, só fazendo um esboço,
se vocês não se importarem... E eu esclarecerei melhor quando
for explicar este assunto. Bem, você pode dizer: “O senhor não
explicou naquela noite.” Veja, se eu explicar. Aqui está o que eu
penso que será. Eu creio que isso é um espírito, as virgens néscias,
o concílio das igrejas, o judaísmo na rejeição de Cristo, os judeus
que O rejeitaram, e o catolicismo. Porque você vê de onde isso
saiu. Saiu do falso profeta, saiu da boca do falso profeta, que era
o sistema papal, que saiu da besta. Veem? E tudo aquilo, de onde
veio, você vê o fundamento onde está. E estes são os três espíritos
que levarão o mundo inteiro para o Armagedon. Veem? E são esses
três espíritos. Então você vê isso naqueles três “ais”. Você se lembra
de quando eu falei sobre isso. Eu disse... Serão sete pragas, sete
selos, três ais, três espíritos imundos, que vêm através disso.
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o que pediu. Mas é isso, veja. “Tu e tua casa serão salvos.” E se você não
os vir salvos antes de você deixar esta terra, eles estarão lá, quando a
grande vinda chegar; eles estarão lá.
51
Agora, vocês veem o que eu quero dizer? Veem? É por fé
que fazemos todas as coisas. Creia no Senhor. Creia no Senhor para
conseguir um emprego, creia no Senhor para ir caçar, creia no Senhor
para conseguir a esposa que você deveria ter. Creia no Senhor para
conseguir o marido com o qual você deveria se casar. Creia no Senhor
para Ele te dar móveis novos, ou se a vasilha está vazia e a jarra está
seca, e se não há comida e as crianças estão com fome, creia no Senhor.
Creia no Senhor para qualquer coisa. Contanto que esteja correto,
apenas creia no Senhor e “Tu terás...” Aquilo virá. Eu nunca tenho
visto isso falhar em toda minha vida. Deus lhes abençoe.
52
Que tal se vocês lerem algumas destas perguntas para mim?
Você poderia ler para mim? Eu espero fazer isto corretamente. Eu
não quero lhes manter aqui por muito tempo. Talvez dez minutos e
dar a Jimmy um tempinho para estudá-las e ver se eu... E eles vão
me perguntar, com certeza. Então, se eu não puder respondê-las,
bem, vocês entenderão.
53
Mas vocês veem o que eu quero dizer agora sobre crer? “Crê no
Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.” Creia por você e por sua
casa e você terá o que pede. Você pode dizer: “O médico disse que eu
não posso ficar bom.” Bem, se você crer no Senhor, você pode ficar bom.
“Bem, eu estou sem trabalho.” Mas se você crer no Senhor, você pode ter
um trabalho. “Eu não sei o que fazer em relação a essa situação.” Creia no
Senhor. Veja o que aconteceu comigo agora mesmo e minha esposa lá. Eu
sempre pensei que o Senhor queria que eu saísse de Jeﬀersonville. Agora,
tive que chegar a um ponto de me entregar ao Senhor. Então, aqui estou.
Ele sabe onde estou bem aqui nesta noite. E onde quer que Ele queira
que eu vá, eu irei. E o que quer que Ele queira que eu faça, eu farei. E eu
estarei onde quer que esteja, assim que Ele me diga. Veem?
54
Tudo bem, Jimmy, você as pegou, meu rapaz? [O irmão lê a
pergunta. – Ed.].
“Quando o rapto acontecer, toda a família do crente, esposa
e filhos, irão? Eles são da mesma fé e confiam no Senhor.”
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55
Sim, sim. Toda a família irá no rapto? Vejam, sim. Agora,
se você notar, o rapto será uma coisa universal. E como... Vocês
entenderam aquela lição de domingo? Vocês todos entenderam bem
quão perto nós estamos do fim dos tempos, “As setenta semanas de
Daniel?” Vocês todos estavam lá no sábado, não estavam? Sim. Tudo
bem. Eu acho, irmão Welch, que você pegou a fita deste assunto.
Todos vocês podem ouvir. E você tem o mapa, eu creio, não tem?
Desenhe para eles que não estavam aqui; talvez, explique para que
eles possam entender. Eu quero que você veja pelas Escrituras, que
eu não adicionei uma palavra a isso. As Escrituras provam que nós
estamos no tempo do fim.
