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O PACTO DA GRAÇA DE ABRAÃO
Abraham’s Grace Covenant

William Marrion Branham
Sexta, 17 de março de 1961
Middletown, OH – EUA

Obrigado, irmão Sullivan. Boa noite, amigos. Estou feliz por
estar aqui novamente esta noite no serviço de nosso grande Rei e
Salvador, Jesus Cristo, confiando que Ele tem sido muito bom para
vocês hoje, e tenha vos abençoado. E estamos esperando esta noite
muito mais abundantemente além daquilo que poderíamos fazer
ou pensar.
2
É muito bom estar aqui esta noite. Minha esposa me disse
que lá em casa está nevando; então eu acho que vou ficar em Ohio,
se vocês me aceitarem.
3
Eu tenho alguns dias de folga, espero descansar se eu
puder. Eu não posso ficar em casa. Eu apenas chego em casa e saio
novamente, porque é pior ficar em casa do que em qualquer outro
lugar; em casa. Então eu realmente estou cansado. Eu não tenho
parado desde o Natal. Comecei com duas semanas no tabernáculo
sobre as Sete Eras da Igreja. Saí dali e fui a Shreveport, Louisiana;
de lá para Arlington, Texas, ou, perdão, Beaumont, Texas; Phoenix,
Arizona; Tucson, Arizona; Long Beach, Visalia, Califórnia; Tulare,
Califórnia; então de volta a Richmond, Virgínia, e depois aqui.
4
E me sinto praticamente esgotado, fisicamente falando. Por
fora me sinto forte, porém no interior é onde eu fico cansado, não
consigo pensar direito. Mas eu acredito que Deus abençoará os
nossos esforços enquanto tentamos servi-Lo. O Senhor os abençoe.
5
Eu espero que vocês não passem tanto frio, mas eu estou feliz
que eles desligaram isso, porque é um pouco... muito barulhento.
Vocês podem me ouvir melhor agora? Isso é bom. Alguém consiga
alguns pregos e conserte isto para nós hoje e... Eu espero que sim.
Eu estava com medo que isso caísse na noite passada e eu tive que
apoiar um pouco com algo aqui.
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6
Agora vamos nos aproximar do Senhor esta noite, Sua
Palavra, especialmente sobre um assunto profético, um que eu tenho
pensado e falado dele muitas vezes, mas eu quero abordá-lo de um
ponto de vista, esta noite, um pouco diferente, porque...
7
Muitos deles me chamaram hoje e me disseram que não
podiam ouvir lá atrás; tinha um eco e um estrondo muito grande, e
vocês não entendiam a Palavra muito bem. Essa é a parte essencial,
que é ouvir a Palavra, porque afinal de contas, é a Palavra que conta.
A Palavra de Deus é o que conta.
8
Espero não ter sido mal interpretado na noite passada por
muitos de nossos irmãos. Vejam, se estamos nos aproximando de
Deus, nós temos que chegar sob o convite de Sua Palavra. Devemos ser
leais a esta Palavra. E se você fizer qualquer coisa, ou disser qualquer
coisa, ou pregar qualquer coisa que é contrária à concepção real do
seu coração, você não pode ter fé, porque você sabe que o que você
está fazendo... que não está exatamente correto. Você tem que fazer
exatamente da maneira que você acha que é certo e dizer apenas o
que você sabe ser a verdade. Se você não fizer isso, você não pode ter
fé, você mesmo. E sua mensagem nunca chegará às pessoas porque
ela não pode ser ungida, pois lá dentro, nesta pequena campainha
aqui, você está pensando algo diferente do que está dizendo aqui; isso
simplesmente não vai funcionar. Você tem que ser realmente sincero.
9
E Hebreus, o capítulo 10, que eu estava me referindo a noite
passada. Veem? Porque, se pecarmos voluntariamente (Veem?), depois
de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício
pelos pecados.
10
E o que eu estava tentando colocar (Se vocês podem me
ouvir melhor esta noite, veem?) é que aquelas pessoas tinham
uma promessa de Deus, Israel tinha. Todos vocês podem me ouvir
agora? Levantem suas mãos, todos que podem me ouvir. Bom.
Aquelas pessoas tinham a promessa de Deus, a terra prometida,
mas quando chegaram ao local para tomar a promessa, eles
duvidaram. E, em seguida, eles voltaram e morreram no deserto
todos os que não acreditaram naquela promessa. É isso verdade?
Levantem suas mãos para que eu possa ver. Cada um deles
morreu. Houve apenas dois que acreditaram: Josué e Calebe. E
apenas dois daqueles dois milhões e meio de pessoas entraram na
terra porque acreditaram nela.
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213
Estão orando um pelo outro. Eles são crentes. Eles se levantam
para confessar sua crença. Eles colocam as mãos uns sobre os outros
para orar um pelo outro.
Eu condeno o demônio de doenças, de enfermidades, de
aflição, ou pecado, que os transtorna, e da incredulidade que os
impedem de receber a sua cura Eu peço a Deus para dispersar as
sombras de incredulidade e deixar o Espírito Santo derramar sobre
estes filhos de Abraão, do El Shaddai, a força do grande Doador e
curar cada um deles enquanto eu condeno o diabo a libertá-los, no
Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
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Deus te abençoe. Quantos querem ser curados agora e creem que Ele
está aqui para curá-los?
208
Vejam, eu nunca toquei nessas pessoas. Há dez ou doze
pessoas, ou mais, seja lá o que for, foi através do edifício. Eu nunca
toquei em um deles, mas eles tocaram em Algo. Este microfone é
mudo a menos que alguém esteja falando através dele. Eu sou um
mudo também, sobre algo assim. Como eu saberia? Deus, eles tocaram
em Deus. Deus falou através de mim e disse-lhes exatamente o que
eles estavam querendo. Correto? Isso faz com que Ele seja o mesmo
ontem, hoje e eternamente? Então eu peço a cada um de vocês que
precisa de cura em seu corpo para ficar em pé, no Nome de Jesus
Cristo. Igreja, vocês veem essas pessoas que desejam cura.
209
Quantos que estão perto deles são crentes? Levantem suas
mãos. A Bíblia diz: “Estes sinais seguirão aos que creem”. Vocês se
levantem e coloquem suas mãos sobre eles. Coloquem suas mãos
sobre eles. Agora, coloquem as mãos uns sobre outros enquanto
vocês passam pela audiência, ao que está em necessidade.
