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Somente crer,
Somente crer,
Tudo é possível,
Somente crer.
2
Inclinemos nossas cabeças apenas um momento para oração.
Estou tão feliz por estar com vocês esta noite. E a primeira coisa que
gostaríamos de fazer agora é falar com Aquele que viemos ver, o
Senhor Jesus. Oremos.
3
Nosso Pai Celestial, consideramos este um grandioso
privilégio estar nesta pequena igreja esta noite, a serviço de Teu
amado Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Te agradecemos
muito pela graça que Ele nos tem dado, derramando Seu Sangue
para que nós, os imundos, pudéssemos ser limpos por Sua grande
Expiação. Oramos pela Igreja universal em todos os lugares, por
cada membro, cada pastor. Oramos especialmente por esta igreja e
seu pastor, esta noite, e pelo pequeno rebanho que está jornadeando
aqui nesta parte desta cidade. Como membros do Corpo de Cristo,
oramos para que Tu os abençoes, Senhor. Abençoe os diáconos, os
administradores. E é um privilégio tão grande vir, esta noite, para
compartilhar o companheirismo juntos, Senhor, que temos neste
solo em comum através de Cristo.
4
Agora, Senhor, oramos para que Tu salves cada pessoa aqui
que não está salva, esta noite. E cure cada pessoa enferma que está
doente. E encha com o Espírito Santo aqueles que estão famintos e
sedentos por tal. Esteja na Palavra, esta noite, Senhor, e lave-nos pela
água da Palavra, enquanto aguardamos mais. No Nome do Senhor
Jesus pedimos isto. Amém. Podem se assentar.
5
Saudações ao irmão Cyril, e ao rebanho do Senhor que está
jornadeando neste lado da cidade. Estou tão feliz por estar aqui esta
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noite, para compartilhar este tempo de companheirismo com vocês,
meus amados amigos. E vejo muitos de pé. Nós apenas confiamos
que não demoraremos muito; uma pequena Mensagem do Senhor
e, principalmente, um tempo para estarmos juntos. Suponho que
encontrei o irmão antes, em algum lugar. E sei que conheci seu rosto,
pois o nome me parece familiar. E então somos todos como um
grandioso exército de soldados de Deus, marchando em direção à
vitória final no fim da estrada. E para vocês cristãos, que estão aqui de
passagem, que a paz de Deus esteja com vocês.
6
E eu confio que Deus abençoará esta pequena igreja. E que
ela cresça de forma colossal, uma grande igreja aqui, e que todos os
membros sejam cheios do Espirito Santo, e tão obedientes ao Espírito,
que o pecado nem mesmo possa entrar pelas portas, sem que seja
exposto pelo Espírito Santo. Este é o tipo de igreja que estamos
buscando, e esforçando-nos para que o tenhamos. Eu creio que todas
essas coisas são possíveis.
7
E é provável também, que se apenas nos submetermos a Deus
e ouvirmos a Sua Palavra, e crermos em Jesus de todo nosso coração,
eu creio que virá uma Igreja onde todas essas coisas acontecerão.
Eu sei que seria a fome do – do coração de cada ministro, entrar
em uma igreja que estivesse tão cheia da Presença de Deus, e todos
em tal harmonia com o Espírito, a ponto que não haveria pecado,
um membro não poderia cometer pecado. Assim que entrasse ali,
ele saberia melhor do que entrar na presença desta igreja, com esse
pecado em sua vida. O Espírito Santo o exporia ali mesmo, e diria:
“É isto que é.” Agora, esta é a maneira que deveríamos ser, amigos.
Este é o tipo de igreja. E estamos nos esforçando para isto, irmãos,
não estamos? [Os irmãos dizem: “Amém.” – Ed.] Estamos todos nos
esforçando para isto, e estamos esperando e confiando.
8
E meu propósito aqui, em Phoenix, é estar com os Homens
de Negócios Cristãos na convenção. Eles foram tão gentis, irmão
Williams, aqui, por irem por aí com este pequeno grupo de irmãos
a diferentes organizações, e assim por diante. E as pequenas igrejas
através do país aqui, e vocês irmãos, foi muito bom vocês terem me
trazido para ter este companheirismo com vocês. Estou tão feliz acerca
disto, porque eu realmente amo o companheirismo com meus irmãos.
E penso que Jesus disse: “E assim todos saberão que sois Meus discípulos”,
vocês sabem, quando – quando Seu amor é ter companheirismo uns
com os outros.
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186
Pai, enfermidades, o diabo, mais do que o leão, tem pegado
muitas de Suas ovelhas. Eu tenho uma pequena funda aqui; é
chamada de oração e fé. Não tem muita atração ao lado das armas da
ciência médica. Mas, Deus, dirija esta oração àquele lugar ali. Satanás,
liberte-os. Estou indo atrás destas ovelhas. Solte-as. Estou trazendo-as
de volta à pastagem do Pai, novamente, esta noite.
187
No Nome de Jesus Cristo, eu repreendo cada demônio de
enfermidade, lançando-o fora destas pessoas. E que elas possam ir
livres, desta hora em diante, através do Nome do Senhor Jesus Cristo.
188
Todos os que creem em sua cura, levantem-se, e digam: “Eu
aceito agora a minha cura. Eu coloco minhas mãos sobre Este, que é
Cristo, e creio Nele com todo meu coração.” Vosso pastor.

Esta mensagem intitulada ‘‘O DEUS IMUTÁVEL TRABALHANDO DE UMA MANEIRA
INESPERADA’’ foi pregada pelo Irmão William Marrion Branham, em inglês, sábado, 20
de janeiro de 1962, Phoenix, AZ – EUA. A tradução do inglês para o português foi feita na
íntegra, no mês de setembro de 2017. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto
da Mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às
doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso
país, e esta distribuição é feita por ‘‘Crentes da Bíblia do Brasil’’.
Fone/Fax: (49) 3329-8057
Website: www.crentesdabiblia.org
E-mail: contato@crentesdabiblia.org
Cx. Postal: 621 - CEP 89801-974 - Chapecó-SC

38

CRENTES DA BÍBLIA

Aquela mulher está numa condição séria. Eu não a conheço, nunca a
vi em minha vida. Se somos estranhos, levante sua mão. Mas, ouça.
Não é verdade que um sentimento bem estranho está ao teu redor,
bem doce, um sentimento humilde? Essa é aquela Luz. Estou olhando
bem para Ela. Aqui. Você tem um tumor. Não apenas um tumor, mas
tumores. Eles estão por todo seu corpo. Isto é correto, não é? Você crê?
Deus te cura e te faz ficar bem. Tenha fé. Você crê?
181
Aqui, uma pequena senhora levantou sua mão, bem aqui
atrás, sentada atrás desta criança, em uma cadeira-de-rodas. Eu não
conheço esta senhora. Eu nunca a vi. Somos estranhos. Não somos,
senhora? Mas você está orando por um problema cardíaco, que Deus
te curará. Se isto é correto, acene com a mão assim. Jesus te curou. Vá
para casa e fique bem.
182
Vocês creem de todo coração agora? [A congregação diz:
“Amém.” – Ed.] “Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis.”
Tenham fé. Não duvidem disto. Apenas creiam de todo…
183
Aqui está uma mulher, bem por aqui, assentada ali, a umas
duas mulheres de onde está a senhora Sharrit. Ela está sentada
ali, orando. Ela tem artrite. Creia, senhora. Você crê? Muito bem.
Receba-O. “Haverá Luz no tempo do entardecer.” A Bíblia diz que
haveria. O Deus imutável!
184
Diga-me Quem eles tocaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Eu, solenemente, com ambas as mãos levantadas,
eu nunca vi estas pessoas antes, não sabia coisa alguma acerca delas.
Mas Ele Que está presente agora, vocês não poderiam ocultar suas
vidas se tivessem que fazê-lo. Isso é correto. Ele está aqui. Ele é Cristo.
É real. É Sua promessa, o mesmo Deus. Vocês não conseguem se
apegar a ela? Agarre-se a ela e diga: “É minha. Agora eu creio.”
185
Pai Celestial, eu trago esta audiência para Ti, estas pessoas
enfermas. Elas estão necessitadas. Como nós citamos a noite passada,
havia um pequeno pastor certa vez, pelo nome de Davi. Foi-lhe dado
o cargo de tomar conta das ovelhas de seu pai. Há muitos pastores
assentados aqui, nesta noite, também, Senhor. E ele não tinha muito
para se proteger e para proteger a ovelha, senão uma funda. Isso era
o suficiente. Um dia um leão veio e pegou uma de suas ovelhas e a
levou. Davi sabia que o Deus do Céu estava com ele, e ele pegou sua
funda e foi atrás da ovelha. E ele matou o leão, derrubou-o com a
funda, e trouxe a ovelha de volta, viva.

O DEUS IMUTÁVEL TRABALHANDO DE UMA MANEIRA INESPERADA

3

9
Foram três noites até agora. E a noite passada estivemos na
igreja do irmão Outlaw e tivemos um tempo grandioso ali, e lá em
Tempe. E então aqui em… Estou desorientado, e não sei onde estou...
aqui, em algum lugar, estávamos ali ao – ao oeste de Phoenix a
primeira noite. E amanhã de manhã, penso, às dez horas, é no irmão
Fuller. E amanhã à noite é no Templo da Fé, na estrada Indiana, creio
que é, ou estrada da escola Indiana, ou algo assim. Estou todo confuso.
O que é? [Alguém diz: “Estrada McDowell.” – Ed.] McDowell?
[“Estrada McDowell.”] O Tabernáculo da Fé na estrada McDowell.
Oh, que coisa! Estrada da Escola Indiana. Não é algo assim? É o
Calvário...? [“Tabernáculo do Companheirismo.”] Tabernáculo do
Companheirismo. Estou todo confuso. Eu ouvi Billy me dizer, vindo,
agora: “Tabernáculo do Companheirismo.”
10
E, mas agora, vocês nos seus... aqui nos seus postos do dever,
é amanhã de manhã e amanhã à noite. Lembrem-se disso. Estamos
aqui apenas visitando. Não queremos que vocês vão de uma igreja
a outra. Conseguiremos nos encontrar em outra ocasião, na próxima
semana novamente, vejam, e teremos companheirismo juntos. Mas
seu posto de dever é na sua igreja. Eu creio que cada cristão deveria se
posicionar em seu posto nessa hora.
11
Então eu estava conversando com um irmão aqui, hoje, o irmão
Sharrit, um amigo precioso de todos nós, que todos conhecemos, John
Sharrit, simplesmente um – um homem admirável. E ele disse: “Irmão
Branham, eu com frequência ouvi você dizer que viria ao Oeste, algum
dia, para morar.” E eu disse: “Sim, o último laço que me liga ao leste
já não está mais aqui agora: minha mãe. E ela foi para casa para estar
com Jesus, há alguns dias. E minha sogra também partiu.”
12
Então, é verdade que estamos buscando um lugar para ficar.
E se acontecer de nos estabelecermos ao redor de Tucson, Phoenix,
o Senhor nos guiando por este caminho, eu nunca gostaria de abrir
uma igreja. Não, senhor. Eu não faria isto. Mas eu... Eu sou um
missionário. E então quando eu venho, gosto de ir de igreja em igreja,
com um companheirismo dessa maneira. E ter um... Eu penso que
vocês têm algumas boas igrejas aqui. E nós apenas... Temos muitas
igrejas. Nós somente precisamos atrair pessoas e deixá-las cheias. Isto
é tudo. É disso que precisamos. Sim. Simplesmente precisamos fazer
isto, porque quando uma pessoa começa uma nova igreja, onde quer
que seja, então, veja, vai puxar um pouquinho daqui e dali. E não é a
coisa que se deva fazer.
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13
Então se o Senhor me guiar, eu quero que os irmãos saibam
que não seria para iniciar outra igreja. Eu simplesmente não faria isto,
de forma alguma. Vê? Seria apenas para vir aqui e ter companheirismo
com cada um de vocês, cada um, e ter um grande tempo no Senhor.
14
Agora, então, não se esqueçam dos Homens de Negócio,
os Homens de Negócio do Evangelho Completo. Estes homens
são formados de todas as suas igrejas. E o companheirismo
começa na próxima quinta-feira à noite, eu penso. Isso é correto,
irmão Williams? Ali no Ramada, ao leste da rua Van Buren. E
agora, haverá alguns grandes palestrantes indo a essa reunião. E
eu - certamente quero assistir, eu mesmo, ouvir aquelas pessoas.
O irmão Velmer Gardner, um deles, que é um orador notável, e
muitos outros irmãos. Alguns dos Homens de Negócio que nunca
ouvi falar, eles dizem que são palestrantes extraordinários. E estou
muito feliz por ouvi-los, ou ter a oportunidade de ouvi-los. Então
esperamos encontrá-los todos ali.
15
E então, o Senhor desejando, penso, se tudo correr bem,
terei o café da manhã no sábado, e falarei no café da manhã. E então,
eu creio, que no próximo domingo, na reunião da tarde. E espero
encontrá-los lá então, todos vocês, pessoas preciosas. Agora, eu não
quero segurá-los por muito tempo para que saiam mais cedo hoje à
noite. Porque devemos sair às doze ou à uma, de modo que vocês
possam voltar para a escola dominical de manhã. Não faremos isso.
