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UM ABSOLUTO
An Absolute

William Marrion Branham
Domingo, 01 de Dezembro de 1963
Shreveport, Louisiana - EUA

Isto não toca em vocês? Certamente que sim. Vamos nos
inclinar agora em oração.
2
Senhor como tem sido expressado
p
p
para nós neste lindo hino
“Quão grande
g
És Tu”, e nós p
pensamos esta manhã, o q
que nós faríamos
se não fosses Tu! E então, quando pensamos no quão grande És Tu,
e assim, Seu amor O constrangeu a ser tão cuidadoso conosco, então
minha alma quase não pode suportar isto. Esta é a verdade. Eu oro
para que Tu nos abençoes hoje, agora enquanto prosseguimos no
culto, que Tu partas o Pão da Vida para nós, o qual é a revelação de
Cristo. Pois pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
3
O Irmão Ungren é um visitante assíduo aqui no tabernáculo.
Ele mora em Memphis, Tennessee, ele, a sua mãe e a sua esposa. E a
família toda veio para o tabernáculo. E é muito raro eu conseguir
ouvi-lo, porque é sempre muito corrido, mas nesta manhã eu estava
determinado a ouvi-lo cantar esta canção. Ele canta outra canção, uma
das minhas prediletas, “Desceu de Sua Glória”. E estas são minhas
canções favoritas. E eu tive o grande privilégio de conhecer o seu pai
esta manhã, foi a primeira vez que tive este privilégio, um homem
muito fino. E - e Irmão Ungren, seu pai, nunca vai morrer enquanto seu
filho estiver vivo, Morris, porque eles certamente são muito parecidos.
4
E a sua esposa e a mãe do irmão Ungren Morris, tem vivido
estes últimos quinze anos pela graça de Deus. Ela certamente tem
sido uma grande inspiração para mim, ver que passando pelas horas
escuras que ela passou e mesmo assim segurando nas imutáveis mãos
de Deus. Isso demonstra para nós a genuinidade do Cristianismo e
da fé daqueles que creem nisto. Assim, eu estou muito feliz por isto
nesta manhã.
5
Acabamos de ter um casamento ali embaixo. Dois dos nossos
filhos se casaram, meus filhos do tabernáculo, nosso pequeno Billy
Simpson e a garotinha dos Myers, eles namoraram por algum
tempo; Sharol, sim. Eles estavam... Eles também são parentes aqui,
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ou a pequena Sharol Myers é parente do irmão Ungren e dos outros.
Então nós estamos felizes por eles, vejo que eles se assentaram aqui
depois do casamento, vieram diretamente para o auditório da igreja e
sentaram para ouvir o culto. Estas crianças sempre tiveram um lugar
especial no profundo do meu coração, porque eles são tão respeitosos
para com a Palavra. Eles apenas amam a Palavra. Eu não acho que
porque eu os chamo de meus filhos, não é que eu acho que eles são
melhores que qualquer outro aqui, mas eles somente zelam por mim,
e eu zelo por eles diante de Deus.
6
O pequeno Billy queria se casar e estava assim, temeroso, de
que ele tivesse que ir ao exército. E havia dois ou três deles nesta mesma
condição. E estes jovens vieram até mim e disseram: “Irmão Branham,
nós não queremos ser covardes ou algo assim, mas gostaríamos que o
senhor pedisse a Deus”. E eles me deram a entender que eles queriam
ficar longe do exército, se eles pudessem, não porque eles não queriam
ir defender o país, em qualquer coisa que eles pudessem fazer. Mas a
questão era que, se eles fossem estariam entre o tipo errado de pessoas
lá fora naqueles (eu não sei como chamar isto) Px’s, ou o que quer
que eles chamem isto e, então eles estariam ali onde àquelas mulheres
andam seminuas. Ali não é lugar para um rapaz cristão e assim Deus
concedeu o pedido deles.
7
E então o pequeno Billy veio esta manhã para se casar com
esta graciosa pequena Sharol, então nós estamos felizes por eles. E
desejamos o melhor do reino de Deus para eles.
8
E ora, esse tem sido um grande tempo para nós. Tivemos
uma ótima escola dominical aqui esta manhã, uma igreja cheia, então
estou muito feliz. E muitas vezes, ministros, isto nos encoraja ao ver
as pessoas que vêm para nos ouvirem. Porque, vejam, vocês não
gostam de falar para bancos vazios, porque eles são... Nós falaríamos
exatamente da mesma forma se houvesse apenas uma pessoa aqui,
mas ainda assim nos sentimos melhor quando você pensa “se este
aqui não captar isto o outro ali captará”, vejam vocês. E isto faz a
diferença, faz ficar glorioso. E agora apenas as entrevistas, isto é, se
pudermos passar por isso rapidamente.
09
Eu encontrei o irmão Boutliere quando eu saí daqui, e eu não
o tinha visto desde que cheguei aqui. Eu disse: “Onde você estava?”
Ele disse: “Preparando um peru para jantar com eles”. E assim
eu estava dizendo a ele que eu perdi alguns quilos.
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diferenças, deixe que tudo isso se vá, o que passou, passou. Ministros
do Evangelho, os quais estão preocupados... e achavam que algo
tomaria lugar. Oh Deus, nós nos atamos nesta manhã em Jesus Cristo,
a Palavra; e estamos determinados a conhecer nada além de Cristo, e
Ele crucificado. Oh Estrela do Norte, Oh Espírito Santo, Oh Bússola de
Deus venha agora para cada coração. E, nós nos consagramos a Ti, no
nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém.
Tudo bem, irmão.
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150
O que foi isto? Ele tinha um absoluto de que a Palavra de Deus
é a verdade. “Aquilo que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fazeis.”
Irmão, eu estou atado a este Absoluto. E eu sei que cada um de vocês...
151
Ao invés de termos uma chamada de altar nesta manhã, eu
penso que eu gostaria de ter uma chamada de consagração. Vamos
nos consagrar para este Absoluto. Você crê que a Palavra é o Absoluto
de Deus? [Congregação diz: “Amém” - Ed.] Você crê que Ele é hoje o
mesmo que Ele sempre foi? (“Amém.”)
152
Há ministros aqui, vocês não gostariam de consagrar as suas
vidas, e apenas tomar um Absoluto? O que nós queremos hoje? O
que queremos com um cartão de companheirismo ou uma credencial?
Nós queremos Jesus Cristo. Nós não estamos atados a um cartão de
companheirismo. Estamos atados na Palavra de Deus, “Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e eternamente”. Vocês creem nisto? [Ministros dizem:
“Amém”- Ed.]
153
Vamos nos levantar agora e consagrar nossas vidas. Eu coloco
a minha vida também. Eu estou atando a mim mesmo, novamente. Eu
estou conferindo o meu nó, está amarrado. Eu estou checando o meu
Absoluto. “Senhor, se há algo em mim, além da Tua Palavra, tire isto
para fora. Eu não quero nada mais além de Ti. E não quero saber de
nada mais senão de Ti.” Agora, cada um, de sua própria maneira.
154
Eu estive falando com vocês durante esta semana. Eu tenho
lhes dito a Verdade. Deus tem confirmado a Verdade. Ele tem feito
isso mais e mais, e mais outra vez. Vocês sabem o que é um Absoluto.
Agora para mim e vocês, juntos, todas vocês mulheres, homens,
meninos, meninas; quem quer que seja, vamos, todos vocês do coral,
todas as pessoas aqui, em todos os lugares, juntos, ali no porão, em
cima nas galerias, encostados nas paredes, na ala ali atrás; onde você
estiver vamos tomar Jesus como o nosso Absoluto, porque teremos
que chegar ao vale da sombra e da morte. Eu não conheço nada mais,
senão Ele. Ele é o meu Absoluto, porque Ele ressuscitou em minha
vida e eu sei que Ele é real.
155
Vamos apenas levantar as nossas mãos agora e orar. Vamos
fazer o nosso culto de consagração.
156
Senhor Jesus, a Tua Palavra é desde a antiguidade, é o princípio e o fim. Eu agora, com esta congregação, consagro a mim
mesmo, mais uma vez, sobre este púlpito hoje. Eu peço por esta
igreja, o Tabernáculo Vida, por uma consagração. Resolver todas as
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Ele disse: “Você?”
Eu disse: “Você não mudou nada”.
Ele disse: “Nem você”.
Eu disse: “É muito cortês”.
Eu disse: “Mas, quer saber, eu mudei. Eu saí de cento e setenta
para cento e quarenta e cinco libras, [Aproximadamente de 77 kg para 65
kg - Trad.] então certamente eu mudei”. Meus ternos todos, também,
estão meio grandinhos para mim. E alguém me deu um, outro dia,
eu podia usar ele aqui embaixo, um daqueles que não encaixa nos
ombros e as costuras da linha da cintura soltam.
10
Mas eu estou tentando fazer o meu melhor para Jesus Cristo
enquanto eu tenho chance de fazer. E a sua presença é especial.
11
Eu estava dizendo ali no escritório, a pouco, que eu vi o
Espírito Santo remover um câncer do corpo de uma mulher, bem
ali. Ela é uma mulher do Texas. E uma senhora sentada ali, a qual
eu nunca tinha visto; uma pessoa muito nervosa, uma esposa de um
ministro, há poucos minutos atrás. E o Senhor me mostrou uma visão
dela sentada lá, e eu a vi. Ela ligou de Nova York e ela queria dar
uma passada por aqui. Ela tinha somente uns cinco minutos, então
vi seu marido sofrendo com uma úlcera, e o que causou a úlcera foi a
preocupação dele com sua esposa. Poderoso Deus tranquiliza aquela
mulher sentada ali. Ela está sentada, olhando para mim agora. Bem,
e eu também quero lhe dizer, irmão, sua úlcera acabou. Veem? Sim,
você ficará bem agora e retorne para a obra do Senhor.
12
Agora, quando você vê algo que o Senhor faz, você não
consegue se saciar disto. Você simplesmente quer continuar, continuar,
continuar e continuar.