210
Agora, como vocês oram em sua igreja? Do jeito que vocês
oram em sua igreja, vocês... da maneira que você ora a Deus no seu
aposento secreto, ore por essa pessoa sobre a qual você tem suas
mãos, enquanto eu oro por todos vocês.
211
Nosso Pai Celestial, foi uma longa reunião, mas não há
dúvida que sempre será lembrada, que estamos no tempo do fim
e nós vemos isto. Nós estamos aqui esta noite, onde nós somos um
povo que sabe que o tempo está próximo. Não há nação, ninguém
que possa segurar isso... ninguém pode impedir que isso aconteça.
Deus disse isso e Suas Palavras são verdadeiras, como vimos cada
confirmação do que Ele falou.
212
E agora, Teu grande Espírito está aqui no edifício. Além
de qualquer sombra de dúvida, o mesmo Deus que pregou a
mensagem, o mesmo Espírito que falou, é o mesmo que provou que
Ele é o mesmo que estava em carne humana, comendo e bebendo
como um homem, sentado diante de Abraão. Antes do tempo do fim
era para aquela geração. Assim é agora, Senhor. O tempo do fim está
aqui. E estas pessoas sabem que Jesus, o Filho de Deus, disse que
essas coisas reapareceriam novamente como aconteceu em Sodoma
antes do tempo do fim. Senhor Deus, não temos nenhuma sombra de
dúvida que Ele está aqui.
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11
Agora, o Antigo Testamento é um tipo do Novo; por isso
eu estava tipificando-os juntos. Hoje o Israel espiritual cometeu o
mesmo erro que o Israel natural. E quando eles chegaram ao lugar
real... é você que passa pela escola de teologia lá fora, exatamente
como fizeram em Êxodo 19.
12
Eles não podem aceitar isto; se eles o fazem, a organização os
coloca para fora. Eu tive ministros diante de mim hoje, homens finos.
A Assembleia de Deus é uma das minhas grandes apoiantes; a Igreja
de Deus, uma apoiante; a Quadrangular, uma apoiante; a Unicidade,
uma apoiante; a Dualidade, uma apoiante; a Pentecostal Unida, uma
apoiante; a Pentecostal da Santidade, uma apoiante. E alguns dos
melhores ministros Cristãos que existem na face da terra estão nestas
organizações. Eu não luto com esses irmãos; eles são meus irmãos e
eles são homens de Deus.
13
Porém o sistema, não os homens, não as pessoas, mas o
sistema os enrola e os separa de outros irmãos. Eles não podem
fazer isso quando o sistema, sob o qual eles estão, não lhes permite
fazê-lo. É disso que eu sou contra, irmãos. Eu não quero que vocês
entendam mal. Eu sei que essa é a verdade de Deus, e eu sei que
a coisa tem que morrer. Cada tipo, sombra, e até mesmo a própria
Escritura prova isto.
14
Portanto, eu amo meus irmãos das Assembleias e em todas
as outras igrejas: a Unicidade e Dualidade. Eu nunca fiz qualquer
diferença entre as pessoas por causa da organização a que pertencem.
Contanto que eles sejam nascidos de novo e cheios com o Espírito
Santo, eles são meus irmãos. E eu tentei ficar bem na brecha e dizer:
“Vocês são meus irmãos.”
15
Nesta noite, uma reunião como esta na cidade, aqui eu tenho
um homem que me patrocina: o irmão Sullivan. Até onde eu sei,
isso é verdade. Quando nós todos deveríamos estar juntos, todas as
igrejas. Isso demonstra que eu sou tanto seu irmão aqui no púlpito
esta noite, quanto eu era seu irmão lá em Chautauqua. Eu sou a
mesma pessoa. Eu não mudei. Eu simplesmente tenho a mesma
Mensagem. Exatamente. Eu os amo tanto que não importa o que
você alguma vez fez contra mim; isso não me faz sentir mal com
você. Se isso acontecer, então eu também estou errado.
16
E se eu chegar até aqui e pregar berrando, e realmente pôr
o pecado e a incredulidade e coisas na linha de corte apenas para
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ser diferente, irmãos, então eu seria uma pessoa imprópria para este
lugar sagrado. Eu seria pior do que um homem que está em erro
Escriturístico, porque eu mesmo estaria em erro tentando exibirme ou fazendo algo que é diferente. Se eu não fizer isto por uma
convicção Divina, com amor fraternal em meu coração, eu estaria
errado. E essa é a maneira que eu faço, meus irmãos.
17
Eu tenho que enfrentar pessoas doentes, poderes demoníacos.
Como posso ter fé quando eu estou contra alguma coisa que eu
realmente não acredito e tento dizer: “Sim, está tudo certo, apenas
siga em frente?” Eu não posso fazer isso. Essa não é a minha natureza.
Eu não fui feito dessa forma. O Espírito Santo não vai me deixar
ser assim. Eu tenho que ser apenas o que eu sou, e todo mundo me
conhece assim; e essa é a maneira como eu quero conhecer a todos:
apenas o que você é, seja apenas você mesmo.
18
Como o congressista Upshaw disse uma vez, vocês se
lembram dele; ele foi curado em minhas reuniões, depois de estar
aleijado por sessenta e seis anos, ele disse: “Você não pode ser algo
que você não é!” E é isso mesmo; quanto mais rápido os Cristãos
aprenderem isso, melhores estarão.
19
A fábrica ilegal de bebidas não vai fazer tanto dano à igreja.
Não. É o homem na igreja que professa ser algo que ele não é." Isso é
o que é; é essa pessoa. Isso é verdade.
20
Agora, para que vocês compreendam melhor, desde a noite
passada, quando eles estiveram frente a frente com a promessa
de Deus respaldando-os, que todas essas coisas eram para eles, e
falharam em acreditar, e quiseram voltar novamente e iniciar suas
mesmas coisas antigas que costumavam fazer, Deus os deixou vagar
bem ali naquele deserto até que cada um deles morresse.
21
E Hebreus, agora observem, Hebreus, capítulo 10, diz:
“Se pecarmos voluntariamente...” Agora, o que é o pecado, irmãos?