Nós... Este intérprete aqui disse: “Isso não é desculpa.” As pessoas
ali... e vi um pequeno sorriso vindo da face do homem. Não. Vamos
nos apressar agora para algumas palavras de meditação na Palavra. E
sou um pregador meio demorado, eu penso.
16
E quando vim entre meus irmãos Pentecostais anos atrás,
quando recém saí da igreja Batista, eu costumava pensar que eu era um
pregador de verdade, sabe; carregava a Bíblia debaixo do meu braço. E
um dia eu vim entre o povo Pentecostal, e o reverendo Sr. Daugherty,
eu fui ouvi-lo pregar. Que coisa, ele tinha pregado até perder o fôlego,
dobrava os joelhos e recuperava seu fôlego. Você podia ouvi-lo a mais
ou menos duas quadras de distância. Se levantava e continuava a
pregar. Então fui mais cuidadoso no que dizia acerca de mim.
17
Eu simplesmente venho e tenho que ir-me devagar. Sou
sulista, para começar, e lento para começar, e sempre atrasado.
E então apenas me suportem por alguns minutos, e irei tão rápido
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crerem? Se sim, levante sua mão. Diga: “Apenas acrescenta-me a fé”,
por toda parte: “se eu puder ver, que se faça.” Deus te abençoe. Eu
não digo que Ele o fará. Eu confio que Ele o fará.
174
Certa vez quando vinha descendo de uma montanha, Ele
disse: “Tudo é possível, se você apenas puder crer”, para o pai do menino
epiléptico. Se nós apenas pudermos crer! Alguém que esteja enfermo
e necessitado, creia. Creia de todo coração. “Se tu podes crer, tudo é
possível.” “O que você diz que está esperando, irmão Branham?”
175
Todos aqui, sem dúvida, A têm visto; tenho estado em Phoenix
muitas vezes pregando uma mensagem como esta. Mas é uma Luz.
Eles conseguiram a fotografia Dela. Todos, ou a maioria de vocês tem
visto a Luz, não tem? Vocês A tem em fotos e coisas assim. Ela está em
Washington, a capital. Eles A conseguiram novamente aqui, o outro
dia. Veem? Isso dá testemunho de Si mesma, é a Coluna de fogo que
guiou os filhos de Israel através do deserto. Esse Pilar de fogo foi feito
carne e habitou entre nós. Jesus disse: “Eu venho de Deus, e vou pra
Deus.” Depois de Sua ressurreição, Ele subiu ao Alto.
176
E quando Ele o fez, Ele encontrou Paulo no caminho de
Damasco, e Ele era uma Luz novamente. Paulo pôde vê-La. Os demais
não puderam vê-La. Ela, até mesmo o cegou. Ele ficou cego. E ele
disse que viu esta Luz ali, brilhando como o sol. Ele disse: “Senhor,
Quem és Tu?” Ele disse: “Eu sou Jesus. Duro para ti é recalcitrar contra
os aguilhões.”
177
Agora, essa mesma Luz, a foto Dela, se essa é a Luz, se essa é
a mesma Coluna de fogo, o mesmo Jesus que esteve no caminho para
Damasco com Paulo, Ela fará as mesmas obras. Tem que fazer.
178
Aqui está Ela. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus.
Agora, deixem que satanás tente dizer algo!
179
Esta jovem senhora, assentada aqui, de vestido azul, com
problema de sinusite, orando, creia de todo coração e isto te deixará.
Você crerá? Muito bem, então você pode ter isto. Eu nunca tinha
visto a mulher, nunca a tinha visto em minha vida. Essas coisas são
verdadeiras, não são, senhora? Se são, levante sua mão e acene. [A
irmã diz: “Elas são verdadeiras.” – Ed.] Você estava orando acerca
disso: “Senhor, permita-lhe...” Tenha fé.
180
Aqui está sentada uma linda daminha, assentada aqui atrás,
com um pequeno casaco de pele ou algo sobre si. Ali está aquela Luz.
Vocês não podem ver que está pairando sobre aquela mulher ali?
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aqui em forma humana na terra, Emanuel, uma mulherzinha tocou
a vestimenta certo dia, e ela estava com tal fé que Ele sentiu isso. E
Tua Palavra diz, Pai, hoje à noite, que Jesus, Teu Filho, é nosso Sumo
Sacerdote, e Ele ainda pode ser tocado pelo sentimento de nossas
enfermidades.
170
Há estes, aqui, que estão enfermos. Eu oro, Pai, para que Tu
lhes permitas, pelo menos um ou dois, ou algo assim, Senhor, que as
pessoas tenham algo para se firmar como Jacó, e saibam que é o Espírito
Santo, e que nunca o soltem até que sejam abençoados. Possam... se
Tu fizeres isso, Senhor, cada pessoa enferma aqui segurar-se-á nesta
mesma promessa, e ficarão com ela até que tenham segurança em
seus corações de que a bênção de Deus repousa sobre eles. Agora,
eu entrego esta audiência a Ti, a Mensagem e eu mesmo, para Tuas
obras. É além do que eu posso fazer, ou do que alguém mais pode
fazer, daqui em diante, Senhor. Tem que ser Tu, então prove que Tu
estás presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus imutável.
No Nome de Jesus Cristo, peço isto. Amém.
171
Eu não sinto Seu Espírito, vejam, desta maneira. É um dom. Isso
não significa que é mais Espírito Santo do que uma pequena criança
teria. É apenas um dom que segue com o Espírito Santo para fazer a
Palavra viva. Agora, isto, você não tem... Se Ele o fizer, você não tem
que se preocupar. É a Palavra manifestada. É a Palavra manifestada.
172
Agora, eu quero que cada um de vocês pense nisto em seus
corações. Apenas pensem nisto. Vocês não têm que orar em voz alta.
Apenas orem para si mesmos. “Senhor, eu tenho certeza de que o
irmão Branham não sabe nada sobre mim. Ele não sabe da minha
enfermidade. Ele não sabe nada sobre mim. E não estou tentando tocar
a este ministro. Mas ele nos tem dito claramente que Tu és um Sumo
Sacerdote, e eu li sobre isso. E estou Lhe pedindo, apenas permita que
ele fale comigo, como Jesus falou com a mulher no... que tocou Sua
vestimenta. E apenas...”
173
Ou, se você não está enfermo, diga: “Senhor Jesus, permita...
eu tenho sido um pouco cético acerca disto, de qualquer coisa
sobrenatural. Mas eu realmente gostaria de ter algo onde pudesse
colocar a mão. Então permita ele falar a Fulano de tal aqui. Estou
orando por ele ou ela. Permita – permita-lhe falar desta maneira. Eu
crerei.” Isto tirará tudo de você. Será algo que você pode colocar as
mãos, como Jacó, e dizer: “É isto.” Ele segurou-se em Deus, uma vez, e
disse: “Aqui estou. Eu posso me segurar nisto.” Isso faria todos vocês
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quanto puder. Mas eu confio que o Senhor nos dará algo aqui ao redor
de Sua Palavra, que nos ajudará a chegar mais perto Dele.
18
Agora, em Malaquias, capítulo 3, e a primeira parte do
versículo 6, eu quero ler.
Porque Eu, o Senhor, não mudo...
19
Eu quero tomar um pequeno tema, se isto for agradável
ao Senhor, chamado: “O Deus imutável trabalha de uma maneira
inesperada.” O Deus imutável trabalhando de uma maneira
inesperada. Agora, estamos vivendo em um tempo de mudanças.
Tudo está mudando. Simplesmente tudo o que vocês podem olhar e
ver com seus olhos, que sai da terra, e é material, começa a mudar.
20
Há alguns dias, quando vim para Phoenix a primeira vez, eu...
Minha primeira visita a Phoenix foi há trinta e cinco anos, em setembro
próximo. E eu morava no deserto, na 16a com a Henshaw. E eu desci
ali, e eles... A casa não existe mais. Há um posto de gasolina, e a cidade
fica ali. E também o nome da estrada foi mudada de Henshaw para
– para Estrada Buckeye. Ora, não haveria forma de encontrar isto, se
você simplesmente não perguntasse por ali. E isto aconteceu em trinta
e cinco anos. Tudo está tão diferente!
21
Eu me lembro de ter ido ali onde fica o projeto do grande
Vale do Rio Salgado... Um jovem e eu a cavalo, perseguindo alguns
jumentos. Agora, é um parque ali. Então Phoenix cresceu de montanha
a montanha. Ela encheu a região, e é uma... Foi uma grande mudança.
Você mal saberia andar por ali. Quando cheguei aqui, penso que
a população era cerca de trinta e cinco ou quarenta mil pessoas.
Hoje é meio milhão. Como este lugar tem mudado, ele mostra que
acompanha os tempos. Ele muda conforme o tempo muda. Phoenix
muda. Outros lugares mudam.
22
Então sabemos que as estradas, eu notei, mudaram. As estradas
que você costumava andar, não existem. Elas não estão mais ali. Elas
têm se ido por outro caminho. Se você tentar seguir a trilha que uma
vez entrava, você se perde, acaba entrando no deserto em algum lugar.
Então as estradas têm mudado. As cidades têm mudado. E a política
tem mudado. Elas estão constantemente mudando, ano após ano.
A política muda. E as nações estão mudando. As nações, ano a ano,
mudam. Elas mudam suas atitudes. Elas mudam seus programas. E
eu notei que os cenários mudam, assim como os lugares. Eles cortam
as árvores. Eles derrubam a montanha.
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23
E eles, ali na Flórida, eles vão... Você desce e vai ao longo
da costa, e, da primeira vez que você vai, não há nada, apenas
água costeira. Da próxima vez, eles fizeram uma ilha ali em algum
lugar, e construíram enormes casas nela. Ilhas artificiais, colocando
uma grande bomba no mar e puxando a água e regando-a, e então
a nivelam com patrolas e coisas, e instalam uma cidade sobre ela,
com algumas casas, fazendo ilhas. Derrubam o topo das montanhas,
onde parece que dificilmente um coelho poderia subir ali. E eles têm
– eles têm casas ali que valem centenas de milhares de dólares. As
paisagens mudam.
24
E notamos que as pessoas mudam. A tal ponto que as pessoas
hoje não são amigáveis como costumavam ser. Eu não sei se vocês
notaram isto aqui ou não, mas nós certamente notamos isto no sul e no
leste. As pessoas estão mudando ano após ano. Elas estão com muita
pressa. Elas têm pressa demais para fazer o que for. E dirigem pela
rodovia a 145 quilômetros por hora, para-choque com para-choque,
e param em um bar e bebem por algumas horas, antes de irem para
casa. É mudança, na pressa. Aonde estão indo?
25
Notem, a maioria das mulheres hoje têm máquinas de lavar, e
ferros elétricos, e máquinas de lavar louça com um toque e tudo mais e,
contudo, têm menos tempo para orar do que já tiveram. Vocês sabem,
Susanna Wesley teve dezessete filhos. E ela, com aqueles dezessete
filhos, pegava água de uma fonte, e lavava à mão. Contudo, ela podia
encontrar duas ou três horas por dia, para orar com seus filhos, com
dezessete pequenos companheiros. E dali veio um John e um Charles.
26
Este é o problema hoje, a razão pela qual nossas escolas estão
decaindo, nenhum ministro entrando, jovens interessados. Precisamos
de mais pais e mães que orem; é disso que precisamos para fazer
nossas escolas se encherem. Jovens com o coração queimando com
zelo para levar o Evangelho, é disso que precisamos. Mas as coisas
estão mudando. Poderíamos ir um pouco mais longe, para as pessoas,
e trazer isto à igreja. A igreja está mudando. Encontramos que nossas
igrejas estão mudando. Estamos realmente mais ou menos. Estou
falando universalmente agora. Que estamos mais, ao que parece, mais
interessados em conseguir números do que conseguir pessoas salvas.
Simplesmente parece que todos querem ter o maior número, ou ter
a maior igreja, ou o maior edifício, ou fazer a maior denominação,
ou algo assim, ao invés de pensar nas pobres almas perdidas. Isso é
muito ruim, mas há muitos de nós fazendo isso.
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exatamente. Agora, se Ele é o Sumo Sacerdote... Vamos segurar esta
Escritura, apenas tomemos esta. Se Ele é um Sumo Sacerdote que
pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, então a
única maneira que vocês alguma vez saberiam que Ele... Se Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele agirá exatamente como Ele fez
quando aquela mulher O tocou.
165
E então se sou Seu servo, e Seu Espírito está sobre mim, vocês
podem tocar Sua vestimenta onde quer que vocês estejam. Isso
não... Minha roupa não faria qualquer diferença. Sou um homem,
um pecador salvo pela graça. Mas não mais do que sua esposa, seu
marido, ou irmão, ou quem quer que seja, seu pastor. Todos nós
somos o mesmo. Mas Ele é o Sumo Sacerdote. Eu não sou o Sumo
Sacerdote. Ele é.