13
E agora, na noite passada nós tivemos um grande culto de
oração, e isto é bom, isto é ótimo. Impor
p as mãos sobre os enfermos
é uma coisa muito boa. É tudo que precisa, muitas vezes. E então há
algo lá atrás que eles não conseguem captar, e você tem que tomar
aquela pessoa e descobrir o que é aquilo. Vejam, há algo que está
impedindo eles, alguma coisa está bloqueando o caminho. E uma
pequena sombra irá dispersar isto para longe.
14
Agora, a pequena senhora ali dentro há poucos instantes atrás,
ela estava tão nervosa, tão deprimida. Pobre companheirinha, ela não
conseguia nem mesmo respirar. Ela estava somente... [Ir. Branham
inspira e expira ofegante - Ed.] e apenas fazendo assim, veem.
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15
Agora,
g
o q
que você tem q
que fazer aqui
q é apenas
p
um p
pouco
profundo, veja. É captar o espírito dela. Veem? E então você está
transmitindo para ela o seu próprio pensamento. Veem? E você muda
o seu pensamento. Veem? Então quando isto acontece você pode
centralizá-la em Cristo, e a partir daí ela consegue ir em frente. Mas
você teve que mudar a maneira dela pensar, vê. Ela não consegue
mudar isso sozinha. Ela apenas continua em círculo, e você tem que
retirá-la daquilo. Agora, há uma coisinha que lhe dá algo... Não tente
estudar isto, não faça isto. Apenas creia nisto e vá em frente.
16
Como pode aquele pequeno bebê deitado nos braços daquela
mãe, ter estado morto desde as nove horas da manhã, e daquele jeito
até a noite, durante aquela noite; onde estava aquele pequeno espírito?
Você tem que ir e encontrar aquele espírito e trazê-lo de volta. E então
quando você o vê retornando, então você pode levantar no Nome do
Senhor e chamá-lo. Veem? Então isto acontecerá. Mas enquanto você
não fizer isto, você está somente gastando seu fôlego. Veem.
17
Isto não é nada tão misterioso. Trata-se de encontrar a Deus,
tirar você de cena e deixar o Espírito
p
Santo te usar e fazer o que
q Ele
queira fazer. É isto. A coisa principal, de qualquer dom, é tirar suas
próprias ideias e deixar Cristo. Então o que Isto disser, se você quer
saber se é Cristo ou não... Apenas uma sensação, deixe isto de lado.
Mas se é somente uma emoção, deixe isto de lado. Mas, se está escrito
na Palavra então é Deus. Sempre julgue todas as coisas, que qualquer
espírito disser a você pela Palavra. A Palavra, nunca se afaste da
Palavra, se você fizer isto, você está perdido.
18
Agora, antes que fiquemos até ao meio dia, somente falando
destas coisas, vamos nos voltar para a Bíblia e ler algumas escrituras
aqui. E então nós iremos para... Eu amo a Palavra de Deus. Eu sei que
todos amamos. Agora, não tivemos...
19
Eu iria pregar, nesta manhã, ou falar, ensinar na escola
dominical sobre os mistérios de Deus escondidos desde a fundação do
mundo, sendo revelados em Jesus Cristo. E eu não tive a oportunidade
de transcorrer isto completamente. Eu esqueci que teríamos o
casamento, assim talvez eu consiga na próxima oportunidade.
20
Agora, eu vou ler em três lugares na Bíblia. Primeiramente
eu quero ler em Filipenses 1. O primeiro capítulo de Filipenses,
começando com o versículo 19 e lendo também até o 22.
Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração
e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo,
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eu pude, e completei os remédios da receita”. E disse: “Quando eu
comecei a colocar isto na mão dela”. Ele disse: “Irmão Branham, eu
olhei e eu estava colocando as medicações em uma mão cheia de
cicatrizes dos cravos”.
Ele disse: “Eu vi os espinhos em sua testa”. Ele disse: “Eu fechei
os meus olhos, e eu olhei para ela novamente”. Ele disse: “Eu percebi
logo em seguida, de tal maneira que eu tinha feito isto ao ‘menor destes
meus pequeninos’,
’ aquilo estava sendo feito para Ele”.
146
Disse: “Você crê nisto?”
Eu disse: “Com todo o meu coração, doutor, eu creio em cada
palavra disto”.
O que é isto? Ele disse: “Desde então, Cristo tem sido muito
mais para mim. Por fazer isso para aquela mulher”, disse: “Foi um
paradoxo. Não há dúvidas, mas pessoas normais não creriam nisto”.
Mas, disse: “Eu pensei em contar isto somente para você, porque eu
sei que você teve estas experiências”.
Eu disse: “Sim, senhor. Está certo”, eu disse.
147
Me recordo, quando, São Martin, lendo sobre ele. Quando ele
era apenas um garoto, ele teve um chamado de Deus. Seus familiares
eram pagãos. E o seu pai era como se fosse, oh, eu não sei, acho que
um militar, e o correto seriam os seus meninos segui-lo. Ele disse...
Certo dia andando pela cidade ali. Eu esqueci agora onde que era.
E eu acho que ele era francês. E ele estava andando e, passou por
um beco e tinha um velho homem caído lá, morrendo de frio, era
um clima muito frio. E as pessoas passando, não davam nada a ele. E
disse que ele parou. E as pessoas professando serem realmente cristãs,
passavam adiante deixando o velho homem caído lá. E ele estava
implorando por alguma coisa para se cobrir, conta-se que ele estava
morrendo de frio.
148
E São Martin vai ali, antes da sua conversão, agora, ele pega o
seu casaco, sendo um soldado, e rasga na metade e cobre aquele velho
moribundo desse jeito e, a outra parte se cobriu. As pessoas riram dele,
disseram: “Que soldado esquisito, vestindo só a metade do casaco”.
Veja, isto faz você fazer coisas estranhas. Tinha algo dentro dele que o
fazia acreditar que existia um Deus.
149
Naquela noite, depois dele ter ido descansar e dormir um
pouco, ele acordou. Alguém o acordou e ele olhou. Bem ali ao lado
da sua cama, estava Jesus de pé envolto na outra parte do seu casaco.
Bem, ali foi o início para São Martin.
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140
E ele veio e perguntou ao meu filho, ele disse: “Eu tenho uma
receita do médico aqui”.
Ele disse: “Você poderia me dar os medicamentos para que eu
possa levar minha esposa para casa?”
Ele disse: “Eu tentei deixá-la ali naquela fila. Logo ali embaixo
nesta rua”, ele disse: “Mas vai demorar umas quatro ou cinco horas”.
E disse: “Ela não consegue ficar de pé, como você pode ver”.
141
E o pequeno companheiro disse: “Senhor, eu não posso
fazer isto”.
Ele disse: “Eu tenho outros pedidos primeiro”, disse: “Por isso
eu não posso fazer isto, é contra as regras”. E disse...
142
Seu pai me contou que ele estava sentado atrás apenas
escutando, ouvindo o que o rapaz dizia.
E ele disse: “Só um minuto filho. Do que se trata?”
E disse que ele foi até ali. E aquele velho homem, um verdadeiro
cristão, um verdadeiro e santo ancião, ele disse: “Do que se trata meu
bom irmão?”
143
E ele disse: “Senhor”, ele disse: “Eu estou... minha esposa, ela
está prestes a dar à luz”.
Ele disse: “Eu estou... eu tenho a prescrição do médico aqui, de
alguns medicamentos que ela tem que tomar agora”.
Ele disse: “Eu a levei para esperar ali naquele lugar”. E disse:
“Eu... Olhei para aquela fila,” disse: “Eu duvido que eu consiga isto
ainda nesta tarde”.
Disse: “Eu gostaria de saber se você poderia me entregar estes
medicamentos?”
Disse: “Eu vou ficar na fila, ali embaixo; eu vou pegar o
dinheiro para você, a liberação para que o município pague por isto”.
144
“Pois,” ele disse: “Seguramente senhor, eu vou pegar isto para
você”. E deixou a receita no balcão e se voltou. Ele disse que o seu
filho virou e foi atender outras pessoas.
145
Disse: “A pequena senhora olhou duas ou três vezes”. Ela
estava parada ali e o suor em sua face, percebia-se que ela estava
muito doente. E o irmão parado lá com os seus braços ao redor dela,
vocês sabem, dizendo: “Só aguenta mais um pouco querida, agora só
mais um pouquinho”.
Disse: “O bom farmacêutico vai nos dar alguns remédios”.
Ele disse: “Eu manipulei as medicações o mais rápido que
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Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em
nada serei confundido; antes, com toda a confiança, Cristo
será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo,
seja pela vida, seja pela morte.
Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei
então o que deva escolher.
21
Agora no livro de Romanos. E nós queremos iniciar no capítulo
8 de Romanos, no versículo 35, para criar uma base do que eu quero
tomar como texto.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou
a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o
perigo, ou a espada?
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte
todo o dia; somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por
aquele que nos amou.
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está
em Cristo Jesus nosso Senhor.
22
Em Atos 2, no versículo 30.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido
com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne,
levantaria o Cristo, para assentá-lo sobre o seu trono.
23
Agora é bastante escritura, meio que como se estivéssemos
indo de um lado para outro na Bíblia. Mas, nós sabemos que se muitas
escrituras têm sido lidas, nós encontraremos algo Ali que nos ajudará.
Agora possa o Senhor ajudar-nos, enquanto eu gostaria de tomar este
assunto nesta manhã, sobre a palavra “absoluto”, Um Absoluto.
24
Agora nós... Quando eu estava procurando sobre este assunto,
eu fui até o dicionário. Eu pensei: “Por quê? Algumas pessoas ficam
dizendo: ‘Esta é a absoluta verdade. Isto é Absoluto’”. Eu pensei: “O
que representa esta palavra? O que isso significa, absoluto?” E eu fui
ao dicionário para descobrir o que significava.
O dicionário Webster diz que isto significa “perfeito por si
25
mesmo, ilimitado em seu poder, primeiro e último”. Vejam, “perfeito,
ilimitado em seu poder, perfeito por si mesmo, e certamente é um
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ponto final”, a palavra absoluto.