“Incredulidade.” “Aquele que não crê já está condenado”. Você comete
adultério. Por quê? Porque você é um incrédulo. Você rouba, mente,
engana. Por quê? Porque você é um incrédulo. Isto é certo. Um
verdadeiro e real crente não faz isso. Veem? Ele não faz isso por
causa do Espírito Santo nele; mesmo que aconteça de ele cometer um
erro, a Bíblia diz também: “E o adorador, uma vez purificado, não tem
mais consciência do pecado.” “Aquele que é nascido de Deus não comete
pecado.” Ele não é um incrédulo, ele é um crente. O Espírito de Deus
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203
Agora, peço a alguns dos demais que façam a mesma coisa.
Eu vou virar minhas costas. Direto, atrás da mulher, tem uma mulher
que também está sofrendo. Ela tem uma infecção nos rins, uma
mulher bastante grande. Sra. Brown, levante-se e receba sua cura.
Eu sou um estranho para você? Somos estranhos um para o outro.
Eu não sabia nada sobre você. Se isso é correto, levante sua mão. Mas
você estava orando. Deus te abençoe. Vá, seja curada agora mesmo.
Deus ainda é Deus? Se você puder crer...
204
Problemas nas costas e problema de rim, lá atrás nessa fila
ali; Sra. Day, você quer receber a sua cura? Você pode recebê-la
também. Um-hum, um-hum. Eu não conheço a mulher, nunca a vi
em minha vida. Se isso é certo, senhora, acene com a mão, não nos
conhecemos. Veem? O que é isso? Sua fé para crer. Se tu podes crer,
tudo é possível. Correto?
205
E nesta seção, em algum lugar aqui? Tenham fé. Há um
homem de pé diante de mim, ele foi operado de hemorroidas; não
lhe ajudou nada. Senhor Day... peço-lhe perdão, Senhor Short;
levante-se e receba a sua cura. Um-hum, um-hum. Com a minha
Bíblia diante de mim, eu nunca vi o homem em minha vida, somos
totalmente estranhos um para o outro.
206
Com o crescimento no nariz lá atrás, Sra. Bolen. E quanto a
você? Se poria de pé e receberá sua cura? Um-hum. Eu não a conheço;
nunca a vi em minha vida. Você crê de todo seu coração?
A senhora com problema na perna, preparando-se para uma
operação, ali; Sra. Conner, levante-se e receba sua cura.
Caso de bexiga caída, sentada ao lado, ali, preparando-se
para uma operação: Sra. Dixon, levante-se e receba sua cura. Umhum. Eu nunca as vi em minha vida, e Deus é meu Juiz.
207
Este é o tempo do fim, igreja. Deus chamou Abraão por
justificação, santificação, o Espírito, posição de um filho, e apareceu
em carne humana antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Quantos
de vocês que levantaram a mão, algum tempo atrás, que querem
ser lembrados em oração? Vocês que nunca viram nada parecido
antes, agora vocês estão felizes por terem recebido a Cristo como seu
Salvador? Fiquem de pé. Você que crê que está feliz por ter recebido
a Cristo como seu Salvador, fique de pé, cada um de vocês agora.
Vocês não estão envergonhados. Agora, Deus te abençoe. Deus te
abençoe. Deus te abençoe. Está certo. Mantenham... É isso mesmo,
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198
Se você tem alguma coisa errada com você e precisa da
ajuda de Deus, eu pedirei para você orar e dizer: “Pai Celestial, esse
pequeno homem sem instrução, magro, de pé, calvo. Como...? Ele
não me conhece. E ele é apenas um homem. Mas ele me diz que Tu és
o mesmo e fez esta afirmação de que... E tudo o que eu vejo, eu vejo
que é verdade: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo,
posicionamento do filho, dando a ele o Nome, o homem tomando
parte do Nome de Deus, Elohim. Agora vamos ver o mesmo sinal.
Nós vemos Billy Graham, continuando lá embaixo em Sodoma, mas
este homem diz que eles serão um para a Igreja eleita”.
199
Agora, vocês veem irmãos, é isso Bíblico? [A congregação
diz: “Amém.” - Ed.] Então creiam. E se Deus diz e confirma que o
que eu digo é a verdade, então é a verdade. Vocês orem. E eu mesmo
me renderei; rendam-se; vejam o que o Espírito Santo dirá.
200
Agora, a Bíblia diz que o Anjo tinha Suas costas viradas para
a tenda. Agora, qualquer um aqui que me conhece, por favor, não
ore. Se você me conhece e sabe que conheço os teus problemas, não
ore. Apenas aqueles que não me conhecem e sabem que eu não sei
nada sobre vocês, orem. Vejam o que Ele fará. Agora, apenas estejam
– apenas estejam em oração.
201
Agora, Senhor Jesus, este ministério está chegando ao fim.
Acredito que em breve isso vai acabar. Creio que a vinda do Filho
esperado para a semente de Abraão chegará em breve. Mas para que
a Tua Palavra seja cumprida, Senhor, deixa-a ser conhecida hoje à
noite que Tu és Deus e eu sou Teu profeta, ou, Teu servo, nascido,
enviado, ordenado para esta obra; para que seja um sinal para a
igreja, para o eleito, a semente de Abraão chamada para fora, que o
fim está próximo. Que assim seja, Senhor. Que alguns da semente de
Abraão ali, toquem a orla das Tuas vestes. Então, fale comigo, Pai,
para dizer as palavras que Tu gostarias que eu dissesse.
202
Agora orem. Agora, diante de mim, com as minhas costas
voltadas para o público, há uma mulher sentada nesta direção. Ela
está sofrendo com um problema no estômago. Ela também sofreu
um acidente de carro. Ela não é daqui. Ela é de Kentucky. O nome
dela é a Sra. Ellison. Fique em pé, senhora, hum-hum, e receba sua
cura. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja curada. Agora, a senhora, eu
nunca a vi em minha vida; se somos estranhos, senhora, levante sua
mão. A senhora que foi curada, levante sua mão. Ele ainda é Deus?
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permanece em você, você não pode pecar. Você não pode ser um
crente e um incrédulo ao mesmo tempo. Ou você é um crente, ou um
incrédulo. Agora, ouçam as Escrituras.