166
Vocês me tocando não faria bem algum; mas tocar a Ele, sim,
fará. Mas se eu posso me submeter a Ele... sou igual a este microfone
aqui. Este microfone fica completamente mudo até que alguém fale
através dele. Isto é correto? [A congregação diz: “Correto.” – Ed.]
167
Bem, então, eu não conheço nenhum de vocês ali, na audiência.
E se eu vir Isto sobre alguns de vocês que eu conheço, eu não diria
coisa alguma. Eu conheço o irmão e a irmã Dauch, assentados bem
aqui. E eu creio que este seja o irmãozinho grego aqui, da Grécia,
que eu – eu não consigo lembrar do seu nome... David. E fora estes,
penso que estas são as... estas pessoas aqui, estas três ou quatro jovens
bem aqui nesta fileira da frente, eu as conheço, porque elas são da
Georgia e do Tennessee. Elas são... vêm à minha igreja. Algumas
dessas pessoas dirigem 1500 milhas [2400 quilômetros – Trad.] aos
domingos, todos os domingos que eu prego. Fora isto, penso que é a
irmã Evans assentada bem ali, e a irmã Ungren e eles, o irmão Evans,
assentado bem ali.
168
Agora estou pedindo a vocês, pessoas. Quantos aqui que estão
enfermos, e sabem que eu não os conheço, que não sei nada a vosso
respeito? Levantem suas mãos. Tenham fé.
169
Agora, Pai Celestial, Tu conheces meu coração. E não faço isso
para fazer uma exibição de plataforma de Ti, Senhor. Tu não tens que
fazer isso. Se Tu não queres fazer isso, Pai, se não está na Tua vontade
Divina, então simplesmente encerre para eles. Sentimos que o Espírito
Santo tem estado aqui e nos abençoado. Mas sendo que já falei neste
assunto: “Eu sou Deus, e não mudo”... Então quando Tu caminhaste
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Sua vestimenta um dia, sentado junto ao portão, porque Ele nunca
tinha ouvido aquele clamor.
160
Alguns deles estavam dizendo: “Ei, Você, levante o morto. Há
um cemitério cheio deles aqui. Venha, faça isto”, e zombavam Dele. E
os sacerdotes e tudo mais: “Venha, faça isso, e faça aquilo.” Ele nunca
disse uma palavra. Mas um mendigo cego disse: “Oh Deus!” E Jesus
parou. “Tragam-no aqui.” Vê? Vê?
161
Aquela mulherzinha viu que ela não poderia captar Sua
atenção, porque os rabinos e sacerdotes e os demais ao redor Dele,
e todos. E ela tocou Sua vestimenta. E Jesus parou, e disse: “Quem
Me tocou?” E Pedro como que O repreendeu, disse: “Quem Te tocou?
Todos estão Te tocando. Por que dizes uma coisa dessas?” Ele disse:
“Mas percebo que virtude, força tem saído de Mim. Alguém me tocou de
certa maneira.” E Ele olhou por toda a audiência até que encontrou
a pequena mulher. E qual era seu problema? Ela tinha um problema
de sangue. E se ela teve fé suficiente para tocar a Deus, que despertou
uma reação em Jesus e então, se Cristo está em nós, ungidos com o
Espírito Santo, não fará o seu desejo tocar a mesma coisa?
162
Agora, eu quero perguntar algo a vocês, ministros. Não
diz a Bíblia que: “Jesus Cristo é o Sumo Sacerdote, agora mesmo, e que
pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades? É isso correto?
[Os ministros dizem: “Correto”. – Ed.] Quantos sabem que isto é a
verdade? [“Amém.”]. A Bíblia diz isso, no Novo Testamento. “Ele é,
agora mesmo, um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de
nossas enfermidades.”
163
Bem, então, como vocês saberiam que O tocaram? Se Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele agirá da mesma forma que Ele
agiu ontem. Correto? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Bem, então,
Ele não tem mãos na terra senão as minhas e as tuas. Sua voz na terra é
a nossa; nossa voz é dada a Ele. É por isso que pregamos o Evangelho.
Cremos que não somos nós. Somos inspirados a pregar essas coisas,
o Espírito Santo falando através de nós. Veem? Nós não cremos que
podemos fazer isso. Certamente que não. Eu sei que eu não poderia.
E – e nós – nós sabemos que é a inspiração do Espírito Santo.
164
Então se um homem prega algo que é contrário, nega a
Palavra; então como pode o Espírito Santo escrever a Palavra e, em
seguida, negá-La através de um homem? Ele não pode fazer isso.
Tem que ser a Palavra. Tem que vir bem da maneira que está escrita,
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27
Eu ouvi o notável evangelista, o irmão Billy Graham, quando
ele esteve em Louisville, Kentucky. Fui convidado com o Dr. Mordecai
Hamm, um amigo pessoal meu, e Billy foi salvo sob sua pregação. E
fui convidado a estar no café da manhã com eles. E o Sr. Graham,
em sua fala firme, disse: “Eu vou a uma cidade, e tenho... Fico ali
seis semanas”, disse, “eu tenho talvez vinte mil pessoas que fazem
sua confissão.” E disse: “Eu pego seus dados, e assim por diante, e
dou-os aos ministros.” E disse: “Então em outro ano eu volto”, disse,
“vou por ali, e onde eu tive vinte mil convertidos, quando estive ali
naquele ano, e no ano seguinte não consigo encontrar nem vinte.”
Disse: “Qual é o problema?” E ele...
28
Eu discordo apenas um pouquinho. Não para ser diferente
daquele grande evangelista, o Sr. Graham, certamente que não. Mas
a maneira pela qual ele fez uma abordagem a isto, ao dizer: “Qual é
o problema?” E ele apontou seu dedo e disse: “Muitos pregadores
preguiçosos”, ele disse, “ficam com os pés sobre a mesa, de dia e de
noite, e não pegam estes cartões para fazer um acompanhamento.”
Ele disse: “Quando Paulo esteve aqui, ele ia a uma cidade e tinha um
convertido; voltava no ano seguinte, e ele tinha trinta ou quarenta
através daquele um. Ele tinha tatara-tatara-tatara-tatara netos, vejam”
E ele disse: “Eu tenho trinta mil, e volto, ou vinte mil, e volto e não
consigo encontrar vinte.”
29
Bem, isto pode ter sido porque sou um Pentecostal. E, mas
eu quis tanto dizer isto que mal pude ficar em silêncio. Mas eu
pensei: “Que pregador preguiçoso colocou os pés no banco quando
Paulo o salvou?” Veem? Foi aquele convertido, ele mesmo, que foi
guiado suficientemente profundo a Deus até que ficou firme. E se
um homem realmente fica firme em Deus, Deus entra no coração
do homem. Não se preocupe; fagulhas voarão de todos os lados,
porque ele está suficientemente profundo em Deus, e toda sua vida
está enraizada e fundada em Cristo, veem? Portanto, sabemos que
não são apenas pregadores preguiçosos. É porque o convertido não
vai profundamente suficiente, a ponto de perder de vista o mundo e
as coisas do mundo. Se ele, alguma vez, se aproximar o suficiente de
Deus, ele não vai fazer isso.
30
Mas vemos que as igrejas mudam e as pessoas mudam. As
estradas mudam. Os cenários mudam. As políticas mudam. Mas há
uma coisa que não muda, que é Deus. Ele permanece o mesmo. “Eu
sou Deus, e não mudo.” Não importa quanto tempo faz; Deus nunca
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mudou nem um pouquinho, e Ele não pode mudar. Que lugar!
A razão pela qual Ele não pode mudar é porque Deus é infinito, e
qualquer coisa que é infinita não pode mudar. E então vamos estudar
isto, apenas por um momento, antes de abordarmos as Escrituras.
Infinito é infinito, não tem – não tem começo nem fim. Ele – Ele é
Todo-poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, conhece todas
as coisas, todos os lugares, todos os tempos, Todo-poderoso. Ele é
Deus e Ele não pode mudar.
31
Agora, eu posso fazer uma decisão e dizer que isto será desta
forma. E sou finito. Eu terei que mudar porque coisas acontecem, e
eu terei que dizer: “Bem, eu estava errado.” Mas Deus não pode fazer
isso, porque Sua única decisão é para todo o sempre. Ele não pode
mudar Suas decisões. Ele não pode mudá-las.
32
Então, se a atitude de Deus com relação a um pecador que
quis se arrepender, Adão e Eva, e Deus fez um caminho para eles
se arrependerem, e Ele perdoou aquele pecador; ao vir o próximo
pecador, Deus tem que fazer a mesma coisa com este pecador, ou
Ele agiu errado quando Ele agiu com o primeiro pecador. E se um
homem estava enfermo, e Deus curou aquele homem, então se outro
homem vem a Deus, Ele tem que fazer a mesma coisa, ou Ele agiu
errado quando Ele curou o primeiro, se ele veio com a mesma base.
Que lugar de descanso, então, para a alma que busca refúgio!
33
Agora: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.”
Agora, desejamos saber como o mundo chegou aqui. Vejam, a
Palavra de Deus criou o mundo. Hebreus 11 nos diz que: “O mundo
foi feito de coisas que não são aparentes.” Veem? Deus falou e trouxe isto
à existência porque Ele era Deus. Ele simplesmente disse: “Haja”,
e houve. Então, se… No princípio era a Palavra, e a Palavra falada
era uma Palavra criativa, e toda Palavra que é falada não pode ser
retomada como um erro. Então: “No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne, e habitou
entre nós,” o qual é Cristo.
34
E agora a Palavra de Deus, escrita na Bíblia, é Sua Palavra para
nós. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por trás dela,
que a Palavra de Deus fez no princípio, se cremos Nela como sendo
a Palavra de Deus. Depende de onde a semente cai. Se cai no solo,
um solo que pode criar. Uma umidade, ou um nutrimento, ao redor
da promessa de Deus, produzirá cada promessa que a Bíblia fez. É
apenas como... Ora, a atitude mental correta em direção a qualquer
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quando Ele tinha as costas viradas, Sara... Ele sabia o que Sara estava
dizendo e fazendo na tenda. Então uma vez, para deixar mais claro
para vocês, Ele passou através de uma multidão de pessoas, e havia
uma pequena mulher que, provavelmente, estava tão desapontada
quanto qualquer um aqui.
156
Nós, normalmente... Ontem à noite tivemos uma pequena
agitação. E tivemos tantas pessoas para receber oração... tivemos o
rapaz para distribuir alguns cartões de oração enquanto eu estava
ainda pregando. E então, às vezes, eles vêm e voltam, vêm e voltam.
E vocês todos querem ir à escola dominical. Alguém me disse lá fora,
disse: “Termine cedo, porque essas pessoas têm que dirigir longe e
voltar para a escola dominical.” Eu quero manter esta promessa. Eu
disse: “Eu o farei. Eu farei isto.” Veem? E eu – eu quero que vocês se
firmem… É – é a coisa principal, é firmar-se em algo que seja real.
Quantos creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente?
[A congregação diz: “Amém.” – Ed.]
157
Então, se eu lhes disser que o espírito de John Dillinger tivesse
vindo sobre mim, eu seria uma pessoa perigosa para estar por perto.
Eu teria armas e seria um fora-da-lei. Se eu lhes dissesse que o espírito
de algum grande artista estivesse sobre mim, você esperaria que eu
pintasse um quadro como aquele artista o fazia. Se eu lhes dissesse
que o espírito de Houdino, o ilusionista, estivesse sobre mim, você
esperaria que eu fizesse as coisas que ele fazia. Se eu lhes dissesse que
o espírito de algum grande músico estivesse sobre mim, você esperaria
que eu tocasse aquelas notas corretamente, porque seu espírito estaria
sobre mim. Veem?
158
Se eu lhes dissesse que o Espírito de Cristo está sobre mim,
então faço as obras de Cristo. Cristo disse que Deus estava Nele. “Deus
estava em Cristo, reconciliando o mundo Consigo mesmo.” Sabemos disso,
que Deus Se representou em Cristo para reconciliar o mundo Consigo
mesmo. Ele era Emanuel. Jesus disse: “Não sou Eu que faço as obras. É
Meu Pai que habita em Mim Quem faz as obras.”
159
E, passando com esse mesmo Espírito Nele, uma mulherzinha
tocou a orla de Seu manto. Agora, Ele não sentiu aquilo, fisicamente.
Vocês sabem que não. Certamente que não. Porque o vestuário
palestino, como qualquer um sabe, ele tem uma roupa por baixo, e
uma túnica grande e solta, pendente assim. Então Ele nunca tocaria...
Ele... Ela nunca teria… Ele nunca teria sentido aquilo, e todos ao redor
Dele. Mas ela tocou Sua vestimenta pela fé. O cego Bartimeu tocou
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e humilde, a pequena semente que estava nela, Pai, semeia-a nos
corações dessas pessoas. E eu reclamo a alma deles, que elas não se
percam. Conceda isso, Senhor.
151
Tu és Deus. Não há outro Deus senão Tu. Os pagãos têm
imagens. Nós temos um Deus vivo, o único e verdadeiro Deus vivo.