26
E eu gostaria de dizer isto, e eu creio que vocês captarão estas
palavras, pois eu não sou nem um clérigo treinado em como explanar,
e não tenho o jeito filosófico para trazer algo fascinante capaz de
segurar as pessoas. A única coisa que eu faço, é tentar fazer o melhor
que eu posso, em consideração aos amigos que Cristo me deu, e eu
quero que eles vejam o que eu penso sobre Cristo.
27
Agora, cada grande conquista está atada a um absoluto. Você
não pode passar a vida sem ter um absoluto. Você não consegue
conquistar algo sem q
que isto seja
j um absoluto, p
pois este é o p
poste final
de amarração. É o suporte de engate no final da jornada. É um lugar
onde você está amarrado a algo.
28
Nos dias em que estamos vivendo agora, onde todas as coisas
estão se rompendo, tão frágeis e passageiras, eu penso que esta
Mensagem seria muito apropriada, especialmente para cristãos que
estão passando por águas bem profundas agora.
29
A igreja Cristã está passando pelas águas mais profundas
que já passou nos últimos dois mil anos. Porque nós estamos
nos aproximando de um ponto onde há algo apresentado para o
Cristianismo, algo sobre o qual eles têm que fazer uma decisão, e eu
penso que a igreja cristã deve ter algo no qual eles saibam que estão
atados a isto, ao invés de ficar apenas flutuando como uma folha nas
águas, ou no vento. Como a Bíblia disse: “Levados em volta por todo o
vento de doutrina”. O vento vem e sopra esta folhinha para este lado,
e então outro vento vem, o vento norte, o vendo sul, o vento leste, o
vento oeste. Você nunca chegará a lugar algum, você não está estável.
A vida cristã deve ser uma vida estável. Deve ter algo como um
princípio no qual, você está atado a isto, é mais do que a própria vida.
30
E você tem que ter algo no qual você se segura a isto. Algumas
pessoas estão atadas aos seus negócios, outras a suas famílias. Algumas
estão amarradas a um credo. Algumas estão amarradas em um posto
do exército. Nós temos diferentes coisas nas quais nós seguramos.
Mas eu penso, como um Cristão, nós temos que nos segurar naquilo
que sabemos que é o certo, veem. Porque você pode se segurar em
sua família e a sua esposa poderia lhe deixar. Você poderia se atar ao
exército e poderia ser morto. E você poderia estar amarrado a tantas
coisas diferentes e estas poderiam acabar. Mas, tem que ter um poste
final de amarração. Tem que ter um lugar no qual o homem precisa se
atar para seu destino eterno. Porque se você confiar no seu trabalho,
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136
Um dia, estando ali, tirando os carrapichos, ou uns espinhos
das minhas pernas, como seja isso, ali aqueles sete Anjos romperam
através do céu e estremeceram o lugar, a ponto que as rochas,
pesando cinquenta ou sessenta libras [Aproximadamente 27 Kg - Trad.]
rolaram montanha abaixo. Lá estavam os sete Anjos posicionados, me
comissionaram para voltar e trazer estas Mensagens, e disseram que
“um por um” eles iriam “me encontrar e me contar o que aconteceria”.
E foi exatamente assim. Quando eles ascenderam ao Alto, deste jeito,
subiram trinta milhas no ar; e no mesmo dia, eles tiraram fotos Disto,
e a ciência tirou e, percorreu o mundo. Isto é um paradoxo, mas foi
um Absoluto. Eu me atei mais forte em Jesus Cristo, envolvendo a
minha vida à Dele. Eu sei que isso soa estranho. É sempre assim.
137
Isso foi um paradoxo para Paulo, encontrar a Jesus no caminho
para Damasco. Isto foi um paradoxo quando Deus mudou um coração
negro de um pecador e lavou deixando-o branco em Seu próprio
Sangue. Isso é um paradoxo. Certamente. Você crê em paradoxo? E
este paradoxo, se for de acordo com a Palavra de Deus, este pode ser
o seu Absoluto. A conversão de Paulo foi um paradoxo e se tornou o
seu Absoluto.
138
Lembro que aqui há algum tempo atrás, eu estava sentado
com um velho farmacêutico, e estávamos conversando em um
pequeno lugar.
Ele disse: “Irmão Branham, eu quero lhe perguntar algo”. E
ele era um Batista.
Ele disse: “Você acredita em paradoxo?”
Eu disse: “Certamente que sim”.
Disse: “Eu não contaria isso para ninguém mais, se não
somente para você”, disse: “Pois eu sei que você acredita nisso”.
139
Ele disse: “Durante o tempo da recessão”, disse: “Eles
tinham que ter uma autorização do município para conseguir
medicamentos para os doentes”. E disse: “Um dia, eu estava
sentando, ali atrás, na farmácia”.
Disse: “Meu filho estava esperando pelos clientes”.
E disse: “Eu vi uma mulher entrar”.
Disse: “Ela era... você podia claramente ver que ela ia ser mãe
a qualquer momento”.
E disse: “A pequena coisinha mal podia ficar em pé. E o seu
marido maltrapilho, ambos assim. E ela estava encostada ao lado
do balcão”.
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130
Moisés teve um Absoluto. Quando ele se encontrou com
a sarça ardente, aquilo foi um absoluto para ele. Quando Josué,
quando Josué...
Oh, vocês sabem, uma vez que você toma um absoluto,
131
o absoluto lhe guiará para um paradoxo. Isto é correto. Sim. Um
paradoxo é algo que é real, mas não pode ser explicado. Isto que é
um paradoxo.
132
Quando Josué se levantou lá, e viu que ele estava em
necessidade. Deus tinha o comissionado para ir e possuir aquela terra,
expulsar todo aquele povo e colocar Israel dentro da terra. E certo dia,
o exército estava a caminho para fora no campo. E a primeira coisa
vocês sabem, ele sabia que tinha que derrotar aquele povo, desde que
ele conseguisse golpeá-los. Então, quando ele fez isto, o sol estava
se pondo. E Josué estava atado a um Absoluto, a Palavra de Deus, o
Criador. Ele estava comprometido a um trabalho que ele tinha que
fazer. Amém.
133
Muitas vezes não é nada agradável ter que fazer isto, você tem
que ferir sentimentos, cortar e espedaçar. Mas isto é um absoluto. Ele
tinha uma necessidade. Ele disse: “Sol, fique parado! Lá! Lua, espera aí!”
E por vinte e quatro horas ela permaneceu parada. Oh, que paradoxo!
Mas ele estava amarrado a um Absoluto, com uma comissão. Sim,
certamente. Deus tinha comissionado ele. João estava certo que ele
veria a Pomba quando Ela descesse sobre Ele.
134
Quando eu vi aquela Coluna de Fogo, como Paulo no caminho
de Damasco, eu sabia que Aquilo era o Absoluto de Deus e que estava
vindo um reavivamento para varrer a Terra. Eu sabia que Isto iria
precursar a segunda Vinda de Jesus Cristo, e eu creio nisto até hoje.
Este é o meu Absoluto, embora tenha sido um paradoxo. Com certeza
foi um paradoxo, uma Coluna de Fogo pairar ali no céu. E, os jornais
e, tudo mais tirando fotografias disto.
135
Foi um paradoxo, outro dia, em 15 de março, ou 15 de maio,
eu creio... Não, 15 de março, neste último ano. Quando três ou quatro
meses atrás, em Senhores é Este o Tempo? Disse que nós deveríamos ir
lá: “E encontraríamos sete Anjos, e voltaríamos novamente e o Livro
dos Sete Selos seria aberto”. E estando lá, juntamente com o irmão Fred
Sothmann, que acabou de dar um “amém” ali, estando lá com ele, pois
eu disse a eles q
que “haveria um estrondo q
que estremeceria o p
país”. E eu
disse: “Vai acontecer lá. É O ASSIM DIZ O SENHOR”. Está nas fitas de
Phoenix e por todos os lugares. É O ASSIM DIZ O SENHOR”.
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quando você o finalizar, estará feito. Quando a sua família é tirada,
está acabado.
31
Mas, há somente uma coisa a qual eu penso ser o poste de
amarração final. E eu creio que Paulo teve um poste de amarração
em sua vida. E eu gostaria de outra maneira, se puder dizer desta
maneira ao falar sobre este poste de amarração. Ele disse: “Para mim
o viver é Cristo, e o morrer é ganho”. Agora, Cristo era o Absoluto de
Paulo. Este era o seu poste de amarração. Era o seu... Era o fim de
todos os argumentos. Isto era Cristo, o seu poste de amarração.
32
Não foi sempre que Paulo teve este poste de amarração. Ele
costumava estar atado ao grupo dos Fariseus. E ele teve que ser
treinado e educado, para que assim eles o pudessem aceitá-lo e deixálo ser amarrado ao seu poste. Mas, um dia ele estava a caminho de
Damasco e encontrou Jesus, face a face. E a partir dali ele cortou os
laços do seu poste de amarração Fariseu, e ele se reatou novamente
naquele Jesus O Qual ele sabia que tinha sido crucificado, morto e
ressuscitado novamente. Paulo sabia disto porque ele tinha encontrado
a Pessoa. Aquilo o transformou bem naquele instante. Ele nunca mais
foi o mesmo desde então. Ele nunca se encontrou apenas com um
livro. Ele nunca se encontrou somente com um credo. Ele encontrouse com a Pessoa, Jesus Cristo.
“Quem és Tu, Senhor?”
Ele disse: “Eu sou Jesus”.
33
Vamos pensar nesta conversão, por alguns minutos. Eu creio
que Paulo era um homem sincero. Sendo assim, esta é uma escola
dominical, nós queremos ensinar como uma escola dominical. Paulo,
eu creio, era um homem profundamente sincero, e não havia nada
sobre ele que fosse diferente de qualquer outro.
34
Todos aqueles profetas foram homens exatamente como nós
somos. A Bíblia disse assim. São Tiago 5: “Elias foi um homem sujeito as
mesmas paixões que nós”, ele teve seus altos e baixos, fases boas e ruins,
“e ele orou sinceramente para que não chovesse”.