56
Agora, nós estávamos conversando, alguns irmãos. Você
poderia dizer: “Bem, irmão Branham, se o senhor crê que o rapto está
tão perto, então por que o senhor está indo pescar?” Se eu colocar
minha mente só nisso, eu enlouqueceria. Quando você pensa sobre
as milhares de pessoas que estão aqui em pecado, que não conhecem
a Cristo. E eu penso: “Aqui estou. O que posso fazer?” Mas aqui
está o que eu penso: eu não posso salvar alguém a menos que Deus
o chame. Veem? Eu não posso. E eu não poderia salvar ninguém
de todas as maneiras. Mas, “Todos os que o Pai Me der virão a Mim.”
Então, se Ele não me disser aonde ir, o que eu posso fazer? Veem?
Então, a coisa que eu faço é não ficar angustiado sobre isso. Isso seria
pior do que tudo. Eu estou feliz quanto a isso. Eu estou com a mala
arrumada e pronto, você sabe. Quando chegar a hora, ‘Senhor, aqui
estou.’ Estou só esperando.
57 E agora, aqui está o que acontece. Os santos raptados, como
você observou no gráfico de domingo... Agora, os primeiros irmãos
pentecostais, ou os antigos irmãos pentecostais não deram à igreja
do passado espaço suficiente, eu creio. Mas eu creio que cada cristão
nascido de novo... E como nós nascemos de novo? Quando nós
cremos no Senhor Jesus Cristo e aceitamos... Agora, eu não creio que
isso acontece só de você dizer em sua mente que você crê. Eu creio que
sua vida contará se você é realmente um cristão ou não. Eu... Você diz:
“O que…” Hoje, uma senhora ali embaixo disse alguma coisa sobre
ser cristã ou algo. E ela disse: “Qual a sua denominação?” Vejam, a
primeira coisa que querem saber é qual é a sua denominação.
Eu disse: ”Eu não pertenço a nenhuma denominação. Sou
apenas um cristão.” Veem? Um cristão…
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tomou Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém. Eles disseram
que houve tanto sangue derramado por entre... Um milhão ou
mais de judeus que estavam dentro dos muros; eles mataram até
mesmo mulheres e bebês. E foi tão terrível a ponto... Eles rejeitaram
o Espírito Santo. Veja, agora Deus, quando eles rejeitaram a Cristo
e O chamaram Belzebu, Ele disse: “Eu vos perdoo por isto (Veem?);
Eu vos perdoo por isto.” Mas disse: “Algum dia quando o Espírito
Santo vier”, fazer a mesma coisa que Ele estava fazendo, disse, “uma
palavra contra Ele não será perdoada.”
82
Bem, o que eles fizeram no dia do Pentecoste quando eles
viram as pessoas gritando, e dançando, e agindo daquela maneira?
O que eles disseram? Eles disseram: “Eles estão cheios de vinho. Eles
estão bêbados” e tudo mais. Atos 2. E eles zombaram e os chamaram
de tudo. O que aconteceu? Aquilo os selou fora do Reino de Deus.
Veem? Então, quando Jerusalém foi cercada... Agora, nós vamos ver
isto em Apocalípse 7; nós voltaremos nisto (seja quem for que fez
a pergunta). E então, quando eles... Tito derrubando os muros, a
história diz, no livro de Josefo, o historiador antigo que viveu nos dias
de nosso Senhor Jesus; ele foi um grande historiador. Ele disse que
o sangue jorrava, até mesmo esguichava dos portões. Eles mataram
tantos deles lá ao mesmo tempo, quando eles entraram.
83
Agora, a Bíblia prediz que nos últimos dias Ele colocaria
o catolicismo, romanismo e todas aquelas coisas, comunismo,
numa armadilha; e todos eles juntos no Vale de Megido, a ponto de
haver tal matança entre eles que o sangue correria até aos arreios
dos cavalos. Veja, está em Apocalipse... Será em... Mas, graças ao
Pai Celestial, eu não acho que estaremos aqui. Por Sua graça, não
estaremos. Estaremos na Glória então. Veem? Aquilo será bem
depois que os dois profetas tiverem profetizado da Batalha do
Armagedon. Será quando essas nações gentias se tornarem tão
perversas, cada vez mais; e a confederação das igrejas, e todas
juntas e Deus tomará a Igreja, levará a Igreja eleita para casa, fora
de tudo. E todas as virgens néscias estarão esperando... Agora o
sangue até aos arreios acontecerá com as virgens néscias e todos
eles naquele dia. E o comunismo, quando eles todos se ajuntarem
lá, e Deus disse que Ele contenderia com eles, como Ele fez nos dias
passados, você sabe, lá naquele vale. E será lá que o sangue correrá
até aos arreios dos cavalos.