Nós podemos pensar em Ti, Pai, assentado ali na Eternidade, milhões de
vezes mais reluzente do que dez bilhões de sóis. Oh Deus, resplandeça!
Tu Que pôde fazer os mundos, colocar o grande sistema solar nos
céus, e então desceu para salvar um pecador, estiveste interessado o
suficiente para estar aqui, neste pequeno tabernáculo, esta noite, com
estas pessoas Cristãs. Pois Jesus nos deu a Palavra, que: “Onde estiverem
dois ou três reunidos em Meu Nome, Eu estarei no meio deles.”
152
Agora, salve estas pessoas, Pai. Isso é tudo o que sei Te pedir,
e eu creio que Tu responderás minha oração. E oro para que amanhã
eles estejam bem na igreja, e prontos para o batismo, e ainda hoje à
noite, se eles nunca foram batizados. Eu oro para que Tu os enchas
com o Espírito Santo. Deixe-os segurarem esta Verdade real de Deus
até que a morte os liberte. No Nome de Jesus eu oro. Amém.
153
Agora, audiência, eu quero perguntar-lhes uma coisa,
solenemente, sagradamente. Em poucos momentos estaremos
encerrando. Como eu disse, pode que nunca mais nos encontraremos
novamente. Eu espero que sim. Mas lembrem-se: teremos que dar conta
por esta noite quando chegar o Julgamento. Eu terei que dar conta do
que tenho dito, pelo que fiz. De tudo tem que ser dado conta a Deus.
E se eu for encontrado culpado, você sabe o que acontece comigo. Eu
preferiria me deixar morrer como um pecador, mas nunca me deixar
morrer como um enganador. Que eu seja verdadeiro, honesto.
154
Agora, vejam. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente… E eu oro isto. Agora, eu não sei se Ele fará, porque
esta é apenas uma pequena audiência de pessoas... E há pessoas de
pé, e está na hora. Estou passando da hora. Será difícil ter uma fila de
oração aqui, mas eu vou orar por vocês na audiência. Mas permitam...
Eu oro para que Deus lhes dê algo no qual vocês possam colocar suas
mãos, como Jacó teve; vocês nunca tiveram aquilo, vejam, algo sobre
o qual vocês podem colocar suas mãos.
155
Agora, vocês pessoas aí, que estão sofrendo, eu falei a vocês
acerca do Anjo que desceu, que era Deus manifestado em um corpo
humano, e Ele é manifestado em nós se somos crentes. E então
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promessa Divina de Deus acontecerá, se você apenas olhar para ela,
e cuidar da Palavra corretamente. Porque o Deus infinito falou isto: a
Palavra de Deus.
35
Jesus disse: “Céus e terra passarão, mas minha Palavra jamais
passará.” Oh, como devemos descansar sobre esta promessa Divina
do Filho de Deus, o Qual disse: “Ambos os céus e terra passarão, mas
Minha Palavra nunca passará.” Há um lugar de descanso para a alma.
Agora, Jesus disse, na Palavra. Jesus disse: “Se pedirdes ao Pai qualquer
coisa em Meu Nome, Eu o farei.” Mas, às vezes, quando Deus realiza
algo e faz algo que pedimos, contudo, nós não... Isto vem de uma
forma inesperada, e às vezes em um lugar inesperado, e num tempo
inesperado. Mas Deus responderá de Sua Própria maneira, se você
apenas crer. Vê? Vê?
36
Você deve crer nisto, aceitar, e então não recuar. Segure-se
nisto. Firme-se nisto, e diga: “É isto. Deus disse isto, e está concluído.
Se Deus disse desta maneira, está consumado, não importa quanto
tempo vai levar.” Poderia não haver nem uma molécula formada
quando Ele disse “Haja” para o mundo. Mas Ele, Ele é Eterno. E depois
de algum tempo, surgiram moléculas e átomos. E apareceram porque
Ele disse que seria dessa maneira.
37
E aqui está uma promessa, também, na qual podemos pensar.
Se Ele, Aquele que disse isto, tem feito cada Palavra acontecer, então
Ele terá uma igreja para aparecer diante Dele, sem culpa nem mancha.
E cabe a nós, irmão, irmã, realmente nos certificarmos que estamos
certos com Deus e por isso haverá uma Igreja, e nós queremos ser parte
desta Igreja. Não importa o que haja aqui na terra; estamos buscando
uma Cidade cujo Construtor e Artífice é Deus. E não podemos nos dar
ao luxo de perdermos isso. Faça o que fizer, não se esqueça disto. Não
importa o que o vizinho faz, o que o outro companheiro faz, o que seu
colega de escola faz, ou o que seu marido, ou sua esposa, ou quem
quer que seja. É um caso pessoal entre você e Deus. Você deve, você
simplesmente deve buscar esta salvação.
38
Seu pai pode ter sido um grande homem, sua mãe uma
grande mulher, mas, e você? Vê? Vê? É você. Você deve ter isto, você
mesmo. Correto.
39
Agora, quando Jesus disse: “Se pedirdes ao Pai qualquer coisa
em Meu Nome, Eu o farei.” Agora, isto é dizer sem rodeios. “Eu farei
isto.” E Ele foi… Agora, há condições: “Se você crer quando pedir.”
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Agora, em Marcos 11:22, vemos que Jesus disse: “Se você disser a esta
montanha: ‘Erga-te e lança-te no mar’, e não duvidar, mas crer que o que
disse, acontecerá, você pode ter o que disse.”
40
Agora, vejam, a coisa... você simplesmente não poderia sair
por aqui e dizer: “Montanha, mova-te.” Você tem que ter um motivo e
objetivo para isto, veja. E isto é o que você tem que descobrir primeiro,
se é da vontade de Deus, e então seu motivo e objetivo com a vontade
de Deus. E então fale para aquilo, e se posicione. Isto acontecerá,
sim; veja, se você tiver as condições corretas. Mas você tem que ter
as condições corretas. Agora, vocês devem se lembrar, também, que
quando Deus responde, às vezes, é de uma forma inesperada. Ele é
imutável, mas Ele faz coisas de maneiras inesperadas. Agora, vamos
apenas buscar um caso ou dois, antes de prosseguirmos.
41
Vamos pensar em Moisés. Eu gosto de estudar acerca de Moisés.
Ele era um homem tão valoroso, e ele nos deu o Velho Testamento
através do poder de Deus. E muitas vezes os céticos dizem: “Agora,
Moisés escreveu Isto, e como sabemos que é correto?”
42
Bem, vocês podem voltar e provar que é correto. E se Ele,
Quem poderia dizer o que tem sido, ou melhor, o que será, e o
que aconteceria depois dele, e aquilo aconteceu, então eu creio que
aquilo estava correto, também, vejam. Veem? Simplesmente como
se nós podemos estar aqui na igreja, e o Espírito Santo pode fazer
você retroceder através de sua vida e dizer-lhe o que você era, e
você sabe se aquilo é verdade ou não. Bem, se você sabe, e você
sabe que isto é a verdade, então certamente você pode crer que o
que Ele lhe diz acontecerá, estará ali, porque isto testifica daquilo.
Vê? E isso é verdade.
43
E então vemos, como as testemunhas de Hebreus 11 e em
muitos lugares na Bíblia, que os heróis da fé são aqueles que ficaram
com a promessa de Deus. Simplesmente fiquem bem ali, não importa
o que alguém mais diga, e Deus concederá isto a você no Seu Próprio
bom tempo.
44
Agora, Moisés desceu ao Egito, ou estava no Egito, melhor
dizendo. Ele nasceu lá. Uma criança correta, seus pais viam que ele
era, viam que ele era. E eles não temiam o decreto do rei. E então
quando Moisés, ensinado por sua mãe… Que boa professora, sua
própria mãe, e podia contar-lhe suas histórias: “Moisés, você é meu
filho, mas você nasceu com um propósito. E Deus te usará algum dia
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eu – eu fiz isso, ou fiz aquilo.” Agora, eu creio nisso também. Eu falei
isso a vocês, mas lembrem-se: vocês poderiam dançar no Espírito,
vocês poderiam falar em línguas. Eu tenho visto hindus fazerem
isso. Eu tenho visto feiticeiros falarem em línguas e interpretarem. E
eu tenho ouvido... Fui a um acampamento uma vez, e havia alguns
irmãos que foram lá, e vi uma mesa da qual se ouviam batidinhas
dando uma mensagem em línguas, e veio um lápis e a escreveu em
línguas estranhas e eles a leram. Veem? Todas essas coisas são... isso
poderia ser o diabo.
147
Mas, irmão, se você fala em línguas, e então você continua
a viver a vida que uma vez vivia, então há algo de errado com sua
experiência. Vê? Se você tem isso, se a única coisa na qual você está
descansando é falar em línguas, não tente isso. Você descerá pelas
cataratas, e aquele barco não aguentará. Mas com um... “Onde há
línguas, elas cessarão. Onde há profecias, elas falharão. Mas quando
vier o que é perfeito”, oh, aquele amor de Deus, tão rico e puro,
insondável e forte, então esses outros dons operarão com ele. Vê?
Estes são os dons do Espírito Santo que lhes é dado: falar em línguas,
profetizar, e o que for, interpretações. Isto é para edificar a Igreja, para
a edificação do Corpo. Mas primeiro recebam o Espírito Santo, onde
vocês veem que sua vida é mudada.
148
Agora, cerca de oito ou dez mais se levantaram desde que tenho
falado. Haveria outro antes que eu ore? Deus te abençoe, senhora.
Bem, Deus te abençoe, irmã. Haveria mais alguém? Apenas levante
a mão, e diga em profunda sinceridade: “Irmão Branham, lembrese de mim.” Deus te abençoe ali, irmão. Alguém mais? Apenas diga:
“Ore por mim.” Eu posso somente orar por você, meu amigo. Deus te
abençoe, senhora. E Deus te abençoe aí, irmã. Agora, Ele vê sua mão.
149
Lembrem-se, Jesus disse: “Aquele que ouve Minhas palavras, e
crê Naquele que Me enviou, tem Vida eterna, e não entrará em condenação,
mas tem passado da morte para a Vida.” Nós devemos crer nisso de todo
coração. Apenas creia nisso com tudo que há em você, e Deus cuidará
do restante.
150
Pai Celestial, Te entregamos agora esta pequena audiência.
Estas palavras entrecortadas e pronunciadas nervosamente esta noite,
Senhor, de pé aqui, com o sentimento dessas pessoas ali, de pé, com
suas pernas doendo. Deus, eu reinvindico suas almas. Fiz o melhor
que eu sabia, Senhor, para trazer a Palavra, na minha maneira pobre
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141
E numa hora inesperada, e talvez num lugar inesperado...
Mas se Ele o faz num lugar inesperado, quanto mais Ele deveria fazer
hoje à noite, num lugar esperado, onde estamos esperando ver isto
acontecer? Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento.
142
Enquanto suas cabeças estão inclinadas, eu confio que seus
corações também estão inclinados. Perdoem-me por mantê-los o tanto
de tempo que fiz, até às nove horas. Mas eu gostaria de lhes fazer
esta pergunta: vocês sabem que podemos nunca mais nos encontrar
novamente. Pode que a luz do dia, amanhã, não chegue para alguns
de nós. E se assim for, que nunca mais veremos outro romper do dia,
nos encontraremos além do rio? Haveria... Tem você a paz e a... em
seu coração, e a segurança, a segurança Bíblica como essas pessoas das
quais falei esta noite, de que quando você encontrou com Deus, você
teve uma experiência Bíblica? Deus mudou sua vida completamente,
e agora você simplesmente não é mais a mesma pessoa, apenas refeita,
polida, mas você é uma nova criatura, uma nova criação em Cristo? Se
você não é desta forma...
143
Não temos lugar no altar, ou melhor, espaço no altar. Mas eu
gostaria de pedir-lhes que sejam sinceros. Se vocês desejam que eu
ofereça oração por vocês aqui, do púlpito, sabendo que algum dia eu
terei de encontrá-los novamente, e encontrar-me com minhas palavras
que eu disse esta noite, vocês, com... todos com as cabeças inclinadas
e olhos fechados, vocês levantariam sua mão significando com isso:
“Ore por mim, irmão, que eu quero ser desta maneira?”
144
Deus te abençoe, e te abençoe. Abençoe você, jovenzinha. Deus
te abençoe. Do lado de fora, em todos os lugares, coloquem as mãos em
direção às janelas, onde quer que estejam. Deus os abençoará. Apenas
levantem sua mão, em profunda sinceridade, e digam: “Deus, tenha
misericórdia de mim. Eu sempre tenho desejado ser desta maneira,
irmão Branham, mas de uma ou de outra maneira, eu nunca fui capaz
de conseguir isso.”
145
Oh, precioso amigo, não quer se segurar em algo? Creia em
mim, como Seu servo. O Espírito Santo é correto. Não permita que
ninguém o convença de apartar-se Disso. Segure-se na mão imutável
de Deus, amigo Cristão. Se você simplesmente se uniu à igreja, e tem
sido apenas batizado na água, e ainda não tem sido batizado com o
Espírito Santo, você na verdade nunca foi regenerado.