35
E Paulo era do mesmo tipo de homem que nós somos. Ele
teve suas frustrações, suas dúvidas. E ele era um homem honesto. E
ele participava de uma das mais finas seitas religiosas que havia no
mundo. E ele estava se tornando um dos professores daquele grupo;
ensinado por um grande professor, Gamaliel, o qual era um dos
maiores mestres que eles tinham naquele dia. Seus pais perceberam
isto, perceberam que tinha algo na vida de Paulo, e trabalharam duro
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para enviá-lo para a escola, para que ele pudesse ser ensinado em
toda a Lei de Deus. E com profunda sinceridade, ele cria em cada
palavra dela.
E ele tinha ouvido falar destas pessoas de baixa classe, e de
36
como tinha existido um profeta, assim chamado pelo Seu grupo, o
qual tinha se levantado na Galiléia, que era suposto a realizar milagres
e curar os enfermos. Mas, o grupo ao qual ele pertencia não aceitava
este Homem como sendo um profeta, este Jesus de Nazaré, porque
Ele não tinha se identificado com eles. Então Paulo não podia ir a isto
por causa de seu grupo de pessoas que não cria Nisto. E eles o tinham
advertido sobre tal coisa.
37
E Paulo, sendo honesto, pensou: “Se este negócio não é de
Deus e minha igreja diz que não é de Deus, então há somente uma
coisa a ser feita, é se livrar disto”.
Disse: “Tirar isto do caminho, porque isto é um... seria um
obstáculo, seria um crescente tumor maligno”, contra seu grupo
religioso. Então ele propôs em seu coração que sairia e cortaria fora
este “maligno”, assim foi como ele chamou isso, ou sua igreja chamou
isso, para distante de seu fino grupo Fariseu.
38
Um dia, com cartas nos seus bolsos, recebidas do sumo
sacerdote, para prender todas aquelas pessoas que estavam naquela
condição, porque esta foi a acusação pela qual Paulo foi enviado. Ele
estava em seu caminho com destino a uma cidade chamada Damasco.
Eles tinham se mantido quietos nos arredores de Jerusalém. Então eles
tinham apedrejado Estevão, e Paulo fez com que ele fosse apedrejado,
foi testemunha e segurou a capa. Agora ele estava indo ali para fazer
a mesma coisa, e se livrar deste grande obstáculo.
39
Mas cerca de, isto deve ter sido por volta do meio dia, próximo
das onze, doze horas, ele foi derrubado. E quando caiu ele olhou para
cima e havia uma Luz pairando diante dele. E a Voz que saia da Luz,
dizia: “Saulo, Saulo”, uma pergunta: “Por que você está Me perseguindo?”
Agora Paulo sabia, ou Saulo, melhor dizendo, sabia que o seu povo
tinha seguido esta mesma Luz desde que eles saíram do Egito. E se...
40
Você alguma vez já viu a tradução “Lamsa” da Bíblia, a
antiga... O velho sinal Hebreu de Deus é uma Luz triangular, mais ou
menos, algo parecido com isto, que são os três atributos de Deus, em
uma Divindade. E esta Luz triangular, os três atributos em Um, sendo
um Deus, era um sinal para os Hebreus, de Deus, Luz.
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125
Ele é o meu Absoluto. Ele é o meu Sol. Ele é a minha Vida. Ele
é o meu Poste de Amarração, a minha Estrela do Norte. Ele é tudo o
que eu pensei ser, Ele é isto para mim. Ele é a minha vida.
126
Denominações, para mim... Não para ferir os seus sentimentos,
eu não quero fazer isso. Mas, a Palavra é como uma espada de dois
gumes, não tem como puxá-la sem cortar, vejam, especialmente
quando se está cortando no escuro. Notem, denominações são como
as outras estrelas, elas mudam com o mover do mundo. Isso é correto.
Do jeito que o mundo vai, eles deixam suas mulheres cortarem os
seus cabelos, usar shorts e tudo mais; elas mudam de acordo com
Hollywood e tudo mais. Mas, oh, irmão, Aquilo ainda permanece
sendo a Verdade, aquela Imutável Palavra do Deus vivo ainda é a
Verdade! Este é o meu Absoluto. O que Ela diz é a Verdade. Deixe as
denominações mover-se para onde elas queiram. Elas querem negar
o Nome de Jesus Cristo com um título, isto é com eles. Mas para
mim, “não há outro Nome debaixo dos céus dado entre os homens, pelo
qual devamos ser salvos”. Para mim, esta é a fundação da Palavra, é
aí que está a Pedra de esquina. Eu não quero me mover junto com
nenhuma denominação.
127
Eu mantenho a minha Bússola aqui dentro de mim, o Espírito
Santo, aponta-me diretamente para o Absoluto. “Céus e Terra passarão,
mas as Minhas Palavras não hão de passar”. E, eu tenho escondido isto no
meu coração, e o Espírito Santo guia-me diretamente a Isto. E eu estou
determinado a não conhecer outra coisa. Este é meu Absoluto. Apenas
deixe ser desta maneira. Essa é a maneira que eu quero isto. Oh, que
coisa! Agora, irmão, irmã, faça Dele o seu Absoluto. Sim, senhor.
128
Nos momentos de tribulação que eu tive aqui a não muito
tempo atrás, e perdi esposa, filha, tudo. Alguém disse para mim,
disse: “Como você mantém a sua religião?” Eu disse: “Não, Ela me
mantém”. Veem? Vejam, eu tinha um Absoluto, e sabia que um dia eu
as veria novamente. Amém. Eu não teria suportado se eu não tivesse
Aquele Absoluto. Isso fez a diferença para mim, onde eu estava
amarrado; porque eu sabia que as veria novamente.
129
Agora, pela graça. Eu estou amarrado Naquele que disse,
“EU SOU”, não “Eu era”. “EU SOU”, sempre, sempre presente,
Onisciente, Onipotente, Infinito; pois Ele não é “Eu era”. “EU SOU”,
Ele ainda é a ressurreição. Ele ainda é a Estrela do Norte. Ele continua
sendo tudo para mim.

24

CRENTES DA BÍBLIA

conduzirá em meio às tempestades.
p
Tu és o Único q
que estarás Lá,
minha Âncora na Glória, quando eu passar pelas sombras do vale, as
sombras da morte”. Quando eu descer para o Jordão, quando eu tiver
que atravessar, Ele é o meu Absoluto. Eu estou atado do outro lado
Naquele que ressuscitou, Ele me livrará das águas turbulentas. “Não
temerei nenhum mal, pois Tu estás comigo”. Amém. Deixe as tormentas
rugirem, vida, morte; o quer que seja, nada nos separará. Eu estou
amarrado neste Poste.
120
Este Poste segura. Isto mantém dentro do véu. Está ancorado.
Está ancorado diante de Deus ali. Está ancorado em meu coração. O
Espírito Santo que me move para aquela promessa. “EU SOU”, não
“Eu serei, Eu fui, Eu serei algum dia”. “Eu sou a Ressurreição e a Vida”,
disse Deus. “Aquele que crê em Mim, mesmo que esteja morto, viverá. E
todo aquele que vive e crê em Mim, nunca morrerá.”
121
Deixe a morte fazer o que quiser isso nunca me incomodará.
Porque, eu estou convencido, eu estou convencido de que, mesmo
que as doenças possam me atingir, ou a bala de uma arma talvez
algum dia me atingirá. Eu não sei o que será. Que diferença faz isso
para mim? “Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.” Oh que
coisa! Porque eu estou determinado, eu sei que Ele está assentado
além do rio da morte, e lá Ele me guiará para a Sua Presença um dia.
Justificado por Sua justiça, pois eu tenho aceitado a Sua morte sobre a
cruz, Deus feito carne entre nós, ainda é carne em nós, ainda é Espírito
em nossa carne. Amém.
122
Ele é o meu Absoluto. Ele é o meu Tudo. Não trago nada, além
disto, em meus braços. Eu não sei nada, senão Cristo, e Ele crucificado;
não desejo ouvir nada mais a não ser Cristo, e Ele crucificado. Meu
coração diz “amém” para cada uma de Suas promessas. Por esta razão
eu sei que o Seu Espírito Santo é uma Bússola, Ela me guia pela Palavra.
123
Nunca estas visões disseram algo para mim que não fosse
de acordo com a Palavra. Oh, é nisto que eu estou firmado irmão.
Naquela noite quando Ele me disse acerca destas coisas, eu tinha visto
aquelas visões. E eu chamarei a sua atenção, tem estas visões ditas
alguma
g
coisa q
que fosse contrária à Palavra? Nunca, nenhuma vez isto
tem sido errado. Por quê? É Deus. Este é o meu Poste de amarração.
124
E eu sei, uma manhã, em uma visão, eu vi os meus entes
queridos do outro lado além do rio. É ali. Eu estou indo rumo a esta Terra
prometida. Eu vou encontrá-los em um destes dias. Sim. Certamente.
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41
E então quando Moisés O encontrou na sarça, então Ele disse:
“EU SOU”, o que permanece o mesmo, três: ontem, hoje e eternamente,
ainda o mesmo Deus. E Moisés O encontrou na sarça ardente. Ele era
uma Luz. E quando Ele guiou os filhos de Israel afora no deserto, Ele
era o Anjo do pacto, que Moisés viu pela fé, e abandonou o Egito,
estimando opróbrio de Cristo, mais do que os tesouros do Egito. Pela
fé, Moisés viu que aquele era Cristo, o Ungido. E a Unção não estava
sobre homem algum, mas Isto estava na forma de uma Coluna de
Fogo. Veem?
42
E então aquela mesma Unção desceu no Seu batismo, entrou
em Cristo e habitou Nele. João sabia que era Ele. Ele disse: “Sobre
Aquele que vires descer o Espírito que os tirou para fora do Egito e os levou
para o deserto e que os tirou do deserto para à terra prometida, sobre Aquele
que vires esta forma triangular de Deus descer e repousar, Ele é O que
batizará com o Espírito Santo e Fogo”.
43
Agora Paulo ainda não tinha tido o privilégio de ver isto. Mas,
apenas para fundamentar isto para vocês, os Judeus eram totalmente
proibidos de se inclinarem diante de um ídolo, ou qualquer coisa
parecida. Agora quando ele viu esta grande Luz, ele sabia que Aquele
era o Senhor. “Senhor” significa “o proprietário, o que controla”. Ele
não chamaria qualquer coisa de “Senhor”, aquele hebreu fiel, quando
ele reconheceu que Espírito era Aquele. Mas note, ele sabia que Aquela
Coluna de Fogo era A mesma que tinha guiado seu povo. E então ele
se virou e disse: “Senhor, Quem és Tu?”, “Quem és Tu?” Eu quero saber
Quem Tu és? Tu te encontraste com Moisés no nome do “EU SOU”.