22
O homem ou mulher que se depara com um fato da Bíblia,
e se levanta contra a doutrina Bíblica, seja ministro ou quem quer
que seja, e eu digo isto com amor Divino, e vocês veem isto, e sabem
que é a verdade, e se apartam Dela, “já não resta mais sacrifício pelos
pecados, mas uma expectação horrível de julgamento, e de ardor de fogo que
há de devorar o adversário.” Aquele que desprezou a lei de Moisés...
23
Quando eles ofereciam o cordeirinho, pegavam o pequeno
companheiro e cortavam sua garganta e seguravam sua cabeça e
o sentiam tremendo, morrendo; o sangue escorrendo na vasilha, e
ele era jogado sobre o... como uma oração, subia ao altar de bronze
de sacrifício e julgamento, altar de julgamento; o bronze fala do
julgamento Divino. E aquele pequeno cordeiro, finalmente depois
de parar de dar pontapés, o adorador, parado ali, tinha consciência
que foram seus pecados que fez aquilo. Aquele deveria ter sido ele,
mas o cordeiro tomou o seu lugar.
24
Agora, o cordeiro, o sacrifício de animal, nunca poderia
salvar o homem porque a vida que estava naquele sangue era
vida animal. Não podia voltar sobre o adorador. Assim, o pecado
era apenas coberto; era apenas para esperar até que o verdadeiro
Cordeiro viesse. Era um ato de fé, mostrando que um verdadeiro
Cordeiro estava vindo.
25
Mas, então, se ele cometesse o mesmo crime novamente,
antes daquela limpeza no santuário, e ele fosse acusado de cometer
adultério pela segunda vez, sob duas ou três testemunhas que
provassem que o viram fazer aquilo, ele era apedrejado sem
misericórdia. Não importava se ele era um pregador, se ele era o
prefeito da cidade, ou quem ele fosse: ele morria sem misericórdia.
Hebreus, vejam isto em Hebreus, capítulo 10: ...morria sem misericórdia
sob duas ou três testemunhas; de quão punição mais severa merecerá,
suponha você, ...(Agora observem...), embora digno... (sendo um
ministro, ou quem você possa ser, professando o Espírito Santo)...
que tem pisado o Filho de Deus, e considerado o Sangue de Jesus
Cristo como uma coisa profana.
26
Quanto maior punição quando você coloca suas mãos sobre
os pés do Senhor Jesus, e sente as dores e coisas pelas quais Ele
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morreu por você, e O confessa como seu Salvador? Não é uma vida
animal ali; nem foi a vida de um homem; foi a Vida de Deus. E aquele
Espírito que estava Nele, volta sobre você e te faz um filho de Deus.
27
E se você se aproximar a estes fatos face a face, veja, “Porque
se nós descrermos voluntariamente, qualquer coisa Bíblica ou o que
quer que seja, se nós descrermos voluntariamente...”
28
Dizemos: o que eles disseram? “Nós não podemos possuí-la.
Eles são muito grandes para nós. Não podemos...” “Se eu tiver que
sair da minha organização, se eu aceitar isso, eles vão me colocar para
fora. Eu não terei nenhum lugar para ir, ninguém para me apoiar. “
29
Quem escreveu a Bíblia, a sua organização? Quem é
responsável pela Palavra, a sua organização? A responsabilidade é
de Deus por Sua Palavra. Deus cuidará dos Seus. Deus irá apoiálo. Qualquer homem que alguma vez teve êxito nesta vida foram
homens que estavam a sós com Deus. Essa é a maneira: se você se
posicionar, terá que se posicionar.
30
Agora, você vem e diz... Como aqui, digamos que você
seja um Metodista, e você se aproxima e vê que a Bíblia diz: “O
batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes”, e você vê que
isso é verdade: como o poder de Deus caiu sobre aquelas pessoas, e
você diz: “Isto-isto... Eu sei que é a verdade, mas se eu aceitar isto,
eles vão me colocar para fora da organização.” Eles vão. Eles, com
certeza, o farão.
31
Agora, você tem que fazer uma escolha. Você sabe que é a
verdade. Agora veja, “aquele que descrê voluntariamente, depois de ele ter
recebido o conhecimento da verdade, descrê, afasta-se daquilo, já não resta
mais sacrifício pela incredulidade”. Você está acabado e apagado para
sempre. Isto é certo.
32
E um Pentecostal que chega a este mesmo lugar... Eles eram
pré-Pentecostais, e eles tinham a promessa de tomar a terra e todas
as bênçãos que Deus prometeu. Deus deu a eles, mas por causa da
oposição que era tão grande, eles voltaram e viveram no deserto por
quarenta anos em vez de enfrentar os fatos.
33
Essa é a mesma coisa que Paulo está falando aqui em Hebreus
10. Vocês entendem agora? Agora, isso é Escritura, meus irmãos. E
quando um homem vira as costas para a verdade, e se afasta dela
voluntariamente, depois que ele vê que é a verdade, então ele é um
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do Filho de Abraão fez a promessa: “Como foi nos dias de Sodoma, assim
será na vinda do Filho do homem”. Exatamente o mesmo sinal que Deus
mostrou a Abraão, que era o fim dos crentes pecadores, ou melhor, o
fim dos pecadores professos estava próximo, assim seria nos dias de
Sua vinda. Correto?
193
Agora, eu sou seu irmão, um homem. Agora, vou pedir a
vocês para ficarem bem quietos por um minuto, se puderem. Sejam
verdadeiramente reverentes. Eu sou seu irmão, um homem. Não
importa o que Deus faria para mim, Ele tem que fazer por vocês,
também, para que funcione. Jesus era o Filho de Deus; Ele veio à terra.
Vocês creem nisso? E quando Ele veio à Terra, o que Ele fez? Houve
vezes em que Ele entrou no meio de Seu povo, que não acreditava
Nele, e suas - suas igrejas afastavam o povo Dele. Correto? Isso é o
que eles estão fazendo hoje.
194
Nós O encontramos na Era da Igreja de Laodiceia fora da
igreja, batendo, tentando voltar para dentro. Veem? Eles têm feito
a mesma coisa hoje. “E muitos milagres Ele não pôde fazer por causa da
incredulidade deles, mas todos quantos creram Nele, deu-lhes o poder de se
tornarem filhos de Deus”. Correto?