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79
Tudo bem. Enquanto ele está olhando aquela, talvez eu possa
responder outra. Tudo bem, senhor. [O irmão Jimmy lê a próxima
pergunta. – Ed.]
“Explique: Eu vi Satanás cair do Céu como um raio.”
“Eu vi Satanás cair do Céu como um raio.” No livro de Lucas é
onde... Aqui fala a Escritura? Bem, eu acho que é isto. “Eu vi Satanás
cair do Céu como um raio.” Agora, isto seria… Agora, eu vou só
falar por alto. E se não ficar bom, me fale; e então eu falarei mais
detalhadamente. Você se lembra, nós falamos sobre isto quando
vimos aquela Escritura, lá naquela... Você sabe, Jesus...
80
Aquilo aconteceu imediatamente após Jesus ter dado aos Seus
discípulos poder para expulsar os espíritos imundos. E eles saíram
expulsando demônios. Os enviou de dois em dois, e disse: “Não ireis
aos gentios; ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai o
Reino do Céu, cure o enfermo, expulse os demônios”, e assim por diante.
Bem, então eles voltaram regozijando. (Você que fez a pergunta sabe
onde está esta passagem bíblica.) Voltaram regozijando. E Ele lhes
disse: “Alegrai-vos por vossos nomes... Não vos alegreis por causa
dos espíritos vos obedecerem, mas alegrai-vos por vossos nomes
estarem escritos no Livro da Vida. Ele disse: “Eu vi Satanás cair do
Céu como um raio.” Veja, o poder daquela Igreja tinha perturbado
todo o reino de Satanás. Vocês veem? Ele viu quando Satanás caiu
do seu lugar. Porque Deus tinha novamente dado poder a Sua igreja
para ir... Ele viu Satanás caindo como um raio do Céu. Ele foi expulso
dos lugares celestiais, pelo poder daqueles... Pelo poder daquela
Igreja, por eles estarem tendo poder. Jesus disse: “Eu vos dou poder
sobre os espíritos imundos.” E eles realmente perturbaram o reino de
Satanás. O que poderíamos fazer com este poder hoje? Oh, louvado
seja o Senhor!
81
Tudo bem, irmão Jimmy. Talvez você tenha outra. [O irmão
Jimmy lê a pergunta seguinte. – Ed.]
“Explique sobre o sangue até os arreios dos cavalos.”
Arreios... No Armagedom, em Apocalipse. Agora, nos
últimos dias, nós chegamos a um lugar quando Tito, no ano 70,
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58
Você pode dizer: “Bem, um cristão é um campbelita.” Não,
isto é... Eles se intitulam cristãos, mas não significa ser cristão. Eu
conheço muitas pessoas que eu pensaria que pertencem ao que eles
chamam de Igreja de Cristo, que não são cristãs. E ministros cristãos
te dirão a mesma coisa sobre a Igreja Cristã; que eles têm muitos
membros que não são cristãos. Ser cristão não se trata de qual igreja
você possa pertencer; é uma experiência que você teve de ter, nascer
de novo na família de Deus.
59
Agora, observem que o rapto será universal, porque Ele
disse: “Dois estarão no campo e um será tomado e outro será
deixado. Dois estarão numa cama, um será tomado e outro será
deixado.” Veja, quando está escuro de um lado da Terra, quando
estarão dois numa cama; será tempo de colheita no outro lado da
Terra, quando dois estarão no campo. Veem? E isso mostra que virá
um grande rapto; acontecerá e o mundo não saberá. Veem? “Dois
no campo, levarei um e deixarei o outro. Dois numa cama, levarei
um e deixarei o outro.”