Mas, eu vou parar aqui com o pensamento, só por um minuto.
44
Jesus, quando Ele estava na terra, ungido com Aquele que eles
viram, notem, Ele disse: “Eu vim de Deus”, o Espírito, a Luz, a Coluna
de Fogo, “e volto para Deus.” E Ele foi feito carne com o propósito de
morrer por nossos pecados. Então após Sua morte, sepultamento,
ressurreição e ascensão; depois que Ele foi elevado, no quadragésimo
dia, Ele foi elevado; e no quinquagésimo dia, Ele retornou na forma
de uma Coluna de Fogo entre as pessoas, e repartiu-Se como línguas
de fogo e se pôs sobre cada um deles. E então eles foram, todos, cheios
com o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito lhes dava autoridade.
45
Vejam, Deus dividindo-se a Si mesmo, Deus primeiramente
em uma grande Coluna de Fogo, Deus manifestado em uma carne
humana, agora Deus dividindo-se entre Seu povo. A Coluna de Fogo
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fragmentando-se e pousando sobre cada um deles, como línguas de
fogo; línguas repartidas pousaram sobre eles, faíscas de fogo, línguas
repartidas pousaram sobre cada um deles. E então foram todos cheios
com Aquilo, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes
concedia autoridade.
46
Agora, vejam vocês, nós não somos um povo dividido, nós
temos que estar em unidade, porque cada um de nós está segurando
uma parte de Deus. E nós devemos nos unir, e então a Coluna de Fogo
é manifestada inteiramente, na plenitude Disto; quando Sua Igreja
se assenta junta em lugares Celestiais, então a plenitude do poder
de Deus está na Sua Igreja. Cada um de nós está segurando dons e
ofícios espirituais, unidos, traremos aquela Coluna de Fogo de volta,
novamente.
47
E Paulo reconheceu Aquilo como sendo o Senhor, e ele disse:
“Senhor quem és Tu, se eu estou Lhe perseguindo?”
Ele disse: “Eu sou Jesus, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões”.
48
E a Paulo foi ordenado se levantar e descer até uma rua
chamada, “Direita”. E lá havia um profeta que veio, pelo nome de
Ananias, ele viu uma visão e o batizou. E ele desceu para a Arábia, por
três anos para estudar as escrituras, para compreender sobre o que era
esta Coluna de Fogo que apareceu para ele.
49
Agora nós vemos que Paulo, até o final de sua vida, teve aquilo
como o seu poste de amarração. Ele tinha se encontrado com Deus
face a face, e foi comissionado por Deus. Que poste de amarração! Que
Absoluto! Aquilo foi o fim de todos os argumentos. Foi o fim de todas
as coisas para Paulo. Todas as contendas se foram. Não importava o
que os Fariseus diziam, os Saduceus diziam ou qualquer outra pessoa,
ele encontrou Deus vindicado pela Palavra o que resolveu a questão!
Esse foi o descanso para sua vida. Porque ele viu Deus manifestado,
e foi provado para ele que Isto era Deus, pela Palavra, pelo formato
e forma em que Ele estava; e por uma Voz audível que falou para ele
exatamente o que era isto. Agora, isto foi uma grande coisa. Não me
impressiona ele poder dizer diante de Agripa: “Não fui desobediente à
visão Celestial”. Ele estava atado a isto. Havia algo real, algo que ele
conhecia, algo que ninguém poderia tirar dele.
50
Agora, hoje, se você estiver crendo apenas em educação, ou
em um jeito mecânico de educação para explicar a Bíblia, então você
apenas conseguiu isto por uma concepção mental. Mas nenhum
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Majestade nas Alturas, Ele é um Intercessor, para fazer intercessões
sobre nossas... Por nossas fraquezas, à medida que confessamos para
Ele e morremos para nós mesmos, colocando Sua Palavra de volta em
nós, à promessa. E nossa fé faz a Palavra viva, porque Cristo está em
nós, o vivificador da Palavra.
114
Como eu gostaria que a igreja pudesse ver isso, todos os
g
e discussões terminariam! Isto seria a Suprema
p
Corte.
argumentos
Esta é a Estrela do Norte. Aleluia. É o fim de toda a contenda. É o
fim de todas as questões. É o fim de tudo. “Deus disse assim”, isto é
o Absoluto. Amarre-se Nisto. Paulo disse: “Não há nada presente, nem
futuro, nem morte, doenças, nudez, perigo; nada pode nos separar Disto”. Nós
estamos agarrados a um absoluto. Disse: “Para mim o viver é Cristo e o
morrer é ganho”. Nada mais nos detém se não Aquele. Ele é o absoluto.
115
Ele é nosso Absoluto porque nós temos a segurança da
ressurreição, porque Ele ressuscitou em nós. Como nós sabemos? Ele
vive. Ele faz aqui exatamente o que Ele fez quando esteve na terra. Ele
é a mesma Coluna de Fogo, nós temos uma foto ali. Ele é o mesmo na
Igreja. Ele está aqui hoje, e no seu corpo Ele se mostra e age exatamente
como Ele fez então.
116
Se a vida de uma melancia é colocada em uma abóbora, isto
nunca produzirá outra abóbora, não tem como, porque isto será uma
melancia, pois a vida nela é de uma melancia. “E se Minhas... estiver
em Mim e Minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres!” Você terá
melancias. Amém. O Absoluto, eu sei que é Verdade. Eu atei a minha
alma Nisto e eu sei que é a Verdade. A Palavra de Deus, Ele é o nosso
Absoluto.
117
Segundo aos Tessalonicenses, no segundo capítulo, nós lemos
isto. “Seremos arrebatados com os nossos entes queridos, para encontrar com
Ele nos ares.” Oh, como meu coração pulsa por cada Palavra do Seu
Livro, “amém”. Deus disse: “Seremos arrebatados no ar, para encontrar
com os nossos entes queridos”. “Amém,” diz a Palavra aqui dentro do
meu coração, pois a Palavra está ali.
118
“Escondi Tua Palavra em meu coração, Senhor, para eu não
pecar contra Ti. Atei-a aos meus dedos e à minha cabeceira. Tu estás
sempre diante de mim. Eu não serei abalado.”
“Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei
119
mal algum, Pois Tu és o meu Absoluto. Descerei ali e tu me tirarás. Eu
navegarei
g
com meu barco em águas
g
p
profundas, Tu irás... Tu és a minha
Âncora. Amém. Tu estás por detrás do véu ali. Tu és o Único que me
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109
Romanos 8:1: “Temos sido justificados pela Fé, temos paz com
Deus por nosso Senhor Jesus Cristo”. Nós encontramos, eu creio que é
em Romanos 5, nós encontramos. E Ele é nossa justificação. Deus O
ressuscitou no terceiro dia, para justificar nossa fé, por isso cremos
nisto. E Ele O ressuscitou, para justificar nossa fé. O que Ele fez então?
Ele O enviou de volta, o Justificador, porque nossa fé crê nisto. O
Espírito Santo, Cristo, veio nisto pela nossa justificação, porque nós
fomos levantados da morte para a Vida. E agora somos filhos e filhas
de Deus, sentados em lugares Celestiais em Cristo Jesus, justificados
pela Sua ressurreição.
Isto nos deu justificação, para conhecermos sobre o penhor
110
da nossa salvação, dentro de nós agora, a própria Vida de Cristo
pulsando em nós. E como poderíamos então negar a Palavra? O Qual,
Ele é a Palavra que nos dá esta segurança. O Espírito Santo está ali. O
que é Isto? Isto ainda é aquela Estrela do Norte, Cristo é aquela Estrela
do Norte. E o Espírito Santo é aquela justificação que guia os crentes
diretamente para a Estrela do Norte. Isso é correto.
111
O Espírito Santo sempre apontará para a Palavra. Se Ele
apontar para um credo ou uma denominação, não é o Espírito
Santo. Ele não poderia fazer isto, apontar para longe da Sua Palavra,
quando Ele morreu para confirmar aquela Palavra e fazer esta Palavra
inegável. Amém. Ele morreu, assim Ele pode vir, Ele mesmo, nesta
Palavra. Ele é Vida vivificada que faz a Palavra viva outra vez. Este foi
Seu propósito ao morrer, que Ele ainda pudesse Se projetar através da
Sua Igreja, e fazer cada Palavra, através das eras, agir exatamente da
forma que deveria agir.
112
Ele é a Dinâmica da mecânica. A mecânica da Igreja, o que
é isto? Apóstolos, profetas, mestres e assim por diante. E Ele é a
Dinâmica que trabalha nisto. E isto funciona por uma certa dinâmica
a qual é chamado como... Ele é o Fogo que queima o gás. Ele é o
Fogo que está dentro da câmara de combustão, que quando o gás, a
Palavra, é despejada sobre aquela câmara de combustão, Ele é Aquele
que põe em chamas. Ele é Aquele que confirma isto. Ele é o poder da
ressurreição. Ele é Deus. Ele, Ele é o Fogo, é isto que Ele é.
113
“Sem controvérsias”, em Primeiro a Timóteo 3:16 diz: “Grande
é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos,
recebido acima na Glória”. Ele era Deus, veio para tomar o lugar dos
pecadores. Sim senhor. E quando Ele, Deus, O levantou, no terceiro
dia, foi para a nossa justificação. Portanto, exaltado a destra da
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homem tem o direito, atrás deste púlpito, de pregar o Evangelho ao
menos que tenha se encontrado face a face com Isto.
51
Como Moisés, lá atrás no deserto, não importava o quão
educado ele era, o que tinha acontecido, seus medos e frustrações
se foram porque ele esteve em um solo sagrado com Deus; ninguém
poderia tirar isto dele.