195
Agora vou perguntar-lhes uma coisa. Incline sua cabeça,
você que está doente. Quantos sabem que Jesus Cristo é o Sumo
Sacerdote que está à direita de Deus, agora, pelo Sacrifício, partido,
e enviou o Espírito Santo aqui? E se você crê que eu sou Seu servo,
Seu... se você quiser... Não, eu não vou dizer isso. Eu - eu sou Seu
servo; nem mesmo sou digno de ser chamado de ministro, muito
menos um profeta; mas se você crê que eu lhe disse a verdade, não
creia em mim, mas creia no que a Palavra diz.
196
Vejam se Deus mantém Sua Palavra. Ele está sentado à direita
de Deus. E é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento
de nossas enfermidades. Correto? Isso é verdade? A Bíblia diz isso?
Bem, se Ele é o mesmo (Hebreus 13: 8), o mesmo ontem, hoje, e
eternamente, se você O tocou com suas fraquezas, como Ele agiria
se Ele é o mesmo ontem e eternamente? Do modo como Ele agiu
quando a mulher tocou Suas vestes. Você poderia tocá-Lo? A Bíblia
diz assim. Bem, então, Ele agiria da mesma maneira.
197
Então lembrem-se, Ele disse: “Eu sou a Videira. Vós sois os
ramos.” Ora, a videira não dá fruto; o ramo dá o fruto, mas recebe a
vida da videira. Correto? Agora, Ele está aqui. Nós somos os ramos.
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188
Pai celestial, eles levantaram suas mãos. Eu fiz o meu
melhor na Palavra. Isso é tudo que eu sei. Eu disse exatamente
como Tu a revelaste. Temos esperado muito, e agora há muitos
que levantaram as mãos, uma dúzia, talvez, neste edifício; talvez
mais, talvez menos. Mas eu diria que Tu os conheces a todos. O
Espírito Santo lhes falou através da Palavra. Eles perceberam que
não estão prontos para ir. Pai Celestial, se uma pessoa é sincera o
suficiente para levantar as mãos e testemunhar para Ti que eles não
estão prontos, e eles desejam estar prontos, Tu não vais, bondoso
e misericordioso Pai, condicionar seus corações esta noite para ir
muito em breve encontrar o Filho prometido? Agora Ele tem sido
prometido por dois mil anos. Nós esperamos por Ele, e logo Ele
estará vindo, porque vemos que tudo o que Ele fez a Abraão, Ele
tem feito à sua semente. Nós temos o último sinal conosco agora,
que Tu, Deus, é manifestado em carne humana.
189
Eles levantaram as mãos, Senhor, eles... a Bíblia diz, Seu
Próprio Filho, Jesus Cristo disse: “Aquele que ouve as Minhas
Palavras...” E, Deus, eu trouxe para eles. “... e crerem naquele que
Me enviou, tem a Vida Eterna, e não virá a julgamento, mas passou da
morte para a vida”.
190
Grande Jeová, Elohim, através do Nome de Jesus Cristo, Eu
os entrego a Ti, como testemunhas da Tua Palavra e do Sacrifício
do Teu Filho amado, e pela Presença do Espírito Santo, que traz a
Palavra e a manifesta através da carne humana às pessoas, são Teus.
Faça com eles como bem entenderes, Senhor, porque eles estão
nas Tuas mãos. Teus ministros aqui os guiarão. Que eles possam ir
direto para alguma boa igreja e tenham o batismo Cristão realizado.
Então que eles possam receber o batismo do Espírito Santo e serem
colocados no Corpo de Cristo. Conceda, Senhor, no Nome de Jesus
Cristo, eu peço isto. Amém.
191
Faltam cinco minutos para as dez horas. Não tenho tempo
para uma fila de oração. Eu o farei amanhã à noite; eu o farei, o
Senhor permitindo. Apenas terminarei esta pequena mensagem e
conduzirei minha fila de oração.
192
Você está doente? Você está necessitado? Levante suas mãos
se você está. Deus te abençoe. Se você está doente e necessitado, eu lhe
disse, nesta Bíblia, que Deus, o que Ele fez a Abraão lá, Ele também
prometeu a Seu Filho, Seus filhos de Abraão. E a principal semente
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produto acabado para Deus. É isso mesmo, “porque já não resta mais
sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de julgamento e de
ardor de fogo que há de devorar o adversário.” Porque se eles morreram
sob duas ou três testemunhas, sob a lei de Moisés, naquele tipo de
cordeiro, quanto mais separação Eterna chega a essa pessoa que
anda longe da verdade por causa de sua organização, ou de sua
mãe, de seu pai, ou de qualquer outra coisa que o impede de ir em
frente com Deus?
34
Espero que vocês entendam isso. Se eu te machuquei, não
tive intenção. Eu estou apenas apresentando uma verdade que eu
sei que é a verdade. Eu tive que enfrentar isso, irmãos, e eu sei o que
significa. E eu enfrentei isso. E o diabo me disse que eu ia morrer
de fome, e tudo mais, e eu seria um marginalizado, e meu pastor
disse: “Você vai ser um santo rolador e você vai perder sua mente
e vai estar em uma instituição de insanidade.” Mas era a Palavra de
Deus! E eu enfrentei isto e A recebi, e eu nunca me arrependi, mas
agradeço a Deus pelo Espírito Santo que me levou a fazê-lo desde
então, e tenho estado sozinho desde então. Oremos.
35
Nosso Pai Celestial, Te agradecemos por cada palavra
graciosa que está escrita na Bíblia. Vendo que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas. Dois milhões e meio de
pessoas morreram; sim, pereceram no deserto da incredulidade,
e apenas dois que creram foram autorizados a passar do outro
lado. Deus Pai, Te peço para nos ajudar a ver isso e olhar para
o que significa. Não nos deixe descrer de Tua Palavra, mas que
possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Palavra.
Conceda isto, Senhor.
36
Que desta pequena reunião que me senti dirigido a vir aqui
com meus irmãos, e estas boas pessoas que estão aqui nesta cidade...
E eu vim com a Mensagem que Tu colocaste no meu coração.
37
Agora, eu só posso semear a semente, Senhor. Tu tens que
ser Aquele que dá o crescimento. E eu oro para que o Espírito Santo
regue estas sementes até que produzam uma união entre irmãos e
entre as organizações desta cidade e esta comunidade, até que eles...
enviarão a Luz do Evangelho em todo o mundo. Conceda-o, Pai.
Agora nos ajude esta noite, à medida que avançamos, avançando
adiante em fé na Tua Palavra, por meio de Jesus Cristo nosso
Senhor. Amém.