146
Agora, você diz: “Irmão Branham, eu – eu falei em línguas,

O DEUS IMUTÁVEL TRABALHANDO DE UMA MANEIRA INESPERADA

11

para libertar Israel. E depois da morte de sua preciosa mãe, então eu
suponho que Moisés se tornou um grande governador, ou próximo de
Faraó ali; ele era o herdeiro do trono. Então um dia ele se compadeceu
de seus irmãos.
45
E um sentimento, às vezes, por algo, mesmo que soframos,
temos que agir da maneira de Deus para fazer o trabalho corretamente.
Certamente. Agora, eu creio que Deus tem misericórdia de todos os
famintos, e dos que sofrem, e temos toda classe de organizações
para alimentar os famintos e coisas. Eu creio que esta é uma coisa
maravilhosa. Mas ainda assim o verdadeiro trabalho é o Evangelho.
Este é o verdadeiro trabalho: é o Evangelho, levar o Evangelho.
46
Agora, nós descobrimos que depois ele se deu conta que era
um fracassado em suas próprias obras. Porque ele era um homem
inteligente, um homem militar. E ele era. Ele se deu conta que era um
fracassado. Então ele fugiu da sua obrigação e foi ao deserto e ficou lá
por quarenta anos. E ele teve uma esposa, e assim por diante, e seus
filhos, seu filho, melhor dizendo, Gerson.
47
Agora, a coisa estranha é que com um chamado de Deus em
sua vida, eu imagino que Moisés nunca seria capaz de fugir disso;
nunca seria capaz. E pode haver pessoas aqui esta noite, que nos ouve,
que durante sua vida, em algum lugar, você sentiu um chamado em
sua vida e simplesmente nunca prestou atenção àquilo. Você será um
miserável enquanto viver, até que preste atenção a esta vida.
48
Então não há dúvida que há pessoas aqui esta noite que têm
buscado o Espírito Santo por anos. E você simplesmente diz: “Bem,
eu – eu não sei. Eu deveria recebê-Lo. Eu...” Bem, vocês nunca,
nunca estarão satisfeitos até que o façam, vejam, porque vocês foram
feitos para recebê-Lo. E agora vocês devem fazer com que isso seja
a primeira coisa em suas vidas. Se vocês comem novamente, ou se
vocês bebem novamente, ou se vocês dormem novamente, ou o que
for, vocês devem encontrar Isto. Correto. Esta deve ser a primeira
coisa. É isso. Apenas fiquem certos com a promessa de Deus. Ele
prometeu Isto a vocês, então simplesmente fiquem certos com isso,
vejam, e Deus fará acontecer.
49
Agora, Ele pode fazer isso num tempo inesperado. Você
diz: “Bem, irmão Branham, eu tenho trabalhado duro hoje, e estou
um pouco cansado. E não tenho me sentido bem por três ou quatro
dias.” Esta pode ser bem a hora. Vê? Você nunca sabe quando isto
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vai acontecer. Quantas vezes eu poderia parar, e por dias contar a
experiência de quando vou aos bosques buscar ao Senhor, os espinhos
me arranham, os pássaros me aborrecem, e os mosquitos me picam.
É simplesmente quando Deus está prestes a fazer algo, bem então.
Simplesmente quando – justamente quando parece tudo inesperado,
então Deus aparece, toma controle.
50
Agora olhem para Moisés. Moisés, agora este grande e velho
pastor de ovelhas, ele já tinha oitenta anos. Ele tinha quarenta antes
que tomasse sua posição por Deus. E então ele apascentava ovelhas
ali, e penso que ele ficou quarenta anos no deserto. E ele estava
ficando um homem velho, talvez com o bigode grisalho, e os cabelos
compridos grisalhos. E ali estava ele, não na igreja; ele estava sob o
Monte Horebe. E Deus não desceu através de um sermão, mas em uma
sarça ardente; vejam, em uma hora inesperada, um lugar inesperado,
e de uma maneira inesperada.
51
Ora, ele pensou que Deus o encontraria lá com sua vara em
sua mão, ou espada, ou o que quer que ele tenha usado para matar
o egípcio. Mas Deus o encontrou nem mesmo na igreja, mas sob a
montanha. Deus não se encontrou com ele nos hinos, mas numa
sarça ardente. E não quando ele era um jovem, mas quando ele era
um ancião. Deus o chamou depois que ele tinha oitenta anos. Pensem
nisso. Então às vezes pensamos que porque estamos com trinta e
cinco ou quarenta anos, ou o que você tenha! Você nunca está velho
demais. Você tem uma alma que tem que viver para sempre. Então
apenas lembre-se, é sempre desta forma: um Deus, o Deus imutável,
em um tempo inesperado, de uma maneira inesperada, num lugar
inesperado.
52
Vamos tomar a Jacó. Jacó estava correndo. Ele foi pego entre
dois fogos. Agora ele estava indo para casa. E Labão, seu sogro, estava
vindo nesta direção, atrás dele, porque sua esposa tinha roubado seus
deuses. E então ele se dá conta que Esaú está vindo por esta direção,
atrás dele; seu irmão, a quem ele tinha trapaceado. Agora, este foi
um momento bem inesperado para Deus visitá-lo. Mas ele estava...
Aqui vinha Labão nesta direção. E aqui vinha Labão nesta direção, e
Esaú nesta direção. Mas Jacó cruzou o pequeno córrego, e entrou em
desespero. E, talvez, pela primeira vez em sua vida ele se agarrou em
algo que era real, e foi capaz de segurar-se até que veio a bênção.
53
Esta seria uma grande lição para todos nós. Quando vocês
uma vez agarram algo que é real, segurem-se nisto. Não soltem. Não
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O derramou, e obtivemos os mesmos resultados que eles obtiveram,
então isto prova que é Ele. Ele é o Deus imutável. Nós obtemos os
mesmos resultados. Amém.
136
Minha própria mãe quando estava morrendo, ela disse: “Billy,
você tem...” Eu a batizei há muitos anos. Ela disse: “Você tem sido um
guia espiritual para mim, Billy.” Eu disse: “Mãe...”
137
Sabe, nossa gente é Católica. E eu disse... Quando eu soube que
Deus era Deus, eu soube disso toda minha vida, desde pequeno, mas
minha gente nunca ia à igreja. E eu fui e conversei com o sacerdote,
e ele disse: “Esta é a igreja. Este é o caminho.” Eu disse: “Bem, e a
Bíblia? Poderia eu…” Disse: “Agora, você vai ficar todo confuso. Vê?
Esta é a igreja. Deus está em Sua igreja. Você deve crer na igreja.”
Bem, eu fui aos Luteranos, e eles disseram: “Somos a igreja. Somos o
corpo de crentes.” Fui aos Metodistas. Eles disseram: “Somos o corpo
de crentes.” Eu fui à Batista. Eles disseram: “Não, eles estão todos
errados. Nós é que somos isso.”
138
Eu pensei: “O que está acontecendo aqui? Uma igreja é um
corpo de pessoas. E esta diz desta maneira. Esta diz desta maneira.
E desta maneira, e daquela maneira, e daquela maneira. Algo tem que
estar errado.” Então eu disse: “Eu fui à Mamãe Bíblia, e li exatamente
o que aquela primeira igreja fazia. E a maneira que eles fizeram, esta
é a maneira que eu fiz, também, e obtive os mesmos resultados.” Eu
disse: “Louvado seja Deus. Isto é bom o suficiente para mim.”
139
Enquanto eu obtenho os mesmos resultados, eu vejo o mesmo
Jesus. Eu vejo o mesmo Deus que operou no Velho Testamento, no Novo
Testamento, até o Concílio Pré-Niceiano. Ele operou ali até a vinda da
igreja Católica Romana, a qual aceitou os dogmas ao invés da Bíblia;
passou através das eras negras, e voltou através de Lutero, Wesley, e até
aqui, na era da igreja de Laodiceia. “E haverá Luz no tempo do entardecer.”
Deus tirará uma Igreja, tão certo quanto estou de pé aqui. Haverá. E
vendo o mesmo Espírito Santo pelas mesmas promessas, fazendo as
mesmas obras e a mesma coisa. Bendito seja o Nome do Senhor.
140
O Deus imutável dará a vocês o mesmo Espírito Santo que Ele
deu a eles lá, sem nenhuma mudança. Ele fará as mesmas coisas que
Ele fez quando esteve aqui na terra, para qualquer homem ou mulher
que crê Nele e O aceita. Se você tem o Espírito Santo, firme-se nisso
como Jacó fez, e segure-se aí até que resultados positivos venham.
Amém. Creiam nisto, amigos.
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condições? Disse: “Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida.”
Como Ele sabia até mesmo que Abraão era casado? Veem? “Onde está
tua esposa, Sara?”
131
E Ele disse, agora observem: “Eu”, esse pronome pessoal ali:
“Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida.” Vejam Quem ele era.
Veem? Vejam Quem Ele era. E Ele – Ele disse… E Sara, na tenda,
disse: “Como posso eu...”? Ela riu. Em outras palavras, riu entredentes,
sabe, consigo mesma, disse: “Agora vejam. Como posso eu ter prazer
novamente?”
132
Abraão tinha cem anos, e a Bíblia claramente fala disto ali
agora, que eles eram ambos bem velhos e de idade. E o tempo de
fertilidade de Sara tinha se ido havia muito tempo. Abraão, seu corpo
estava tão bom quanto morto. E o ventre dela estava seco e morto,
fazia anos. “Eu vou te visitar de acordo com a vida, com o tempo da vida, e
você vai ter este filho.”
133
Agora notem, antes de encerrarmos. E Sara riu, disse: “Como
poderia isto ser possível? Eu, tão velha como sou, ter prazer novamente, e meu
senhor também?” Agora, notem que é com “s” minúsculo ali, “senhor”
Abraão. “Ele, sendo velho, também.” E o Anjo disse: “Por que Sara
riu?” Oh, que coisa! Agora, lembrem-se, Jesus disse: “Como foi nos dias
de Noé e nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.”
134
O que é isto? É Deus, o Espírito Santo, habitando em carne
humana, nestes vasos santificados que o Sangue do Filho de Deus
limpou, pela fé; e Deus habitando nesses vasos, realizando e levando
adiante as obras de Jesus Cristo, fazendo-O o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Se somos batizados pelo Espírito Santo no Corpo, então
nos tornamos o Corpo de Cristo. Então somos ressuscitados com Ele.
Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também na ressurreição
com Ele. Porque Ele é a Cabeça, e a Cabeça e o Corpo estão juntos.
Então, hoje, Cristo está na Igreja, em você, em Suas obras que Ele uma
vez fez... São João 14:12: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço,
também as fará.” Correto. Hebreus 13:8: “Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente.” Percebem?
135
As pessoas não esperam que isto seja desta forma. Eles
esperam que sejamos um grupo de pessoas iletradas, que nem
sequer sabemos o que eles estão falando. Eles creem que somos um
bando de bobos. Mas nós até podemos ser, no sentido que eles estão
falando. Mas nós aceitamos o Espírito Santo da maneira que Deus
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importa quantas vezes o sol passe, ou o que aconteça, quantas dores
de fome venham, ou o que for, firmem-se nisso até que recebam sua
bênção, até que vocês tenham a promessa daquilo. Fiquem firmes. Ele
colocou sua esposa, e a todos, distantes dele, e se separou, e mantevese firme porque foi pego entre dois fogos. E Deus o encontrou de uma
forma inesperada, em um tempo inesperado, em um lugar inesperado.
Foi ali onde Deus o encontrou.
54
Isaías, o profeta, um jovem companheiro, se apoiou no bom
braço do rei, e ele era um bom homem. E ele havia tido as coisas fáceis.
Mas um dia o rei morreu. E Isaías, o profeta, foi ao altar na casa de
Deus. E enquanto ele estava orando ali, ele foi pego entre seus próprios
pecados e a visão. E ele clamou: “Ai de mim”, quando ele viu os Anjos
com asas sobre Suas faces, asas sobre Seus pés, e voando, clamando:
“Santo, santo, santo é o Senhor”. Ele clamou: “Ai de mim, pois sou um
homem de lábios impuros”. Ele foi pego em um tempo inesperado, em
um lugar inesperado.
55
Ele pensou: “Descerei e farei minhas orações, e me levantarei
e irei adiante, porque o povo acredita que sou um bom pregador, ou
pastor, ou o que for.” Mas ele foi pego ali. Não somente foi pego nesta
condição com a visão, mas ele foi pego com os lábios impuros na casa
do Deus vivo. Oh, irmão, se isso vasculhasse através desta cidade,
esta noite e amanhã de manhã, ministros que se levantariam e lhe
diriam que não há tal coisa como cura Divina, e não há tal coisa como
o batismo do Espírito Santo, haveria alguns mais clamando: “Ai de
mim, com os lábios impuros”. É verdade, sim, exatamente.