52
E todo o homem ou mulher que tem uma experiência com Deus,
tem conhecido esta mesma Coluna de Fogo sobre o solo sagrado dos
seus corações. “Não há teologia, nenhum demônio, nada,” Paulo disse:
“Nada presente, nada futuro, morte, doença, tristeza, podem
p
nos separar
p
do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus”. É um poste de amarração. Você
sabe que algo aconteceu. Não importa quanta ciência se levante e diga
isso, aquilo, ou aquilo outro, você está atado. Você e Deus se tornaram
um. Ele está em você e você está Nele. “Naquele dia sabereis que Eu estou
no Pai, o Pai em mim, Eu em vós e vós em Mim”. Você está atado Nele.
53
E Paulo teve uma vida centrada em Cristo. Era uma vida
diferente daquela que ele uma vez teve. Uma vez ele tinha uma
concepção educacional, mas agora tinha alcançado uma vida centrada
em Cristo, um absoluto. Não importava o que Agripa dissesse: “Você,
você ficou louco Paulo. Você perdeu sua mente. Você, você estudou demais”.
Ele disse: “Eu não estou louco”.
54
E então ele veio diante de Agripa, de tal maneira, a ponto dele
dizer: “Por pouco queres me persuadir a ser um Cristão?”
Ele disse: ”Eu gostaria que fosses, apenas exceto... tal como eu sou,
exceto pelas prisões”.
55
Isto faz com que você faça coisas, quando você tem uma vida
centrada em Cristo como Paulo teve, que você não faria normalmente.
Agora olhem. Geralmente, aquele homem treinado em todas as
Escrituras e coisas, normalmente ele teria seguido o caminho no qual
ele tinha sido treinado. Mas quando ele se tornou... E fez de Cristo seu
Absoluto, seu Ponto final; então houve uma vida diferente. Ele agia
diferente. Ele fazia loucuras com relação àquilo que uma vez ele tinha
sido ensinado fazer. E isto fará a mesma coisa.
56
Se a igreja se livrasse daquele Concílio de Igrejas, e voltassem
atrás e fizessem da Palavra de Deus seu ponto final, fizessem da Palavra
de Deus seu poste de amarração, isso seria assim. Mas, eles estão se
amarrando em conquistas feitas por homens. E isto está fadado ao
fracasso. Bem, a Bíblia disse que eles fariam isto. Mas, haverá uma
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Noiva a qual tem sido eleita desde a fundação do mundo, que estará
atada naquele poste de amarração.
57
Eu consigo
g ver o romper
p da Eternidade, descendo no tempo,
p
desde o Éden. E quando Isto aconteceu, ali veio uma linha de Sangue,
por todo o caminho até o Calvário; e do Calvário, preso a esta linha,
foi direto ao poste de amarração, Jesus. E num destes dias quando
Ele vier para reclamar os Seus, todos aqueles que estão atados àquele
Absoluto serão levados para a Eternidade. Por quê? Eles estiveram na
Eternidade todo o tempo. Eles foram predestinados na Eternidade.
Eles são parte de Deus. Eles estavam no Seu pensamento no princípio.
E quando aquela grande corda for puxada, da linha de Sangue, aquele
Sinal do qual eu estava falando, quando isto vier sobre a terra, cada
um que estiver incluso naquele Sangue derramado, será levado
para a Eternidade novamente. Mas, a única forma de isso acontecer
será estar atado naquele Absoluto, Jesus Cristo. Ele é Absoluto! Não
uma conquista humana, mas Deus ressuscitado dos mortos; e Ele é
um Absoluto. Nós sabemos que Ele está vivo, porque Ele está aqui
conosco no Poder da Sua ressurreição, fazendo as mesmas coisas que
Ele fazia quando Ele estava aqui na terra.
Eu estou amarrado a este Absoluto. Isso é o fim de todas as
58
questões. Eu estou amarrado a Isto. Isso é a minha vida. Eu era um
pecador quando Cristo me salvou. Eu encontrei Algo. E desde quando
Isto veio a mim, tem sido diferente. E eu estou preso a Isto, tudo que eu
sou está amarrado bem ali. E então Deus dividiu Sua vida e deixou-me
viver Nele, e Ele em mim, assim nós estamos amarrados. Eu...
59
Não faz nenhuma diferença no q
que outros queiram acreditar.
É individual, você está amarrado Nisto. [O ir. Branham bate na sua
Bíblia - Ed.] Esse é o seu ponto final. É a última palavra. E assim se Ele
é a Palavra, então Isto tem que ser a última palavra. Tem que se firmar
Nisto. Não importa o que aquilo diga, Este é aquele fio escarlate. Esse
é Cristo. E qualquer coisa contrária a Ele, eu não sei nada sobre isto.
Isso é tudo que queremos saber, é o que Sua Palavra diz, pois eu estou
amarrado em Cristo, e Cristo é a Palavra. Vocês compreenderam isto
agora? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] E a porção de Sua Palavra que
é dada para estes dia, Seu Espírito Santo está aqui para manifestar
aquela porção da Palavra.
Assim como foi lá atrás no Seu nascimento. Isaias 9:6. Durante
60
todo o decorrer das Escrituras. Tudo o que foi falado Dele, se cumpriu.
No livro de Lucas, nós dizemos que é... nós vemos isso ali. E Ele foi o
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104
Ele olhou pelas leis da natureza. Como eu estava falando para
vocês sobre a continuidade da lei da natureza, a continuidade da
Palavra, a continuidade das ações de Deus, tudo está em continuidade.
Ele perguntou, em Jó 14. Ele disse: “Há esperança na árvore se ela morre,
a flor se ela morre, e assim sucessivamente”. Mas, disse: “O homem deita,
e rende o espírito e é consumido. Seus filhos vêm para honrá-lo e ele nem
percebe”. Oh, então ele disse: “Se me escondesse na sepultura e me ocultasse,
e me mantivesse num lugar secreto, até que passasse a Tua ira!” Ele estava
com medo da morte.
105
Mas, quando ele previu sendo um profeta, viu a ressurreição
de Jesus Cristo, ele gritou: “Meu Redentor vive!” Observe, ele O
chamou “Redentor”. Observe. “Eu sei que o meu Redentor vive, e nos
últimos dias Ele se manifestará na terra, mesmo que os vermes da minha
pele venham destruir este corpo, ainda assim em minha carne eu verei a
Deus.” Deus e o Redentor era o mesmo, Deus e homem feitos um.
“Eu verei a Deus, Aquele que eu mesmo verei, meus olhos O contemplarão,
e não a outro.” Amém.
106
Não outro, mas aquele Redentor, Deus, Aquele que meus
olhos contemplarão. Ele é um Absoluto. Ele é o Absoluto. Ele tira todo
o medo da morte. Ele tira todo o medo.
107
Em Hebreus, no segundo capítulo, nos versículos 14 e 15,
observem. Ele tomou a forma de um homem, para morrer como um,
por todos. Ele tomou a forma de um homem. Este Redentor desceu e
foi feito homem, então Ele podia morrer, um Homem, por todos os
homens. Oh, como Ele fez isto? Pelo que Deus se tornou um homem?
Para pagar a pena do homem.
108
Mas, na manhã de Páscoa Ele saiu com as chaves da morte, do
inferno e da sepultura. Amém. Deus, Aquele que podia morrer na cruz
e a sepultura não podia detê-Lo, nada, o inferno não podia seguráLo. Nada poderia detê-Lo. Ele ressuscitou. Ele tinha as chaves. Ele
ressuscitou; um Conquistador, porque Ele conquistou ambos, a morte,
o inferno e a sepultura. Quando Ele estava na terra, Ele conquistou
as doenças. Ele conquistou tudo. Ele conquistou superstições. Ele
conquistou tudo que havia para ser conquistado. E saiu com a morte,
o inferno e a sepultura; as chaves tilintando no Seu lado, e subiu ao Alto e
deu dons ao homem, e voltou no dia do Pentecostes e entregou para
Pedro, para a Igreja. Amém. Ele é o nosso Absoluto. Todo o medo da
morte... Porque Ele vive nós também vivemos.
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havia milhões de outros pecadores, mas Ele me salvou por alguma
razão. Havia homens educados, homens inteligentes, teólogos, bispos,
doutores e outros no campo quando Ele me salvou, mas Ele me salvou
por alguma razão.
98
E eu vejo que a Palavra é o Absoluto, e eu estou amarrado a
Ela, e estou determinado a não saber nada além, senão Jesus Cristo, e
Este crucificado. Ele teve um motivo para isto, e eu estou determinado
a me segurar neste motivo. Não importa o que outra pessoa diga, eu
não deixo de ter companheirismo com eles ou os desconsidero, mas
eu sei no que eu estou firmado. Ele me queria assim. Ele me fez deste
jeito. Eu fui feito deste jeito por um propósito. Eu tive que ser feito com
todas estas qualidades e assim por diante, e todas estas imperfeições,
para que assim Ele pudesse retirar isso de mim; para colocar Algo
lá dentro, que foi a Sua Palavra. E eu estou determinado a não saber
mais nada, senão Cristo.
99
A morte de Cristo foi um Absoluto. Foi um Absoluto. Foi o
fim de todo o temor daqueles que tinham medo da morte. Sua morte
é um Absoluto então. Pessoas temem a morte. Até mesmo Jó temeu a
morte. Mas quando ele viu aquela visão! Ele sabia que tudo tinha se
ido, a sua família, os seus filhos. Até mesmo a sua esposa se voltou
contra ele, por causa das suas, do cheiro das suas feridas; ele sentou
fora da sua casa, sobre um monte de cinzas, raspando suas feridas. E
sua esposa chegou a dizer: “Por que você não amaldiçoa a Deus e morre?”
Ele disse: “Falas como uma mulher tola”. Veem?
100
Então quando Eliú conversou com ele. Algum desses dias eu
quero esmiuçar este nome para vocês, Eliú, e mostrar que era Cristo.
101
Quando ele estava nesta condição e tudo estava contra ele,
então ele viu a visão do Justo. Ele queria encontrar um Homem o Qual
pudesse ficar na brecha por ele, colasse as mãos sobre um homem
pecador, um Deus Santo que pudesse se parar no caminho. E Deus
permitiu que ele visse Isto, quatro mil anos à frente. Aquilo foi o seu
absoluto. Ele levantou e sacudiu-se. Aleluia!