60
Agora, nós vemos que… E então todos os quais seus nomes
foram achados no Livro foram tomados naquele dia que – antes
da tribulação. Então, se seus filhos, sua mãe, seus entes queridos,
seja quem for, se seus nomes estão escritos no Livro da Vida do
Cordeiro, meus preciosos filhos, vocês estarão lá. Não importa
onde nós estivermos; se eu estiver voando para o estrangeiro e
o avião explodir no ar e você nunca encontrar um pedaço deste
corpo, isso não fará nenhuma diferença. Veem? Eu estarei lá de
todas as maneiras. Não se preocupe com isso. Eu estarei lá para
apertar sua mão e louvar ao Senhor com você, e coroá-Lo Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores. Eu suponho que talvez o corpo de
Paulo, dificilmente haja até mesmo algum vestígio. Mas todos os
materiais que formaram seu corpo estão em algum lugar; então,
eles se reunirão naquele dia.
61
Quando você morre, na verdade você não morre. Um cristão
não pode morrer. Não há tal coisa como morte para um cristão; não na
Bíblia. Como quando Lázaro... “Nosso amigo Lázaro dorme.”, Jesus
disse. Ele nunca disse que ele estava morto. Ele disse: “Ele dorme.”
Eles disseram: “Bem, se ele está dormindo, suponho que ele
está bem. Suponho que esteja melhorando.” Então Ele teve que falar
na linguagem deles.
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Ele disse: ”Pelo contrário… Na linguagem de vocês, ele está
morto. E eu me alegro por vocês, por não estar lá. Eu vou acordá-lo.”
Veem? Oh, sim. Veem? Dorme. Veja, Ele ainda tinha Sua própria…
Veem? “Por causa de vocês, pela maneira de vocês conhecerem isso,
ele está morto. Mas para Mim, ele está dormindo. E Eu não vou
ressuscitá-lo. Veja, Eu vou acordá-lo.”
62
E então, observe quando Jesus mesmo morreu… Veja, há
três partes do corpo. Uma alma... Há três partes de nós: alma, corpo
e espírito; como você viu nas Sete Eras. Eu tinha isto desenhado: as
cinco portas para o corpo. Observe: ver, sentir, cheirar, ouvir – e a
consciência e assim por diante para a alma. E então para o espírito, há
uma avenida: seu livre arbítrio, que faz a decisão. Vocês veem? Você
pode rejeitar ou você pode aceitar. E então agora, quando uma pessoa
aceita a Cristo e é salva, toda sua casa, toda sua família, toda família
na terra será salva. Agora, quando... Ou, entra.
63
Quando Cristo morreu, Ele entregou Seu Espírito a Deus
antes que Ele saísse da cruz. Ele disse: “Em Tuas mãos entrego
Meu Espírito.” E a Bíblia diz que Sua alma foi ao inferno e pregou
(esta era a consciência Dele e o que Ele era) aos espíritos em prisão
e Seu corpo foi para a sepultura. Agora veja, Ele estava atrás de
uma barricada de Escrituras. Ele não poderia ressuscitar antes de
três dias. E Seu Espírito subiu para a presença de Deus. Agora,
depois de três dias, a barricada foi tirada, porque as Escrituras
foram cumpridas. E Seu Espírito foi para a alma, e a alma foi para
o corpo, e Ele ressuscitou. Ele disse antes de morrer: “Eu tenho
poder para dar Minha vida. Eu tenho poder para tornar a tomá-la.”
Agora, pense nisto. Todos vocês aqui, tanto quanto sei nesta noite,
são cristãos. Agora, olhe. A coisa que está em você agora, o Espírito
que está em você é o mesmo Espírito que irá te ressuscitar. Você
tem poder para dar sua vida. Você está fazendo isso agora mesmo
por Cristo. Então, você tem poder para tomá-la de novo. Veem?
Você tem poder para dar e para tornar a tomar. Porque é o próprio
Espírito de Deus que está em você, que te ressuscita; é o mesmo
Espírito que estava em Cristo que O ressuscitou. Então, você tem
poder para dá-la e para tomá-la.
64
E quando você morre, ou nossos entes queridos, ou alguém
vai primeiro que nós, eles não estão mortos. Seus espíritos estão
com Deus. Suas almas estão debaixo do altar de Deus. Seus corpos
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77
Vejam, Ele veio criando o homem e os animais, até que Ele
chegou no pecado. Mas Ele não poderia criar o pecado. Porque Ele
não poderia ser justo e Pai da justiça e criar o pecado. Então, você
sabe o que Ele fez? Ele fez o homem a Sua própria imagem, sabendo
que ele cairia; mas o colocou sobre as bases do livre arbítrio. Ele disse:
“Agora, não toque nesta árvore.” Agora, Ele não poderia dizer...