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38
Eu tenho um pequeno tema aqui que já tenho pregado sobre
ele. Mas eu quero abordá-lo de uma maneira profética esta noite. É
encontrado em Gênesis 22:14. Eu quero para começar:
E chamou Abraão o nome do lugar Jehova-Jireh; como se diz
até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá.
39
Jehova-Jireh, “o Senhor proverá para Si mesmo um sacrifício.”
Agora, isto é sobre a vida de Abraão, que é o pai de todos nós.
Agora, quantos sabem que temos que ser semente de Abraão, ou nós
nunca chegaremos ao Céu? Temos que ser. É possível nos tornarmos
semente de Abraão? Como? Só há uma maneira no mundo para se
tornar a semente de Abraão, que é receber o Espírito Santo.
40
Agora, nós acabamos de estudar isso na Califórnia, de trás
pra frente e de frente pra trás através de “A marca da besta”, e “O
Selo de Deus”. É a única maneira de nos tornarmos a semente de
Abraão, porque isso nos dá a fé de Abraão. E Abraão nunca recebeu
essa promessa enquanto ele estava na circuncisão, sob a lei, mas
quando ele estava sob a graça, antes mesmo que a circuncisão fosse
decretada. Portanto, não há nada que possamos fazer para merecêla; é a graça de Deus que nos dá isto. Pela fé, Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. A lei é o que o homem queria,
não o que Deus queria.
41
Agora, queremos começar com Abraão agora. E eu quero que
vocês ouçam atentamente, se puderem.
42
E, a propósito, houve alguém... alguém deu... eles distribuíram
cartões de oração? Eu me esqueci de perguntar a ele se há cartões de
oração. Onde está Billy? Foram distribuídos cartões de oração? Sim,
foram distribuídos cartões de oração; está bem. Tudo bem, então
talvez iremos orar pelos enfermos no final deste pequeno culto aqui.
43
Agora, vamos começar com Abraão e descobrir o que Abraão
era, e como nos tornamos a sua semente. E então se pudermos
realmente nos basear completamente na Palavra do Senhor, então
nós... isso tira todo o medo de nós, se sabemos o que estamos fazendo.
44
Como vocês sairiam e escolheriam...? Vocês cavalheiros,
jovens aqui: você sairia na rua e pegaria uma mulher e se casaria
com ela só porque você saiu e escolheu esta mulher? Eu não teria
muito respeito por sua concepção se você fizesse isso. Mas veja,
primeiro você tem que saber algo sobre ela, de onde ela vem, seu
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afogaram e as suas carcaças mortas flutuaram sobre as águas, e os
corvos e os urubus comeram deles...
183
Aqueles que estavam na arca foram salvos. Nos dias de Noé,
tudo o que era pecaminoso, foi destruído. Nos dias de Sodoma, tudo
em Sodoma queimou. A esposa de Ló se converteu em uma estátua
de sal, miseravelmente degradada. Mas nenhuma dessas coisas tocou
Noé. Nenhuma delas tocou Abraão. Nenhuma tocará a semente de
Abraão.
184
Eu lhes trouxe o Evangelho. Eu mesmo não me chamei
disso. Mas vocês dizem que creem que Deus me chamou para ser
Seu profeta. O que significa a palavra profeta em hebraico? “Um
intérprete divino da Palavra escrita”. A Palavra do Senhor veio ao
profeta ou ao vidente. Eu tenho lhes dito a verdade.
185
Agora, vocês receberão a Cristo como seu Salvador, Curador,
Batizador, Rei que virá? Se você não está pronto para encontrá-Lo
no ar, e se Ele vir esta noite, e você sabe que você não está pronto,
você, com suas... Enquanto sua cabeça está inclinada, você apenas
levantaria sua mão e diria: “Irmão Branham, ore por mim. Deus seja
misericordioso comigo; eu sei que não estou pronto”? Agora isto
cabe a você. Eu não…
186
Não é hora de implorar. É hora de acordar e ser homens ou
mulheres; ou, se o seu coração pecou, se afastando do dia da graça,
então você, não importa em que condição esteja, você nem sabe
disso. Mas há alguma coisa em você que te despertou para deixá-lo
perceber qual hora estamos vivendo, e você quer ser lembrado em
oração? Levante a mão. Deus abençoe você, você, você, você, você. À
minha direita, você, você, você, Deus os abençoe. Isto mostra que o
Espírito Santo ainda está falando com as pessoas. A porta ainda não
está fechada.
187
Mas ouçam-me como Seu servo: chegará a hora em que
você não levantará mais a sua mão. Isso tem ocorrido com muitas
pessoas. Há pessoas sentadas aqui agora que eu sei, no Nome do
Senhor, estou olhando para elas e vendo aquela escuridão sobre
elas, eu sei que elas deveriam levantar as mãos e elas não o fizeram.
Eles pecaram no seu último dia de graça, afastaram-se da verdade,
cometeram... “Aquele que pecar voluntariamente depois de ter recebido o
conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma
terrível expectativa de juízo e de ardor de fogo ardente”.
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os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, que estamos vivos, seremos
transformados num instante, num piscar de olhos.” Um ancião será
jovem. A mulher velha será jovem de novo. E seremos condicionados
a encontrar o Filho prometido que vem (Glória, Aleluia!), a próxima
coisa está na ordem de Deus.
178
O que aconteceu? Assim como o Anjo teve Suas costas
voltadas mostrando aquele sinal a Abraão, Ele trouxe tudo através da
justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, posicionamento
de filhos, dons e mandamentos são dados, e então mostrando Seu
último sinal antes da destruição. E então transforma a semente de
Abraão; pode acontecer antes de encerrarmos a reunião.
179
O velho irmão Kidd, sentado aqui, e a irmã Kidd, velhos
veteranos de guerra, vigiem, num instante, estão parados ali, se
tornarão um homem e uma mulher jovens novamente, transformados.
180
Por que temos de ser transformados? Era totalmente
impossível para aquele velho ter relação sexual com sua esposa.
Era totalmente impossível para ela conceber e ter um filho a menos
que o sobrenatural acontecesse. E a única maneira que poderia ser
feito, seria haver uma transformação de seus corpos. Ele tinha vivido
com ela desde que ela tinha dezoito anos, ou dezesseis anos; era sua
meio-irmã, ele se casou com ela jovem. E ela era estéril e ele também.