102
Quando um homem estiver com medo de morrer, levante e
sacuda-se, olhe para a Palavra e veja a visão do que Deus é.
Ele viu aquela visão e disse: “Eu sei que meu redentor vive e nos
103
últimos dias Ele se levantará sobre a terra. E eu estou atando a mim mesmo
a isto”. “Mesmo que os vermes da pele destruam este corpo, ainda assim em
minha carne eu verei a Deus; O Qual eu vi. Eu estou preso a isto,” ele disse.
Ele viu isto. Isto era uma promessa de Deus.
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fim, Ele era o - Ele foi o fim da profecia, também, Dele. Ele cumpriu
aquilo, a história, as canções, tudo no Velho Testamento, que falava
Dele foi cumprido bem ali. Isso se tornou o Absoluto. Aquilo se tornou
o poste de amarração da Palavra de Deus para aquela era.
E o povo verdadeiramente nascidos de novo nesta era, aqueles
61
cheios com o Espírito
p
Santo, são o p
poste de amarração desta Escritura
que tem que se cumprir nestes últimos dias. Eles são o ponto final. É o
ponto final de Deus, p
p
porque
q esta é a Sua Palavra, e a Palavra é Cristo,
o poste de amarração. Não há nenhuma maneira de se livrar disto. É
algo que segura você.
62
Como eu disse, isto faz você fazer coisas que normalmente
você não faria. Isso fez Paulo fazer coisas que normalmente ele não
faria. Isso fez com que Moisés fizesse coisas que normalmente ele
não faria. Isso faz com q
que cada homem e mulher façam
ç
coisas q
que
normalmente eles não fariam. É algo no que você está centrado. É
algo, é o seu equilíbrio. É como o...
63
É a âncora para o navio. O navio está preso à âncora em
tempos de tempestades. E se Cristo é o seu Absoluto, você está atado
Nele. Em tempos de lutas, o navio, se você deixá-lo balançar, ele irá se
quebrar contra as rochas. Mas o que eles fazem, eles lançam a âncora.
A âncora se move até que sua ponta prenda na fundação da rocha. E
o navio está preso à âncora. Isto é o Absoluto para o navio.
64
E um cristão nascido de novo está amarrado em Cristo, e a
Bíblia é a sua âncora. É nisto que estamos atados. Deixe as organizações,
deixe diferentes coisas, deixe a ciência, deixe os educadores dizerem o
que eles querem. Desde que esta Palavra diga e prometa; nós estamos
atados Nisto. Há algo que não nos deixará que movamos daqui. Isto
é certo! Um verdadeiro cristão nascido de novo, ele permanece com
esta Palavra. Se Ela nos diz para fazer certa coisa, e a maneira para
fazer isto, é exatamente assim que devemos fazer. Não importa o que
alguém mais diga, isso é o que Deus disse. Nós estamos amarrados
a Isto, uma vida centrada em Cristo. Cristo, novamente, é como a
Estrela do Norte.
65
Você sabe, o mundo gira. E as estrelas, verdadeiramente, aquela
estrela que você vê no entardecer é a mesma estrela do amanhecer. O
mundo simplesmente gira em torno disto. Assim ele se movimenta
para longe daquelas estrelas, de todas, exceto da estrela do norte.
Agora você não pode ajustar a sua bússola pela estrela do entardecer
para chegar a algum lugar, porque na próxima manhã, o quê? Você
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estará na estrela do entardecer, no oeste, e na manhã seguinte você
estará no leste. Veja, você não pode fazer isto. Mas, você pode centrála na estrela do norte, amém, e manter seu ponto zero. Você sairá.
66
Assim é uma vida centrada em Cristo. Quando você está
perdido, Ele é a sua Estrela do Norte. Então, se Ele é a Estrela do Norte,
o Espírito Santo é a sua bússola; e a bússola somente apontará para a
Estrela do Norte. Não apontará para um credo ou denominação. Não
apontará para uma sensação, ou o que quer que seja. Ele se manterá
firmado na Estrela do Norte. Ele é a sua Estrela do Norte. Quando você
está perdido, você deve se afastar das denominações, e coisas como
estas. Porém, a bússola, o Espírito Santo; dirigirá você diretamente
para a Palavra, a qual é Cristo, e manterá você firme. Atado a Isto.
E se não houvesse a Estrela do Norte, como um homem
67
encontraria o seu caminho em um nevoeiro no mar? E se não houvesse
o Espírito Santo para direcionar você para a Palavra de Deus, para
manifestá-La e prová-La, o que nós faríamos nesta hora? O Espírito
Santo aponta somente para a Palavra: “Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a Palavra”. Não parte da Palavra, mas toda a Palavra,
toda Ela. Toda a Palavra que procede da boca de Deus é disso que o
homem deve viver. Ele é o seu Absoluto em sua vida, Ele também é a
sua Estrela do Norte.
68
Vocês sabem, nós precisamos ter algo adicional para resolver
os conflitos. Vocês sabem, houve um tempo em que a etiqueta à
mesa era baseada no que uma mulher dizia. Eu creio que o seu nome
era Emily Post. Eu posso estar errado sobre isto. Eu acho que é isso
mesmo, Emily Post. Não me interessa se Emily Post disse: “Pegue sua
faca e coma o feijão com ela”; aquilo era etiqueta. Por quê? Ela era o
absoluto referente à etiqueta à mesa. Correto. Se ela dissesse: “Coma o
feijão com suas mãos”, você os comeria com suas mãos. Por quê? Esta
nação fez dela o absoluto quanto à etiqueta à mesa. Sim, senhor.
69
Houve um tempo quando a Alemanha tinha um absoluto, e
este era Hitler. Ele foi um absoluto. Não importava o que qualquer
outra pessoa dissesse, quando Hitler dizia: “Faça isto”, você faria isto.
Era melhor você fazer. Ele era a última palavra. Hitler era.
70
Houve um tempo em que Roma tinha um absoluto, e este era
Mussolini, o ditador. Um homem dirigiu para ele e chegou um minuto
adiantado, ele atirou nele, no seu carro e o jogou para fora, disse: “Eu
nunca disse um minuto antes, eu disse esteja aqui no horário”. Um
absoluto! O que quer que ele dissesse eles tinham que fazer. Tinha que
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denominações protestantes, o que o bispo diz, é o absoluto. Isso é
tudo. O que o credo diz, é o absoluto.
92
Nos Pentecostais é o que o supervisor geral diz, se você
pode chamar determinada pessoa para um culto de reavivamento
ou não. Este é o absoluto. Se você desobedece a sua palavra, você é
chutado para fora da organização. Vejam a Palavra não é levada em
consideração, de forma alguma. Veem? Você tem estes absolutos,
cada um tem o seu próprio absoluto.
93
Mas, vocês sabem, eu não digo isso como sacrilégio. Eu digo
por ser a verdade. Eu me sinto como Paulo se sentia, quando ele
disse, em Atos 20:24: “De nenhuma destas coisas faço questão”. “Estou
determinado a nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e Este crucificado.”
Não me incomoda estes absolutos, seja o papa, o bispo, o supervisor
geral, ou um conselheiro, ou um sistema, ou o que quer que seja; nada
destas coisas me importam. Não me importa se eles dizem: “Bem,
nós não...” Não faz a mínima diferença. Eu estou determinado a não
saber nada, senão Jesus Cristo, Sua Palavra se manifestou entre nós.
Eu estou atado a Isto. Essa é a minha âncora. Eu tenho me ancorado
Nisto. “Desde que eu...”, Paulo disse: “Desde que eu O encontrei, na
estrada, eu dei meia volta. Eu tinha... Ele me endireitou”.
94
Que coisa, Ele me endireitou! Que endireitada Ele teve que
fazer em mim. Mas desde que Ele me endireitou, eu me firmei Nisto.
Eu vi que a Palavra é a Verdade, tudo contrário a Isto estava errado.
95
Quer saber? Ele tinha um propósito em salvar-me. Ele teve um
propósito em salvar você. E, eu estou determinado, por Sua vontade,
a fazer a Sua vontade. A razão que Ele fez isto, eu não sei, não sei o
porquê Ele fez isto.
96
“Não adicione nada a Isto ou tire Disto!” Como eu disse,
Apocalipse 22:19 diz para não fazer isto. Se Ele é o nosso Absoluto,
não pode ser de outra forma. Não tem como ser de outra maneira. Ele
tem que ser o Absoluto, a última Palavra.
97
Vocês sabem, havia milhões em pecados quando eu fui salvo.
Ele teve um propósito em me salvar. Eu sou o mais esquisito entre os
irmãos muitas vezes; creio em predestinação, semente da serpente,
batismo em Nome de Jesus Cristo e todas estas coisas que parecem
ser... E as visões, e o Poder de Cristo retornando e condenando as
organizações e coisas assim. Eu sou o esquisito, mas Ele teve uma
razão em me salvar, um propósito em fazer isto. Ele me salvou quando
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87
Um fino ministro Batista, Irmão Naylor, ele está na Glória
hoje, ele veio, falou comigo. E, oh, houve muitas pessoas que
conversaram comigo quando eu estava tentando encontrar a Deus.
O pastor dos Adventistas do Sétimo dia queria que eu me unisse a
eles, e assim por diante. Mas me parecia que, se eu fosse me tornar
um cristão, eu não poderia dizer: “Agora eu sou um Adventista do
Sétimo dia”. Agora, isto está bem. “Eu sou um Batista”, está certo,
veem, mas eu tinha que ter alguma coisa, um pouquinho mais certo
do que isto. Eu não podia confiar, porque todos estavam indecisos.
Eu pensei: “Tem alguém em algum lugar, você tem que ter alguma
coisa que seja verdade, em algum lugar”.