Agora, Ele sabia que o homem tocaria. Mas Ele não poderia... Porque
Ele disse: “Toque nesta árvore e viva; mas toque nesta árvore e você
morrerá.” Veem? E Ele sabia que o homem iria cair; mas Ele não
poderia fazer o homem cair. Ele teve que fazer aquilo por si mesmo.
Depois Dele ter feito o homem tão próximo de Si mesmo, Ele colocou
o homem sobre a base do livre agente moral; e portanto foi como ele
caiu. Por seu próprio livre arbítrio o homem caiu. E hoje, cada uma
de vocês crianças, cada um de vocês adultos, estão diante dessas duas
árvores. Nós podemos aceitar a Vida ou rejeitá-La. Veem? Então, Deus
simplesmente chamou à existência, e o mundo foi formado. Este chão
aqui é a Palavra de Deus. Esta coisa aqui é a Palavra de Deus. Nossos
corpos são a Palavra de Deus. E cada coisa que existe é a Palavra de
Deus. Veem? Porque isso tudo se originou de Deus. Tudo bem, senhor.
Se não ficou bom, se não esclareceu bem, você pode trazer para mim
uma nota e trazer para a igreja.
78
Tudo bem, irmão Jimmy. [O irmão Jimmy lê a próxima
pergunta. – Ed.]
“I Coríntios 16: 22, explique...”
Vamos ver, I Coríntios 16: 22. Tudo bem, senhor. Só um
minuto. Estes estudos sobre as Escrituras poderiam realmente nos
ajudar. Eles podem te fortalecer, te fazer forte, um homem poderoso.
Você disse 16, filho? [Espaço branco na fita – Ed.] “... seja...” Oh
meu Deus! Eu não posso… Não posso pronunciar esta palavra ou
não. A-n-a-t-e-m-a. Ma-r-a-n-a-t-a. Alguém consiga outra Bíblia e
veja o que... Está quebrada ilegível. O que diz? Parece que é… O
que é Fred? Consiga outra. Alguém tem uma outra Bíblia? Veja
se encontra lá. Anátema. Bem, o que é um anátema? Agora você
me pegou! Você sabe Fred? Alguém… Algum de vocês sabe o que
significa anátema? Tem um dicionário? Vamos achar isso em um
minuto. Consiga um dicionário.
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“O que faz a seiva descer?”
Ele disse: “Bem, ela simplesmente desce.”
Eu disse: “E se a seiva não descesse?”
Ele disse: “A árvore morreria.”
Eu disse: “Bem, qual inteligência faz a seiva descer até às
raízes? Derrame um balde de água naquele poste e veja se a seiva
desce em agosto.”
Veem? Eu disse: “Qual inteligência faz a seiva descer para
as raízes? Alguma coisa diz para ela descer, ou ela se congelará e
morrerá, aquela árvore morrerá. E não há nenhum tempo frio ou
nada ainda. Mas ela...”
Ele disse: “Bem, é a natureza.”
“Bem, o que é a natureza? Diga-me o que é a natureza.” Veem?
A natureza é uma lei de Deus. Sim, é uma lei de Deus.
75
Agora, a fé é uma lei de Deus, da mesma maneira. Todo este
poder sobre o qual nós estamos falando se torna acessível para nós
através da fé. “Todas as coisas são possíveis. Diga a esta montanha,
mova-te, e não duvide em seu coração. Creia que o que disseste
acontecerá, e poderás tê-lo.” Acessível, se você tiver a lei; lá aparecerá.
Veem? A fé é a lei que controla todas as coisas. Agora, Deus por Sua lei,
fez moléculas. Aquela é uma lei de Deus. Então, Deus fez os átomos. E
a partir daquilo, Deus fez um sol. Daquilo, do sol, Ele fez as estrelas.
Das estrelas… Elas são pedacinhos do sol voando. O que Ele teve? Lá
atrás estão Seus atributos se mostrando.
76
Então apareceu um mundo. E depois do mundo veio uma
criação. E depois da criação, veio a lei para a criação. Depois que o
mundo veio à existência... O que faz este mundo ser o que é? Como
alguém pode explicar isto? Gire uma bola da maneira que você quiser,
atire ao ar, e ela não fará duas voltas. E fazer o mundo dar um bilhão
de voltas por segundo? Ela não faria duas voltas no mesmo lugar.