56
Os jovens hebreus, agora, eles foram pegos em uma
situação bem difícil também. Eles foram pegos em um lugar
inesperado, onde eles encontraram a Deus, pois Deus veio a eles
em uma fornalha ardente: num tempo inesperado, de uma maneira
inesperada. Mas Deus é o Deus imutável – o Deus imutável, e Ele
faz coisas desta forma: em lugar inesperado, tempo inesperado, e
assim por diante.
57
Israel pediu por um rei poderoso. Eles queriam um rei para
livrá-los. Isso é o que eles esperavam que Deus lhes enviasse: um rei
para livrá-los, um poderoso rei que marchasse como Davi. “O Filho
de Davi se levantaria, viria pelos corredores do Céu, desceria à terra
com Anjos prestando continência, e o Pai olharia do Céu e diria: ‘Estou
enviando o Messias agora para vocês.’” E eles tinham esquematizado
que esta seria a maneira que Ele deveria vir.
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58
Mas o que eles receberam? Eles receberam um Bebê ao invés de
um poderoso rei, um Bebê nascido em um estábulo, ao lado da colina,
uma pequena caverna-estábulo com palha e o estrume de animais, e
um Bebê. Mas esta era a resposta da oração deles. Ele era exatamente
o que eles precisavam. Mas eles queriam de sua própria maneira. Eles
queriam da maneira que eles pensavam que era melhor. Mas Deus
sabe como enviar da maneira que Ele sabe que é melhor, porque Ele é
um Deus infinito, e Ele sabe simplesmente como mandar isto.
59
Ele conhece tuas necessidades. Ele sabe como trazer isso para
você. Mas o problema é que isso não vem da maneira que você pensa
que deveria vir, então você fica todo desencorajado, e você o devolve
para Ele. Vamos pedir a Ele, e crer que Ele o enviará da maneira que
Ele quer enviá-lo. E aceite-o sobre esta base. Correto. Veem? Se você
pedir a Ele, não faça Dele um mentiroso. Ele não pode mentir. Ele
prometeu: “Peça ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, Eu o farei.” Agora,
Deus não pode mentir. Peça a Ele e será feito. “Buscai e achareis; batei e
abrir-se-vos-á.” Nós cremos nisso. Certamente que cremos.
60
Eles tinham uma manjedoura. Então o que fizeram?
Colocaram este pequeno Bebê em uma manjedoura. Era aquele o Rei
poderoso? Eles O rejeitaram. Sim, senhor. Por quê? Ele não veio da
maneira que eles esperavam que Ele viesse. E, amigos, vocês podem
pensar que isso foi uma coisa horrível. E foi. Mas, sabem, somos
culpados da mesma coisa. Somos culpados da mesma coisa. Pedimos
coisas a Deus, e então caminhamos por aí, e se Ele simplesmente não
derramar algo em nós e nos der algo que pensamos que precisamos
ter, então nós simplesmente Lhe devolvemos. Veem? Não façam
isso. Peçam a Ele. Fiquem ali com isso. Sim, senhor. Firmem-se nisso
se vocês sabem que é real.
61
E o que é mais real do que a Palavra de Deus? “E a Palavra
de Deus Se fez carne, e habitou entre nós: Cristo.” E agora Cristo
enviou o Espírito Santo. E Ele é Deus em Espírito, então firmem-se
Nele. Se o Espírito Santo está aqui e nos dá esta promessa, fiquem com
ela. Qual é o problema conosco, povo Pentecostal, que professa ter o
Espírito Santo e tem medo de confiar em Deus em quase tudo? Qual é
o problema? Estamos esperando-O de outra maneira.
62
Eu penso que o que estamos fazendo... vou dizer-lhes a
verdade. Penso que estamos esperando isto: que Deus venha e nos faça
florescer em uma enorme organização deste e daquele tipo. E quando
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Eu disse: “Certamente.” Eu disse: “Deus estendeu o braço
e pegou um punhado de luz cósmica e o que mais Ele tinha para
ajuntar, e algum petróleo, e luz cósmica, e cálcio, e potássio. Ele
disse: ‘Shhh! Entre nesse, Gabriel. Shhh! Entre nesse, Miguel.’ E
entrou nele, Ele mesmo.”
125
Ele é Deus. Você falha em ver Quem Ele é. Ele é o Deus
imutável. Estou feliz por ter fé Nele nesta noite, que algum dia
quando minha vida, meu corpo, com seus dezesseis elementos
voltarem ao pó da terra, Ele dirá: “William Branham”, e eu virei
adiante. Ele soprará o sopro de vida nesses elementos, dirá: “Aí
está.” Ele passará por cima do nascimento – do nascimento por meio
de minha mãe, e assim por diante.
126
Como Jesus, em Seu primeiro milagre, Ele transformou água
em vinho. Eventualmente isto seria vinho, mas Ele pulou todas as
etapas daquele procedimento, e disse: “Torne-se a água em vinho.”
Na ressurreição, Ele não dirá: “Senhor e senhora Branham, casem-se
novamente e deem à luz a William.” Ele falará, e eu virei. Amém. Esse
é Ele. Ele é Deus.
127
Certamente, Ele o fez. Desceu ali diante de Abraão. Agora,
observem o que Ele fez. Lembrem-se, eles estavam descendo. Dois
Anjos desceram e pregaram em Sodoma. Isso é correto? Eles tiveram
uma reunião ali embaixo. Mas o que fizeram? Eles não realizaram
muitos milagres, mas o que fizeram? Eles cegaram aqueles sodomitas.
128
E agora temos aqueles mesmos anjos pregando à igreja formal
hoje: um Billy Graham, e assim por diante. E o que cega o mundo? É
a Palavra. E pregando a Palavra, Ela cega o incrédulo. Mas observem
esta Igreja Eleita, a chamada para fora, este Anjo que falou lá para
Abraão. Ele, agora, lembrem-se que seu nome tinha sido Abrão até
poucos dias antes. E o nome de sua esposa era Sarai, S-a-r-a-i. Mas
Deus havia se encontrado com Abraão em forma de Espírito, e tinha
mudado seu nome de Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara.
129
E agora observem este Anjo, com pó em Suas roupas, e Ele
disse: “Abraão, onde está tua esposa, Sara?” Eu desejaria saber...
Abraão deve ter dito: “Meu – meu pressentimento estava certo. Eu
senti algo. Esse Companheiro é diferente.” Ele disse – disse: “Ela está
na tenda, aí, atrás de Ti.”
130
Como Ele sabia que ele tinha uma esposa? Como Ele sabia
que seu nome tinha sido mudado? Como Ele sabia que ela... estas
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120
Eu não acho que vocês os têm aqui em Phoenix, mas no leste
os temos, um pouco nublados, luz suficiente para andar por ali; mas
o sol não está brilhando. Em algum lugar ele está brilhando, porque
você... Não haveria luz se não estivesse brilhando. Mas isso não é
exatamente a boa luz solar. Mas então no tempo da tarde, as nuvens
se dissipam, e o mesmo sol que brilhou no leste está brilhando no
oeste. Então o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que caiu sobre o
povo oriental, tem descido durante o dia da organização, e caiu aqui
nos últimos dias para resplandecer a Luz sobre o horizonte ocidental.
É o mesmo Jesus, as mesmas coisas, o mesmo Amoroso.
121
Ele está aqui esta noite na forma do Espírito Santo. Veio! Ele
é – Ele é o Deus imutável. Ele simplesmente não pode ser mudado.
Não. Ele vem de maneiras inesperadas, realizando maravilhas, de
diferentes maneiras para realizar Suas maravilhas. De maneiras
misteriosas, melhor dizendo, para realizar Suas maravilhas.
122
Mas lembrem-se, Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma,
assim será na vinda do Filho do homem.” Ninguém pode duvidar disso,
mas o que Ele disse: “Como foi nos dias de Sodoma.” Agora, em Sodoma,
isso foi justo antes do fogo cair e queimar Sodoma e Gomorra. E agora
estamos justo antes de atingir a hora da meia-noite, para a segunda
Vinda de Cristo, e o mundo ser destruído por fogo.
123
O que aconteceu? Havia três classes de pessoas naquele
dia, e há três classes de pessoas hoje. Primeiro, havia os sodomitas,
o mundo. Havia Ló e seu povo, a igreja formal, tipo intelectual. E
havia Abraão e seu grupo, Abraão e seu grupo, ali, o Eleito e a Igreja
chamada para fora. Lembrem-se, agora, que havia três grupos. Os
sodomitas: pecaminosos, o mundo mau como hoje. Havia o membro
da igreja, morno, frio: Ló, seu grupo. Havia Abraão, o chamado para
fora, e estava aqui no deserto, suportando as coisas difíceis. Correto. E
o Senhor desceu na forma de um homem, Aquele que falava daqueles
três Anjos que estavam lá.
124
Agora, alguém me perguntou, disse: “Irmão Branham, você
não crê que aquele era Deus?” Eu disse: “Era Deus. Porque, agora,
ouçam. Abraão O chamou de Senhor com “S” maiúsculo. E qualquer
estudante sabe que Senhor com “S” maiúsculo, refere-se a Elohim,
que é Deus.
Ele disse: “Bem, como Ele alguma vez…” Eu disse... Ele disse:
“Deus, comendo?”
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você faz isso, você cria complexos contra o outro companheiro. A
coisa que devemos fazer, irmão, é esquecer isso. Suas organizações
estão bem. Mas o que queremos é: cristãos nascidos de novo com a
salvação em seus corações, e o poder do Espírito Santo ali dentro,
para amar uns aos outros, e para estender, e ter sentimentos uns pelos
outros, sentimentos gloriosos, e sentimentos de esperança, e afeições
fraternais. Isso nos une. Isso é o que Deus quer que tenhamos. Ele é
o Deus infinito, e Ele não pode mudar. Suas Palavras, Ele não pode
mudá-Las.
63
Agora observem. Deste modo, eles O recusaram porque Ele
não veio da maneira que ele... eles esperavam que Ele viesse. E nós
observamos que Ele veio da maneira Bíblica. Ele veio exatamente de
acordo com o plano Bíblico. E cada um destes veio, também, no lugar
certo, na hora certa, da maneira correta. Deus sempre faz isso de Sua
maneira, e esta é a maneira correta.
64
Agora, Moisés, por que ele duvidaria? Ele foi chamado no
nascimento. Ele era um bebê quando Deus o chamou. Ele nasceu
neste mundo para um propósito. Ele nasceu um profeta. Não deveria
ter sido uma coisa difícil para Moisés pensar, ser inesperado, porque
ele deveria estar esperando que Deus o chamasse.
65
Jacó, Deus apenas falou com ele e disse: “Jacó, volte para casa.
Eu estarei contigo e te multiplicarei. Eu farei tua semente ser como a
areia do mar.” Por que ele foi tão inesperado, então, para Deus vir a
ele naquela noite quando Labão estava vindo de um lado, e Esaú do
outro? Contudo, Deus lhe prometeu. Amém.
66
Aí está, amigos. Quando Deus faz uma promessa e a oposição
se levanta, é apenas para testar se você realmente tem a Palavra ou
não. O homem que tem o bom ouro não se importa em ir à pedra
provadora. Veem? Isto é verdade. Veem? Isto é apenas um… Pedro
disse, eu creio que foi, que: “Estas provas vêm para nos testar, nos provar”,
vejamos o que faremos com isto. Isto é correto. Quando você tem o
Espírito Santo, e o marido vai te tirar de casa, ou a mãe vai te fazer sair
de casa, essas coisas, não desista e volte para o mundo. Este é somente
um tempo de teste.
67
E Jacó, ele deveria ter sabido melhor do que aquilo. Mas ele
tinha como que desperdiçado muito de sua vida, e correndo por
ali, e assim por diante, daqui e dali. E ele... Eu gosto do que ele
disse ali. “Eu cruzei este Jordão apenas com meu cajado. E agora
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eu volto com duas caravanas, volto bastante multiplicado.” E ele
disse: “Ali está Esaú, meu irmão, vindo deste lado. E meu sogro
está vindo por aqui, atrás de mim.” E isso... quando ele entrou
nesse tipo de condição, ele foi ao lugar correto e começou a receber
inesperadamente, eu penso, a resposta.
68
Mas Deus desceu, e ele teve um confronto de luta livre, e ficou
com Deus e manteve-se ali até que a bênção veio. Eu gosto de Jacó
desta maneira. Quando ele, de fato, viu algo que era correto, quando
ele teve algo em sua mão que era verdadeiro, ele segurou-se naquilo
até que conseguiu os resultados. Oh, se nós fizéssemos isso! Se a igreja
simplesmente fizesse isso, se vocês apenas ficassem convencidos de
que isto é correto, e soubessem que é a promessa de Deus, e que não
pode falhar! Vocês simplesmente... Não pode falhar.
69
Alguém fala com você, diz: “Isso é para outra geração. Não foi
para nós.” E isso – isso não é Bíblico. Jesus disse, em Marcos 16: “Ide
a todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão
aqueles que creem,” Veem? Onde? A que distância? A todo o mundo,
cada criatura. Estes sinais seguirão por todo o mundo, a toda criatura
que crê. Pedro disse, no Dia de Pentecostes: “Pois a promessa é para vós,
para vossos filhos, e àqueles que estão distantes, tantos quantos o Senhor
nosso Deus chamar.”