Então eu precisava de um Absoluto, então eu tomei um, a
88
Palavra de Deus. Assim eu li na Palavra que Ele é a Palavra, São João
I: “E sobre este Absoluto, eu edificarei a minha igreja”. Isto é certo, então
eu O tomei em Sua Palavra. Apocalipse 22:19 diz: “Se alguém
g
tirar uma
palavra, ou acrescentar uma Palavra a isto”. Isto é o Absoluto. É o fim de
toda a discussão. Este é o Absoluto. “Aquele que tirar algo ou acrescentar
alguma coisa”, Deus disse: “Eu tirarei sua parte do Livro da Vida”, então
este tem que ser o Absoluto. E Jesus disse que: “Não viva o homem
somente de pão, mas de toda a Palavra”. Assim, eu sabia que tinha que ser
“toda a Palavra”. Disse: “Mandamento ppor mandamento, linha por linha”.
É assim que tem que ser, exatamente como está escrito.
89
Então Ele disse: “Se estiverdes em mim,” Ele é a Palavra,
“minhas Palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes”. Eu
sabia então que se Cristianismo era a Palavra de Deus e Ele era a
Palavra, e por aceitar a Palavra, a Palavra viveu através Dele, então
eu sei: “Se estiverdes em mim e minha Palavra estiver em vós, peça o que
quiseres”. E se você está na Palavra e é parte da Palavra, você pedirá
somente o que a Palavra lhe diz para pedir. Reconheça o dia que
estamos vivendo e assim peça de acordo a isto.
Assim, portanto, de volta ao assunto, faz... Falando nisto
90
pessoalmente, mas eu estou atado. Eu estou atado a Jesus Cristo,
Nele, por Sua Palavra. Ele é o meu Absoluto.
91
Eu descobri que todas estas denominações e coisas assim
têm seus absolutos. Cada uma, cada uma delas têm os seus próprios
absolutos. A Católica, quando o papa diz algo, é aquilo. Esse é o
absoluto para a igreja Católica. Não importa o que o padre diz,
oq
que o bispo
p diz, o q
que o cardeal diz; q
quando o p
papa
p diz algo,
g é
aquilo. É o absoluto. Isto é correto. Na igreja Metodista e muitas das
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acontecer. Ele disse que faria o mundo inteiro girar pela sua palavra.
Mas, isto gira pela Palavra de Deus.
71
Houve um tempo em que o Egito tinha um absoluto. Era Faraó.
Eu fui ao Egito uma vez, apenas para conhecer aqueles lugares. E você
tem que cavar vinte pés [Aprox. 6,09 metros - Trad.] para encontrar os
tronos onde eles sentavam. O imperador de Roma, quando eu estive
em Roma desci até ao Egito.
72
Vejam, tudo se tornou poeira histórica, porque era o tipo
errado de absoluto; isso é correto. Era errado. Falhou. Eram absolutos
feitos por homens. E todos os absolutos feitos por homens, e todas
as conquistas
q
realizadas p
pelos homens se tornam poeira. Elas vão se
tornar em poeira. É o tipo errado, então falha.
73
Apenas pense na nossa nação. Quando entramos em
problemas, se alguém faz alguma coisa e eles julgam isto aqui e
talvez em uma pequena corte da cidade, algum tribunal policial,
então isso p
prossegue
g e finalmente chega
g à Suprema
p
Corte. Agora,
g
a Suprema Corte é o absoluto da nação. É a que decide. Agora, no
Canadá, nossos amigos
g do Canadá p
podem ir até a Rainha. Mas
nos Estados Unidos é a Suprema Corte que é o absoluto. Às vezes
nós não gostamos das decisões, mas temos que acatar de qualquer
forma. Sim, senhor. Nós não concordamos, às vezes não gostamos
da decisão, mas este é o absoluto desta nação. A nação está amarrada
a isto. É o fim de todo o argumento. Quando esta Suprema Corte
diz: “Você é culpado”, você é culpado. Temos que ter isso, senão,
não temos uma nação. Como seria se não tivéssemos algo assim?
Certamente. Há um absoluto para todas as coisas.
74
Há um absoluto no jjogo
g de bola. Este é o jjuiz. Certo. E se ele
diz: “É falta”. É o q
que é. Não importa
p
oq
que você diga,
g oq
que eu acho,
o jeito que eu vi isto, o jeito que você viu isto. É o que ele diz. É um
absoluto. Se ele diz “falta”, você tem que concordar com isto, porque
é desta forma que foi marcado “falta”. E se não houvesse juiz, agora
quem estaria certo? Um diria “foi falta”, o outro diria “não foi falta,
foi na bola, foi um...” Pois bem, nós teríamos um caos. Você não
saberia o que fazer.
75
Tem que chegar a um ponto onde a palavra de alguém é a
palavra final. Amém. Eu me sinto muito bem agora. Glória! Aleluia!
Tem que ter algo que seja o ponto final. Eu estou tão feliz por isto.
Oh, agora, há alguém que pode dizer “é pecado”, ou “não é pecado”.
Eu estou tão feliz por isso. Eu estou feliz por um Absoluto. Sem
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argumentos, não precisa de argumentos. O juiz diz “falta”, é isto,
grave isso em sua mente “é uma falta”, e prossiga. Quando Deus
diz algo, é exatamente assim! Não precisa de argumentos a respeito
disto. Isto é o que é. Ele disse assim. Este é o Absoluto do Cristão,
é assim se ele for um Cristão. Deus diz, “faça deste jeito”, é assim
que deve ser feito. Sem argumento
q
g
“bem”, diz “não é bem assim”.
Nada disto. Deus disse assim, está definido. É o Absoluto para o
verdadeiro Cristão. Sim!
76
E se não existisse algo assim, onde nós estaríamos? Estariam
os Metodistas certos, Batistas, Presbiterianos, Luteranos; ou o qual
estaria o certo? Vê, o que nós teríamos, esta é a razão pela qual vocês
estariam em caos. Este é o motivo. Eles têm se soltado daquele
Absoluto, este é o motivo deles estarem vagando com estas outras
estrelas. Mas há um Absoluto. Tem q
que ter um Absoluto. Deve existir
um Absoluto. E há um Absoluto. É a Palavra. E o que os outros
dizem, não importa. Sim senhor.
77
Agora se nós não tivéssemos um juiz no jogo de bola, todo
mundo estaria puxando os cabelos uns dos outros, irritados e brigando.
Veem? Esta é a razão pela qual nós precisamos de um Absoluto no
Cristianismo, para parar com estes puxões de cabelo, os nervosismos
e as brigas. Veem? A Palavra disse assim e isso encerra o caso. Não tire
disto e não se afaste disto. Apenas deixe da forma que é.
78
Vocês sabem, há um absoluto no trânsito, que é o semáforo, o
sinal de trânsito. E se em uma manhã ele não funcionar? Oh! Você já
passou por isso? Eu sim. Sem dúvidas qualquer motorista já passou
por isto. E se aquele semáforo não estiver funcionando? Então todo
mundo se irrita. Eles dirigem ali e um diz: “Eu estava aqui primeiro”. O
outro diz: “Deixe-me lhe dizer isto, eu tenho que chegar ao trabalho!”
Oh, que coisa! Então as mulheres se batendo com suas bolsas e homens
brigando com seus punhos e, estamos falando de um caos! Tem que ter
um absoluto, algo que diga: “Isto é certo”, e é assim. Quando aquela
luz diz: “Pare”. Isto significa pare. Quando diz: “Prossiga,” significa
prossiga. Se não for assim você está em problemas.
79
É desta forma na vida de um Cristão. Há um lugar de parada e
um lugar de seguir em frente. A Palavra de Deus é este Absoluto. Este
é Cristo. Sim senhor. Se você...
80
Se os semáforos não estão ativos, então nós temos um
congestionamento. E eu acho que é isto que tem acontecido ali em
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cima no pentágono religioso hoje, um congestionamento de crentes
manufaturados, incrédulos, e tudo se amontoando. Você só tem
congestionamento. Por quê? Eles não têm nenhum absoluto. Um
diz: “Bem, nós somos... Nós somos o absoluto”. O outro diz: “Nós
somos o absoluto”.
81
Deus é o Absoluto. Ele disse: “Deixe cada absoluto ser uma
mentira, exceto o Meu. O Meu é a Verdade!” Então, há um Absoluto
para o Cristianismo. Este é o fim de todos os argumentos. A Bíblia disse
assim, e Isto se torna o certo. Sim senhor. Tem que ter um absoluto em
todas as coisas.
82
Alguns, exatamente como as igrejas hoje, a maioria delas tem
seus próprios absolutos. Cada um tem seu próprio, algo parecido
como nos dias dos juízes, cada homem fazia do jeito que achava que
era certo. Mas aquilo não estava certo. Vejam, era assim quando a
Palavra de Deus e os profetas não estavam em evidência. A Palavra
é o Absoluto. Eles tinham seu próprio absoluto. Cada uma delas diz
que é a Verdade e o caminho: “Nós somos o caminho e a Verdade”.
83
Mas Jesus disse que Ele era a Verdade e o Caminho: “A
Verdade, Caminho e Luz”. Está correto? [A congregação diz: “Amém” –
Ed]. Bem, então, Ele é a Palavra, então há um Absoluto. E os absolutos
denominacionais, nada para isto; estão errados, deixe isso para lá.
84
Agora, o homem faz o que é certo na sua concepção, mas Deus
tem um caminho para ele fazer isto. Vejam, quando Deus e a Sua
Palavra e os Seus profetas estavam ausentes, todos os homens faziam
como eles queriam fazer.
85
E é isto q
que está acontecendo nestes dias, cada um diz: “Eu
pertenço a isto”. Você é um cristão? “Eu sou presbiteriano”. É você
um cristão? Eu lhe pergunto. Uma moça disse: “Eu quero que você
entenda, eu acendo uma vela todas as noites”; outro homem disse na
fila de oração, eu perguntei a ele se ele era um cristão, ele disse: “Eu
sou um americano. Como se atreves!” Como se tivesse alguma coisa a
ver com Isto? Vejam, eles se atam a uma nação. E outros estão atados
a uma organização, dogmas.
86
Mas um Cristão signifi
g
ca: “Como Cristo”. E a única maneira
de você ser como Cristo, é se Cristo a Palavra, estiver em você. É o
ponto final. Sim. Eu vi isto depois que me converti, e estou feliz que
Deus tenha me tomado para Si antes que a igreja o fizesse. Então eu
sabia quando eu...