E mesmo assim, nós temos provas que há seis milhões de anos, este
mundo nunca falhou uma hora, girando vinte e quatro horas como
sempre, firmado em nada. Veem? O que faz aquilo? Esta grande
Pessoa que antes que houvesse um mundo, esta grande Pessoa lá, a lei
de Deus fazendo a Terra girar. A mesma lei de Deus, Ele simplesmente
chamou a Terra à existência. Ele é um criador. Ele cria. Veem? E é
por isto que este mundo foi feito sem… Pela fé, Deus criou o mundo,
porque Sua própria fé fez o mundo. E assim foi como... Agora, Ele...
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estão na sepultura; e eles sabem bem onde seus corpos estão. Então,
o que aconteceu? Quando as Escrituras estão todas cumpridas, como
foi dito na Bíblia: “Essas almas debaixo do altar estão clamando:
Senhor, até quando, até quando?” Eles querem estar de volta à Terra
para estarem em corpos. Ele disse: “Só mais um pouquinho, até
que seus conservos tenham sofrido como vocês, pelo testemunho
de Cristo.” Então você vê quando aquela Escritura é cumprida,
então aqueles espíritos descem direto de sob aquele altar lá e pegam
aquela alma. Aquela alma desce direto e pega aquele corpo, e lá está
você, ressuscitado. Pense nisto! O Espírito Santo que está bem aqui
neste edifício nesta noite, o Espírito Santo que está bem aqui em meu
coração, me ressuscitará no último dia.
65
Este Espírito Santo que está em mim agora, verá que eu tenho
um corpo imortal, jovem e nunca vai com... O Espírito Santo que está
em você verá que este cabelo grisalho vai desvanecer e o que quer que
seja. E você que é idoso, se você já é bastante idoso, usando costeletas
e caminhando desse jeito, não faz a mínima diferença. O mesmo
Espírito Santo num piscar de olhos transformará este corpo naquele
dia, num homem e mulher jovem. Isto é o que a Bíblia diz. O Espírito
que está em nós agora mesmo! Agora mesmo. Não um que virá; o que
está em nós agora mesmo. É Deus em você agora. E Ele ressuscitará…
Você pode ressuscitar a si mesmo. E por que você não pode fazer isto
agora? Porque, veja, as Escrituras estão te impedindo; você tem que
esperar até o rapto. Veja, aí está você. Você tem que ficar lá. Veem?
Não é permitido a você chegar àquela altura. Se isso fosse possível,
ora, eu diria que nós construiríamos nosso mundinho particular. Você
estaria vivendo em um mundo, eu em outro, e então não haveria uma
vinda do Senhor Jesus. E o que seria isso? Veem?
66
Mas você tem poder para fazer isto. Só a menor sombrinha de
Deus, poderia fazer qualquer coisa. Porque, veja, Ele é onipotente. Você
sabe o que é onipotente... Ele é infinito, infinito, infinito e onipotente.
Isso é que é infinito: simplesmente… Bem, você simplesmente não
pode explicar isso. Infinito é como numa câmera: o infinito. É a partir
daqui e continuando sem parar. E então, Onipotente é Todo-Poderoso.
Ele está em todo lugar... Estando em pé e olhando através de uma
lente eu pude ver cento e vinte milhões de anos-luz no espaço, onde
um astrônomo me levou e me deixou olhar naquele grande telescópio
naquela noite. Podia ver cento e vinte milhões de anos luz no espaço.
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67
Bem, falando sobre Júpiter e Marte e essas estrelas que
você vê agora, pense em cento e... A luz viaja a... Quanto é mesmo?
Oitenta… Cento e oitenta e seis mil milhas [297.600 Km. – Ed.] por
segundo, cento e oitenta e seis mil milhas por segundo. E isso leva
cento e vinte milhões de anos. Em um segundo, a cento e oitenta
mil e se desdobra em cento e vinte milhões de anos. Então, o que
você consegue com isso? São muitas milhas. Oh, que coisa! Isso
simplesmente nos faz sentir como se fôssemos apenas… Veem? Mas
agora, além daquilo, há muito mais luas e estrelas do que há lá...
E Ele segura tudo com o poder de Sua própria Palavra. E aquela
mesma coisa que mantém aquilo tudo está em você, sendo você um
cristão. Então, é isto que você é.