Vocês entendem isto? Então Ele teve que mudar seus físicos para
receberem o filho.
181
Oh, igreja, Ele terá que mudar esse ser físico para sermos
arrebatados. Não podemos subir nesse tipo de corpo. Ele mudará
o nosso corpo em um momento, em um piscar de olhos seremos
levantados juntos no ar, para encontrar o Senhor no ar. Não podemos
subir assim. Vemos todos os sinais: justificação, santificação,
enchimento do Espírito Santo, posição de filho, o último sinal sendo
dado. Amém. Vocês creem nisso? Oh, nós vamos ter que interromper
aqui. Eu não posso continuar. Vamos inclinar nossas cabeças.
182
Igreja do Deus vivo (Deus seja misericordioso!), vocês não
querem romper essas velhas barreiras de som aqui e estar prontos para
encontrá-Lo? Se há pessoas que não estão preparadas para encontráLo, e vocês sabem que se a trombeta soar, vocês ainda estarão presos
a esta terra aqui, para passar por aquela grande e horrível tribulação
como aqueles que ficaram fora da arca: eles pereceram na água;
crianças, adolescentes, eles estavam sem misericórdia. Todos eles se
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caráter. Esta é a maneira de uma mulher com relação a seu marido,
a mesma maneira. Você deve pensar nessas coisas, porque será a sua
companheira por toda sua vida.
45
E esta é a nossa vida Eterna com Deus, ou seremos totalmente
separados e aniquilados no inferno. Veem? É um ou o outro. Então
queremos abordar isto com base na Escritura e saber onde estamos,
e então vocês terão fé para saber. Se você pode ver aonde você está
indo, então você tem fé para ir. Mas se você não pode ver aonde você
está indo e segue apenas tropeçando no escuro, você não sabe o que
está fazendo.
46
Então Abraão, onde primeiro nós lemos dele... Vocês que
anotam as Escrituras, vejo muitos de vocês. E eu digo isso com
reverência: eu observei a noite passada e hoje também, uma certa
senhora aqui, eu a aprecio. Ela lê essa Bíblia; em todos os lugares
que cito uma Escritura, ela vai direto a ela. Eu gosto disso. Essa é
a maneira. Respaldem-na. Então você sabe que tem o ASSIM DIZ
O SENHOR.
47
Alguém me chamou e disse: “Irmão Branham, de tudo o
que você tem pregado, você não pregou uma coisa sequer que eu
já tenha ouvido nos últimos dez anos que eu não tenha encontrado
escrito nas páginas da minha Bíblia.” Isso, eu gosto disso, vê?
Correto. E disse: “Eu tenho escutado suas fitas, algumas delas
que têm sido criticadas”, mas disse: “Eu fui direito aos críticos e
disse: ‘Deixem-me mostrar isso para vocês na Bíblia.’” Veem? Isto
é certo. Isso é bom. Veem? Esse é o Espírito Santo. Está na Bíblia,
então está certo.
48
Agora tomemos Abraão no capítulo 12. Agora, sigam-me no
capítulo. Deus se encontrou com Abraão; ele era apenas um homem
comum. Um homem ancião para começar, com a idade de setenta
e cinco anos. Então, irmãos, se você acha que está velho demais
para começar com Deus quando você está com cinquenta, sessenta,
setenta anos de idade, pois você não está. Abraão tinha setenta e
cinco anos de idade. Sua meia-irmã, com quem se casou, Sara, estava
naquele momento com sessenta e cinco anos de idade. E eles eram
estéreis, não tinham filhos. E Deus disse a Abraão: “Eu vou fazer de ti
uma grande nação e te fazer pai de nações”; e deu-lhe um pacto.
49
Agora, em primeiro lugar eu quero que vocês observem que
o pacto não foi apenas feito a Abraão, mas a Abraão e sua semente
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depois dele. Agora, vamos dizer isso juntos. Agora, estamos nos
preparando para um culto de cura. Veem? [A audiência repete
depois do irmão Branham-Ed.] Para Abraão e sua semente depois
dele. Veem? Agora, o que Deus fez por Abraão, Ele faz para sua
semente depois dele.
50
Agora, eu vou provar isso para vocês hoje à noite pela Bíblia.
E certamente isso estabelecerá o que eu disse a noite passada para
vocês. Veem? Observem! Para sua... Abraão, do meu lado direito,
e sua semente depois dele, aqui. Vou tomar dois livros e vou
colocá-los assim, então vocês verão. Este é Abraão. Esta é a semente
depois dele. Abraão e a semente depois dele. Deus, o que Ele fez
para Abraão, Ele jurou a Abraão e à sua semente depois dele. Agora
ouçam atentamente; não percam isto.
51
“Cuja semente sois...” se estais mortos para as coisas do
mundo, e fostes vivificados em Cristo pelo Espírito Santo. “Pois nós,
que estamos mortos em Cristo, assumimos ser a semente de Abraão,
e somos herdeiros com ele, de acordo com a promessa”: Bíblia.
52
Agora, vocês notaram o pacto que Ele fez com Abraão, no
capítulo 12 de Gênesis? O Pacto não foi: “Abraão, se você fizer isso,
eu vou fazer aquilo.” O pacto foi completamente graça. Não foi: “Se
você fizer...”, Deus disse a Abraão: “Eu o fiz...”. Não é: “Se você fizer
determinada coisa.” Deus fez um pacto com Adão. Adão o quebrou.
Toda vez que Ele faz um pacto com o homem... Êxodo 19, Ele fez um
pacto… o quebraram.
53
Porém Deus, em Sua determinação, não por meio de leis ou
pactos com o homem, mas por pacto Consigo mesmo, Ele estava
determinado a salvar o homem, porque é Seu filho. Então Ele não
só fez esse pacto, mas Ele jurou por Si mesmo. E um homem que faz
um juramento, jura por alguém, jura por um maior do que ele. E não
havia ninguém maior do que Ele; então a Bíblia diz que Ele fez um
juramento por Si mesmo para cumpri-lo.
54
Pensem nisso agora. Você diz: “Bem, se eu tivesse as bênçãos
de Abraão, se eu tivesse a mesma promessa que Abraão teve...” Você
a tem, se você é a semente de Cristo. Se você está morto em Cristo,
você recebe o Espírito Santo; você é semente de Abraão porque
Cristo é a Semente de Abraão. Vê você? Isso coloca o nosso interior a
trabalhar, fé em Deus.