70
Como vocês vão fazer isso? O Evangelho deve ser pregado
a todo o mundo, começando em Jerusalém. Em Lucas 24:49, Ele
disse: “Ficai na cidade de Jerusalém até que do Alto sejais revestidos de
poder.” “Depois que o Espírito,” Atos 1:8: “o Espírito Santo vier sobre
vós, então ser-Me-eis testemunhas na Judeia, Samaria e até aos confins da
terra.” Em todos os lugares, o Espírito Santo testificando com sinais
e maravilhas, seguindo-os.
71
Como vamos nos afastar disso? É a promessa de Deus. Não
permitam o diabo... Ele é um falante tão eloquente quanto pode ser, e
uma pessoa, aparentemente, muito versada na Bíblia. Mas ele A torce
para fazer dizer algo que Ela não disse. E, contudo, a Bíblia diz: “É tão
simples que até mesmo um tolo não erraria o caminho.” Apenas tome posse
da promessa de Deus e fique firme. Segure-se Nela até que consiga
outra. Quando você vê esta respondida, então agarre-se Nesta, e
segure-A até que consiga outra. E apenas continue escalando.
72
Como aquele coral estava cantando ontem à noite, ali na outra
igreja, na igreja do irmão Outlaw, cantando: a primeira etapa foi a
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dúvida, o que você fez também: me observou.” Ele disse: “Porque
vejo que você tenta fazer cada ação que eu fiz.” Ele disse: “Mas, sabe”?
disse, “a razão pela qual eu falei ‘o pior que já ouvi,’” ele disse, “é
porque você não trouxe nem um pouquinho da Palavra de Deus;
você estava apenas chorando, e resfolegando, e babando, e assim por
diante.” Disse: “Você não falou nada sobre a Palavra”, disse.
114
E então ele disse: “Eu subi ali e tentei defender um caso de
divórcio. E eu dizia: ‘Esta pobre mulher! E buááá! Pobre mulher! E
buááá!’ E continuei assim.’” E disse: “Um velho advogado assentado
ali, observou aquilo por cerca de meia hora, até eu terminar de bater
e chorar, até ficar quase sem voz.” Disse: “O velho advogado disse:
‘Juiz, vossa excelência, quanto mais dessa tolice sua corte aguentará?’”
115
Ele disse: “Eu disse… Eu fui ao velho advogado, e ele me falou.
Ele disse: ‘Sabe de uma coisa? Você estava fazendo muito barulho e
tudo mais. Você estava – você estava, tudo isso está bem, mas’, disse,
‘você não estava apresentando nenhuma lei. Necessita-se de lei para
derrotar o caso.’”
116
Irmão, isso é o que penso nesta noite, também. Tem que ser a
mesma coisa, irmão. Não importa quanto ensinamento intelectual, e
o que mais tenhamos; tem que haver algum poder e demonstração do
Espírito Santo para provar que isso é Deus; isso endireitará sua vida,
isso produzirá a mesma Vida que Jesus Cristo viveu. Amém.
117
Prometeu nos últimos dias que Ele… “Haveria Luz no
tempo do entardecer.” O profeta prometeu isso. Notamos que a luz,
geograficamente, nasce no leste e se põe no oeste. E o mesmo sol que
nasceu no leste é o mesmo que se põe no oeste. Sabemos que é verdade.
Agora, onde a civilização começou? No leste. Correto. Ela viajou com
o sol e agora está na Costa Oeste. Se for um pouco mais, voltará ao
leste novamente. O leste e oeste tem se encontrado, a civilização.
Queremos que vocês prestem atenção nisto por um minuto.
118
Agora, lembrem-se, o profeta disse: “Haverá um dia que não será
nem dia nem noite, um dia sombrio. Mas no tempo da tarde haverá Luz.”
Agora notem. “Haverá Luz no tempo da tarde.”
119
Agora, o Filho de Deus resplandeceu Sua justiça e poder sobre
o povo oriental há cerca de mil e novecentos anos. E tem vindo um
intervalo de tempo onde temos tido ensinamentos intelectuais. Temos
tido um grande tempo. Temos feito organizações. Temos feito grandes
obras, o que está bem. É apenas um dia sombrio.
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de reconhecer que este é o Espírito Santo. Veem?
108
Agora, eu sei que talvez para alguns de vocês, desconhecidos,
no acampamento esta noite, que algumas pessoas podem viver
uma vida que vocês mesmos teriam vergonha de viver. Isso pode
ser verdade. Mas, meu irmão, irmã, eles não têm aquilo do Qual
estamos falando. Correto. Isso é verdade. Mas vocês nunca julguem
por causa disso.
109
Quando eu fui à Índia, havia um homem que queria me
provar que ele poderia deitar sobre pregos. Um queria andar no
fogo. Ele queria fazer todas essas coisas para mostrar o que ele podia
fazer, por um níquel, ou dez centavos, ou o que você desse para ele.
Mas, ouçam: ele estava desempenhando o papel de um hipócrita, ali.
Mas lá no fundo havia uma pessoa honesta, estava fazendo aquilo,
absolutamente pensando que estavam sacrificando a um deus em
algum lugar. Mas ele estava desempenhando o papel de um hipócrita.
110
Nós temos a mesma coisa. Isso é exatamente correto. Alguns
homens, mulheres, simplesmente… ou assim chamados, apenas
tratam de fingir, e agem como se tivessem o Espírito Santo, só porque
os demais se comportam daquela maneira.
111
Como eu estava dizendo na outra noite. Quando eu subi no
púlpito pela primeira vez, eu subi ali, e eu – eu observei a maneira
como o Dr. Davis pregava. E eu tinha recém obtido a licença de
exortador, então subi ali. Eu pensei: “Sabe de uma coisa? Eu posso
pregar assim, também.” Então eu subi ali, e balancei meus braços da
maneira que ele fazia, e pulei da mesma maneira que ele pulava, e eu
estava apenas dizendo: “Aleluia! Glória a Deus!” e “Aleluia!” e “Glória
a Deus!” e “Aleluia!” e “Glória a Deus!”
112
E então, a primeira coisa, sabe, quando eu desci dali, uma
velha senhora veio por ali e disse: “Oh, aquilo foi maravilhoso,
Billy!” Mas o Dr. Davis ali, um velho advogado, sabe, olhou para
mim assim. Eu disse: “Como me saí, Dr. Davis?” Disse: “Péssimo. O
pior que já ouvi.” Oh, que coisa, ele me esvaziou! Disse: “Eu quero
você no meu escritório amanhã à tarde, às duas horas.” Eu disse:
“Está bem, Dr. Davis.”
113
Eu entrei, todo abatido, sabe. Ele olhou para mim, disse: “Eu
acho que você sente que nunca vai me perdoar, Billy.” Eu disse: “Não.
Eu quero saber por quê.” Ele disse: “Quando comecei a praticar a
advocacia”, ele disse, “eu observava um advogado. E isto foi, sem
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regeneração, e então ele continuou, e outro conseguiu algo mais.
E depois de algum tempo ele passou Marte, Júpiter, e atingiu a Via
Láctea, e simplesmente continuou. Eu gosto disto. Vê? Simplesmente
continue subindo, de esfera em esfera.
73
Tome posse da promessa de Deus e diga: “Deus, Tu prometeste
me salvar.” Segure-se nisso. Fique bem ali até que você seja salvo.
“Deus, Tu prometeste encher-me com o Espírito Santo.” Fique bem
ali até que você seja cheio do Espírito Santo. Se você está enfermo,
diga: “Tu prometeste me curar. Estou ficando bem aqui até que Tu
me cures.” Aí está. Esta é a maneira de fazer. Fique com isto. Deus é
infinito. Ele é imutável. Ele não pode mudar. E Ele o faz de maneiras
inesperadas, mas aguardem até que venha. Não digam a Deus o que,
ou como vocês querem que Ele faça. Ele o fará da maneira que Ele
quer fazer. Veem? Não Lhe digam como fazê-lo.
74
Agora observem. Nós sabemos que Isaías nasceu um profeta.
Agora, ele estava no posto do dever quando estava lá no altar. Não
era coisa estranha para um profeta ter uma visão, então ele devia se
lembrar. Ele estava bem na linha do dever. Então ele não estava fora
da Escritura; ele estava bem na Escritura.
75
Deus disse: “Se há alguém entre vós que é espiritual, um profeta,
Eu, o Senhor Deus Me farei conhecido a ele. Se o que este profeta diz, acontece,
então ouçam-no. Se não acontecer, rejeitem-no.” Então, vejam, Jacó estava
na linha da Escritura. Moisés estava na linha da Escritura.
76
E Elias, vamos tomar Elias aqui; eu gostaria de falar dele,
agora. Ele saiu lá, no deserto e ficou todo temperamental. E Deus
o enviou, o alimentou através de um Anjo, e o levou ao deserto,
e ele vagou por quarenta dias e noites. E, de repente, sabe o que
aconteceu? Ele se meteu em uma caverna. E o profeta ali, ele ouviu
um vento impetuoso açoitando, respingando, soprando. Ele ouviu
as rochas rugirem, tudo. Ele pensou: “Bem, está tudo bem. Estive
no Monte Carmelo. Eu sei que Ele responde com o trovão, e o raio,
e a chuva. Eu sei disso.” Mas o que atraiu a atenção do profeta foi
aquela Voz inesperada, mansa e suave.
77
Ali é onde faz muitos de nós, povo pentecostal, pular. Veem?
Estamos esperando algo de alguma outra maneira, quando Deus traz
isto de Sua Própria maneira. Veem? Pensamos que tem que vir da
maneira que esperamos, mas Deus envia de Sua Própria maneira, da
maneira que Ele quer fazê-lo.
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78
Agora, Jesus. Quando eles pediram por um rei, Isaías 9:6, ele
diz: “Um Menino nos nasceu, um Filho se nos deu: Seu principado está
sobre Seus ombros.” “Uma virgem conceberá, e dará à luz um Filho. Ele
será chamado de Emanuel.” E, ora, Ele veio exatamente em linha com as
Escrituras, não veio? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Exatamente
como a Escritura dizia.
79
Moisés estava alinhado, mas ele não veio da maneira que
ele pensou que viria. Ele pensou: “Eu descerei ali e matarei aquele
egípcio. É isso. Então os filhos de Israel dirão: ‘Fulano de tal, vejam,
ele é o nosso conquistador.’” Mas não aconteceu daquela maneira,
embora ele estivesse em linha com as Escrituras. Jacó e todos os
demais estavam em linha com as Escrituras quando Deus operou.
80
E, que tal se nos alinhássemos com a Palavra de Deus e nos
firmássemos Nela?! “O que eu, irmão Branham, o que eu posso fazer
para estar alinhado com a Palavra de Deus?” Apenas tome-A em seu
coração e creia Nela. Cada promessa é sua. É sua. Você pode tê-la. Ela
pertence a você. “Cada promessa no Livro”, você canta, “é minha. Cada
capítulo, cada versículo, cada linha. Estou confiando em Seu amor
Divino, pois cada promessa no Livro é minha.” Vê? Não importa
qual seja a promessa, é sua de qualquer forma, porque Deus a deu
para você. “Aquele que quiser, que venha e beba da fonte a água da
Vida, livremente.” É sua. Ela pertence a você. Qualquer promessa te
pertence, se você tiver fé para se apropriar dela. E será feito, se você
apenas crer.
81
Agora, mas quando Jesus veio, encontramos que Ele nasceu
numa manjedoura, então, rapidamente os judeus discordaram. Ele
não veio da maneira que ele pensou, que eles pensaram que Ele viria,
então eles simplesmente O excomungaram de seu companheirismo.
E Ele não esteve mais nisso. Mas observem o que Ele fez. Ele, quando
Ele... Aquilo não O parou.
82
Quando o Pentecostes nasceu, no princípio, a igreja também
foi excomungada. Isso não deteve a Mensagem. Ela segue igualmente.
Jesus não pode ser detido. Quem pode deter a Deus? Vocês não
podem fazer isso. Não. Vocês não poderiam fazê-lo. Vocês poderiam
mais facilmente parar o sol. Mas vocês não podem parar a Deus. Seu
programa vai seguir adiante.
83
Então veio quando as igrejas, lá atrás, estavam orando por um
avivamento. Ele veio de uma forma inesperada. Ele tomou um grupo
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103
Eu disse: “Mas, irmão John, eu quero lhe perguntar algo.
Quando elas brotarem agora, e soltarem seus botões novamente”, eu
disse, “todas vão ser laranjas?”
Ele disse: “Não. Cada ramo, cada um desses pequenos ramos
que foram cortados e colocados nesta árvore... Se for um limoeiro,
será... se for um ramo de limão, produzirá limões.”
Eu disse: “Mas e se a árvore original produzir outro galho?”
Ele disse: “Vai produzir laranjas.” Correto.