68
Veja, pessoas tentam dizer: “Bem, eu sou um cristão. Terei
que ser encoleirado por aí” Não, você não precisa. Você é um
Cristão, irmão. Esta é a mais alta… Você é um filho de Deus. Nosso
Pai é Rei. Com certeza. Amém. E nosso Pai sendo um Rei, nós somos
príncipes e princesas (amém!) de um Rei. Veem? A posição mais
alta que há, mais alta que pode haver. O próprio Espírito de Deus
está em nós. É isto. Então, o que nos importa com que acontece
aqui? Lá, é o lugar que conta. Este período aqui é só um tempo de
teste. Quando o Pai tiver terminado, nós iremos. Vamos para casa.
Veem? Então, que diferença faz?
69
Então em tudo isso, creia no Senhor Jesus Cristo. Se seus
filhos não são salvos, creia até que sejam salvos. E Jesus disse em São
João 5: 24: “Aquele que ouve Minhas Palavras e crê naquele que Me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação.” Então, se a pessoa não
entra em condenação, para onde ela vai? No rapto. Veem? Porque
esta será a condenação depois do rapto. Veem? “… não entrará em
condenação, mas passou da morte para a vida.” Porque ela creu no
Senhor Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Então eles… Seus filhos
estarão lá com você. Seus entes queridos estarão lá com você. Eu
espero estar lá com você. Amém.
70
Tudo bem. Você tem outra Jimmy? [O irmão Jimmy lê a
próxima pergunta: Ed.]
“Nós sabemos que o mundo foi feito pela fé. O senhor pode
explicar um pouco sobre fé?”
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O mundo foi feito... Agora em Hebreus nós encontramos que…
Nós entendemos que o mundo foi feito de coisas que não são vistas.
Agora, tentarei ser rápido, porque eu não observei todas as perguntas.
Agora, vamos voltar numa pequena viagem. E já são dez horas; eu
prometi à mamãe que estaria pronto para ir às dez. Vocês estão com
muito sono para esperar por mais um minuto? Ou muito cansados?
72
Bem, olhem. Antes que houvesse qualquer coisa... Vejamos
antes que houvesse a luz, antes que houvesse um mundo, antes
que houvesse uma estrela, antes que houvesse um átomo, antes que
houvesse uma molécula, Deus existia. Quem é esta pessoa-Deus? Ele
é ar, Ele é luz, Ele é… Ele é Deus. Isto é tudo que você pode dizer.
Veem? Apenas pense, uma molécula... Em um pequeno átomo há
certa quantidade de moléculas. E além das moléculas, antes que
houvesse uma delas, ainda havia Deus. Ele era tudo, enchia todas
as coisas. Veem? Agora, neste Deus… Agora, nós vamos fazê-Lo ter
uma pequena forma para que você possa entender. Agora, dentro
desta Pessoa, Deus, havia atributos. E estes atributos era ser Pai, ser
curador, ser salvador; era isto que havia nesta grande Pessoa, antes
que houvesse uma molécula ou qualquer coisa. Quando não havia
nenhuma molécula ainda havia Deus.
73
Agora, Nele havia atributos para ser Pai, para ser Filho, para
ser Salvador, para ser curador, para ser todas aquelas coisas. Agora,
esta Pessoa que tem estas... Se esta Pessoa, Deus... Agora, o que Ele
fez... A primeira coisa, digamos, Ele fez (tanto quanto sabemos, a
menor coisa que pode ser quebrada), foi uma molécula. E depois
Dele ter feito uma molécula, Ele fez centenas de bilhões delas em um
segundo. O que Ele fez? Ele falou, trazendo-as à existência. E agora
você... Nós teríamos uma boa lição aqui, se tivéssemos tempo para
entrar nisso. Veem? Agora, Ele falou. E quando Ele falou, moléculas
começaram a girar. Então Ele disse: “Haja átomos.” E existe a lei dos
átomos. E eles ainda estão sob aquela lei; eles ainda estão viajando.
Tudo viaja de acordo com as leis de Deus.
74
Como aquele homem sob o qual eu estava lhes falando, o velho
companheiro, irmão Banks Woods e eu fomos vê-lo. Ele estava falando
sobre... Como eu lhe perguntei... Ele era um incrédulo e eu estava lhe
perguntando: Como a seiva desce da árvore em agosto e vai para as
raízes? O que faz aquilo acontecer? O que faz a folha ficar marrom?
Ele disse: “Por causa da seiva...”