104
Então, irmão, nós mesmos podemos sair saltando pela
organização. Isso é tudo o que temos. Produzimos frutos denominacionais. Possuímos evidências organizacionais. Mas se você brota da
Videira, isso produzirá uma nova criatura em Cristo, você testificará
da vida de Cristo. Então me ajudem. vocês terão... Correto! Vocês
terão a mesma experiência que eles tiveram no princípio. Amém. Eu
sei que isso é a verdade.
105
As denominações buscam por intelectuais. O problema é que
nós, Pentecostais, buscamos tanto pelo vento veemente, que deixamos
escapar a Voz mansa. É exatamente isso que é. Vê? Sim, senhor. É
inesperado, às vezes. Se não tiver uma Voz mansa e suave naquilo,
bem... Ou melhor, se Ela está lá, bem, nós não queremos aceitá-La. Às
vezes, um bom e verdadeiro ensinamento, às vezes, simplesmente nos
corta em pedaços, como que eriça nossas penas um pouquinho, sabe?
Às vezes isso nos ajuda um pouquinho. Você sabe que é verdade.
[Espaço em branco na fita – Ed.] Isso é verdade, sim, senhor, algo que
nos ajudará, nos fará bem.
106
Agora, Elias tinha ouvido ventos veementes, e sabia que
Deus estava lá, ou algo estava acontecendo. Ele ouviu chuvas, tudo
isso. Mas o que o alarmou, foi quando Ele veio naquela Voz mansa
e suave. Ele O havia visto vir na chuva. Ele O havia visto vir até
mesmo no fogo. Ele ouviu ventos. E ele ouviu a chuva. Ele ouviu
o fogo, e viu o fogo, e tudo. Mas ele ficou alarmado quando veio
aquela Voz mansa e suave. Então ele colocou um véu sobre sua face
e saiu. Oh, irmão, é isso.
107
O que devemos fazer, é escutar do fundo no nosso coração
até que ouvimos a Voz de Deus, e depois seguir crendo que aquilo
é verdadeiro. Sim, senhor. Eu, mas hoje eu me pergunto, irmão, se
ainda estamos falhando em reconhecer entre nós o Espírito Santo. Eu
me pergunto se as pessoas, em nossas atitudes hoje, se não deixamos
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é o que você está buscando, isso é o que você espera. Mas se você
vem para ver o poder e demonstração do Espírito Santo, isso tomará o
poder de Deus do Céu para fazer isso. Correto. Depende do que você
está buscando, o que você está esperando. Quando eu venho à igreja,
eu espero salvação. Eu espero pessoas santas. Espero um grupo limpo
de uma vida de pecado. Isso é o que a gente espera, porque isso é o
que Deus requer. Mas, vocês veem como estamos baixando a guarda?
99
O irmão Spurgeon, um velho ministro Metodista amigo meu,
costumava pregar, dizia que permitimos... ou falar, cantar, melhor
dizendo. Ele dizia:
Deixamos cair as cercas,
Deixamos cair as cercas
Nos comprometemos com o pecado;
Deixamos cair as cercas
As ovelhas saíram, mas como os bodes entraram?
Deixando cair as cercas, (isto é certo), deixando cair as cercas.
100
Fiquem com a Palavra. Deus é infalível. Deus é Aquele infinito
que não pode mudar. Ele é imutável, o Deus imutável, o mesmo que
desceu no Dia de Pentecostes, e encheu toda a casa com um vento forte
e veemente. E línguas repartidas de Fogo pousaram sobre eles, e eles
foram cheios do Espírito Santo. Este é o mesmo Deus que esperamos
ver hoje. Depende do que você está buscando. O Deus infinito: “Eu
sou Deus, e não mudo.” Ele não muda. Ele não pode mudar. Se é isso
que Ele deu àqueles primeiros expectantes lá trás, isso é o que Ele dá
ao segundo expectante, isto é o que Ele dá ao terceiro, quarto... E a
cada um que Ele chama, será a mesma coisa.
101
Ele disse: “Eu sou a Videira, vós sois os ramos.” Se uma videira
produz um ramo, e ele produz uvas, a videira seguinte ou... o próximo
ramo que a videira produzir, trará uvas. Você não pode fazer um
ramo produzir abóboras, e outro melancias, e então uvas. Você não
pode fazer isso. Veja, isto mostra o que tem brotado. É uma – é uma
videira que foi enxertada. Correto. Ou alguma videira que tem sido…
ou algum ramo que tem sido enxertado na videira.
102
Eu estava ali, certa vez, com o irmão John Sharrit. Ele mostroume cerca de, oh, cerca de quatro ou cinco frutas cítricas diferentes
em uma... em... uma árvore. Acredito que eram romãs. E – e, não,
talvez eu esteja enganado nisso. Eram laranjas, e limões, e tangerinas,
e tângeras, e toranjas; todas crescendo em uma laranjeira.
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de pessoas, um homem de cor, cego de um olho, aqui na Califórnia, e
alguns mendigos na rua, e pessoas assim, e os encheu com o Espírito
Santo. E começou um fogo, que, vejam até onde ele tem chegado agora.
É a igreja que está crescendo mais rápido no mundo. Eles tiveram
mais convertidos no último ano do que os demais juntos. Sim. Isso
é correto. Nosso Visitante Dominical, um jornal Católico, diz isso. Eles
registraram um milhão e quinhentos mil.
84
O quê? A Palavra de Deus segue navegando, navegando, e
navegando. Seu povo nunca baixa a guarda. Eles são soldados, amém,
porque a Palavra do Deus vivo está queimando em seus corações.
Isso é correto. Deus está lhes enviando coisas em lugares diferentes,
abençoando-os, levando-os adiante. Agora, vamos manter nossa
mente na Palavra, e em Deus, e mantenhamo-nos marchando adiante.
85
Agora, não saiam por aí dizendo: “Seremos o maior grupo”,
ou “temos o melhor grupo na cidade. As multidões mais bem vestidas
vêm à nossa igreja”, ou algo assim. Se vocês têm isto em sua mente,
vocês têm caído bem aí, então. Veem? Sim, senhor. Apenas lembremse que onde quer que o Espírito estivesse, lá estavam as Criaturas
viventes. Isso é correto. Fiquem com o Espírito de Deus. O que quer
que façam, fiquem com esse Espírito.
86
Agora, Jesus, quando Ele cresceu, Ele provou que Ele era o
Messias pelo qual eles tinham orado. Ele mostrou-lhes Seu sinal de
Messias. Ele provou que Ele era o Messias pelos sinais que fez. Olhem
a mulher no poço quando Ele lhe falou dos seus pecados, que ela
tivera cinco maridos. “Ora”, ela disse: “Senhor, sabemos que quando o
Messias vier, Ele nos dirá todas as coisas.” Mas ela não sabia Quem Ele
era. Ele disse: “Eu sou Ele.”
87
Olhem para Natanael, quando ele voltou com Filipe, e ele subiu
à Presença de Jesus, e Jesus lhe disse quem ele era, de onde vinha, o
que tinha estado fazendo. Oh, que coisa! Ele provou. Ele disse: “Rabi,
Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.” Oh, que coisa! Certamente.
Por causa do quê? Ele provou. Ele era. Ele era o… eles…
88
Ele não foi trazido da maneira que Israel pensou que Ele seria
apresentado. Eles pensaram: “Ele será um Rei poderoso com uma
vara em Sua mão, e sairá e golpeará a cabeça dos romanos com ela.”
Mas essa não era a maneira de Deus. Essa nem era a Escritura para Ele
fazer isto naquela vinda. A próxima vinda é quando Ele fará isso. Eles
pegaram a primeira e a segunda vinda misturadas, juntas.
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Então Ele veio lentamente, manso, sobre um jumento,
cavalgando. E Ele veio da menor cidade entre todas as grandes
províncias. E oh, as Escrituras simplesmente se cumpriram acerca
de Sua vinda, a maneira que Ele viria, mas eles falharam em ver
isto. Veem? Mas Ele cumpriu o sinal Messiânico, provou que Ele
era o Messias, e eles O rejeitaram porque Ele veio de uma maneira
inesperada para eles. Oh! se eles estivessem desejosos em aceitá-Lo
sobre as bases que Deus O enviou!
90
Podemos nós, hoje à noite, como povo Pentecostal, aceitar o
Espírito Santo sobre as bases que Deus O enviou? Podemos esperar o
Espírito Santo fazer o que Deus disse que faria quando Ele viesse? É
esta a base sobre a qual queremos aceitá-Lo? Ou queremos dizer: “Oh,
eu creio que recebi o Espírito Santo quando cri. Eu cumprimentei meu
pastor, e, eu te digo, eu creio que recebi o Espírito Santo”? Isso não é
o que a Bíblia diz.
91
“Quando Ele vier, Ele testificará de Mim”, disse Jesus, veja,
quando Ele vier. Agora, como Ele testifica de Deus? Ele testifica pela
vida que Ele vive em você. “Pelos frutos os conhecereis”. Você poderia
dizer: “Bem, irmão Branham, eu tenho o Espírito Santo. Eu falei
em línguas.” Eu creio nisso, também. Mas, se essa vida não segue
essa experiência, então há algo errado, veja, você tem a coisa errada.
Vê? Mas se você tem – se você tem o verdadeiro Espírito Santo, e
você falou em línguas, então a vida segue isto. E se você clama ter
o Espírito Santo, e teve a experiência, e sua vida não corresponde
à Palavra de Deus, então você tem o espírito errado. Vê? Porque:
“Você não pode colher uvas de um cardo.” Você sabe disto. Vê? “E
pelos seus frutos eles são conhecidos.”
92
E Jesus, quando Ele veio afirmando que era o Messias, Ele fez
as obras do Messias. Amém. Ele disse: “Se não faço as obras de Meu Pai,
então não creiais em Mim. Mas se faço as obras de Meu Pai, então crede
nas obras.” Que declaração! O mesmo hoje, como Ele prometeu em
Hebreus 13:8: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
93
As denominações, as grandes organizações do mundo, o que
elas esperam quando veem... um avivamento romper na cidade? O que
as denominações esperam? “Um grande discurso intelectual. Ele tem
que vir com ensinamento fino, palavras eloquentes. E capaz por meio
de uma personalidade, conseguir cooperação em todos os lugares, e
tudo mais assim, e um grandioso programa.” O que acontece? Vai
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ao altar um punhado de Jezabeis de cara pintada que nunca tiram
a maquiagem, um grupo de indivíduos fumantes que afirmam ser
cristãos, e nunca endireitaram suas vidas, e tão sinuosos quanto um
barril de cobras. Você me diz que isto é o Espírito Santo? Não, Senhor.
94
O Espírito Santo é santidade, e poder de ressurreição de Jesus
Cristo. A Bíblia diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Amém. Isto é verdade, meu irmão, sem a menor dúvida. Mas o…
95
O que é isto? Coloque um homem ali que gagueje um
pouquinho, e balbucie um pouquinho em sua língua, e escreva errado
algumas palavras, ou as pronuncie errado. Então eles dizem: “Ah,
não há nada naquele indivíduo.” E quanto ao vosso Dwight Moody,
um dos maiores que vocês já tiveram desde Charles Finney? Isso é
correto. E quanto a Moody? Ele mal sabia ler seu nome, um sapateiro.
Um dia, ali, ele estava pregando aos nativos londrinos, na Inglaterra, e
ele tentou ler a Bíblia e errou a pronúncia. O quê? Ele, penso, chamou
os filisteus de “filísteus,” ou algo assim, algum tipo de palavra que
ele falou. Ele voltou no meio do versículo. Ele tentou novamente. Ele
pensou que teria tempo para soletrá-la. Errou de novo. Ele voltou e
leu o versículo inteiro, e errou de novo. Ele fechou a Bíblia. E ele sabia
que aqueles nativos assentados ali, apenas… Tinha que ser intelectual
com eles. Ele fechou a Bíblia, e disse: “Senhor Deus, eu falarei com
a língua com a qual tu me enviaste.” Irmão, ele partiu o lugar em
pedaços. Ele o fez. Lágrimas rolavam pela face.
96
Um jornal foi investigar para ver por que ele estava atraindo
tantas pessoas. E o jornalista foi e escreveu um artigo, disse: “Por
que alguém viria ver Dwight Moody?” Ele disse: “Pra começar, ele é
muito rústico de se olhar.” E disse, “a coisa seguinte”, disse, “ele fala
pelo nariz. Ele não tem – ele não tem um bom discurso.” E disse: “Sua
gramática é das mais pobres.” E disse: “Ele é horrível de se olhar. Ele
é gordo, e redondo, e bigodes por toda a face.” Oh, eles o chamaram
de tudo, ou quase.
97
Seu gerente veio e perguntou: “Sr. Moody, aqui está o que o
jornal diz acerca de ti.” Ele leu o que estava escrito. “Senhor”, disse,
‘por que alguém viria para ver Moody?’” E o Sr. Moody apenas leu
uma frase, disse: “Huh. Certamente. Eles vêm para ver ao Senhor.”
Isso é tudo. Eles não vieram… Se você vem para ver Dwight Moody,
é diferente; você tem que ser atrativo.
98
Irmão, se você está vindo para um discurso intelectual, isso