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estarem juntos, muitos, muitos anos atrás, de serem marido e
mulher no aspecto sexual.
173
O que Ele fez? Agora, se Ele... Sabemos que Ele tinha que fazer
algo com Sara, porque seu ventre estava morto. Ele teria que fazer
seu útero fértil. Correto? Bem, as mulheres não fumavam cigarros
naqueles dias, então elas não tinham que criar seu bebê com leite de
vaca na mamadeira. A única maneira que elas tinham para criá-los
era o peito. Então ela, sendo uma mulher velha assim, Deus teve que
formar veias de leite ali, pois elas haviam secado.
174
E eu quero perguntar-lhes algo enquanto eu continuo.
Perdoem-me, irmãs, estando em uma audiência mista, mas vocês
ouvem seu médico; eu sou seu irmão. Como uma mulher idosa,
de cem anos de idade, poderia entrar em trabalho de parto e dar à
luz um filho? Se uma mulher de quarenta e cinco anos entrasse em
trabalho de parto, hoje, os médicos teriam que ajudá-la a respirar e
tudo mais ali. E aqui está uma mulher, com cem anos de idade, sem
respiração artificial.
175
Ele teve que fazer alguma coisa. O que Ele fez? Ele
simplesmente a fez nova outra vez. Pode provar isso? Sim, senhor.
Eles fizeram uma viagem de trezentas milhas [482 km – Trad.] até
Gerar. E quando eles chegaram lá, esta vovozinha, Abimeleque
se apaixonou por ela, a mulher mais linda que ele já tinha visto.
Abraão se endireitou, o cabelo ficou preto novamente. Sara se
tornou bonita. Vejam, Ele apenas os fez uma nova criatura para
que eles pudessem viver juntos novamente como homem e mulher
jovens. O que Ele estava fazendo? Ele tinha que levá-lo a condições
para receber o filho prometido.
176
Qual é a próxima coisa depois que este sinal se vai? Deus vai
pôr em condição os filhos de Abraão, preparando-os para receber o
Filho prometido. Como vamos recebê-Lo? Nós não podemos recebêLo nesses corpos. Nós vamos encontrá-Lo no ar. Louvado seja Deus
para sempre! A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão e
subiremos ao encontro Dele no ar. O que Ele está fazendo? O último
sinal antes da transfiguração, o último sinal antes do Arrebatamento;
pois a qualquer momento a bomba atômica vai destruir o mundo;
antes que isto aconteça, Jesus virá.
177
“Nós, os que estamos vivos e permanecemos, não precederemos ou
impediremos os que dormem, mortos, porque a trombeta de Deus soará,
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a Minha Própria Vida, te nutri até este lugar agora para te dar força
para receber isso que Eu te prometi. E agora Eu vou dar-lhe um sinal
de que Eu vou queimar esta terra. E o tempo está próximo porque tu
tens uma semente que virá após ti. Veem?” Ele disse: “Eu vou fazer
isso por você, Abraão”.
169
E Sara, dentro da tenda, disse... meio que riu para si mesma,
dizendo em seu coração... Escute, igreja! Não deixe de ver isto! A
Escritura está falando por Si mesma. Sara riu dentro de si mesma,
dizendo: “Como poderia eu, uma mulher velha agora, com quase
cem anos de idade, e meu marido... (perdoem-me, irmãs) ser uma
esposa e ter prazer com meu marido como um homem e uma mulher
jovem? Por que ele é... seu...” em outras palavras: sua virilidade, ele
está - ele... Isso tinha cessado havia muitos anos, e ela... Eles eram
velhos. Disse: “Como posso ter prazer novamente com meu marido?”
O chamava de “senhor”. Disse: “Ele também está velho, sua força se
foi. Não está mais em nós, como pessoas jovens, para viver assim.
Como podemos fazer isso?”
170
E o Homem, Deus habitando em carne, o Homem de costas
para a tenda, disse: “Por que riu Sara, dizendo em seu coração que isso
não pode ser assim?” Disse o que Sara estava fazendo e o que Sara
pensou em seu coração quando ela riu para si mesma. Correto?
171
Quando foi isto? Apenas um pouco antes da destruição. Ele
está fazendo a mesma coisa com a descendência de Abraão, e eles não
reconhecem isso, irmãos. Veem o que eu quero dizer? A justificação,
a santificação, o batismo do Espírito Santo, o posicionamento do
filho, e Deus habitando em Sua Igreja, em carne humana, comendo,
bebendo como homem. O Espírito Santo, o próprio Deus, habitando
nos filhos de Abraão, manifestando a mesma coisa que Jesus disse:
“Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”.
Vocês entenderam?
172
Agora, mais uma coisa. Então, o que aconteceu? Para
receber o filho que estava vindo, o que Ele fez? Ele tinha que
fazer algo com Sara e com Abraão também. Vejam. Ele era...
Agora, irmãs, estamos em uma multidão mista, vocês me
perdoem. Mas eles tinham deixado de ser marido e mulher,
então Ele tinha que fazer algo com eles. Agora Sara, a Bíblia
diz que seu útero estava morto, e Abraão, como homem, era
tão bom quanto morto. Correto? Por anos haviam deixado de
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Agora, por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia
ante uma promessa de Deus. Você sempre guardaria as promessas
de Deus. Você tomaria isso como sendo verdade, sem se importar
com qualquer outra coisa. Isso foi o que Abraão fez. Não importa
o que alguém disse ou outro disse, não significa nada. Deus disse
assim, e isso encerra o assunto. Assim é a semente de Abraão. Agora,
você é a semente de Abraão? Deixe a Palavra de Deus ser verdade e
a de todos os demais uma mentira. A Palavra de Deus!
56
Então, veja, se você vem a isto, professando ser semente
de Abraão e se afasta, é impossível... Você mesmo se separa de
Deus, e não há mais sacrifício para sua incredulidade. Você está
acabado. Vê?
57
Agora, Ele a fez para Abraão. Não foi: “Abraão, se você
fizer determinada coisa, eu farei de ti uma grande nação e te farei
pai de nações”. Ele disse: “Eu a fiz.” Lembrem-se: a promessa
foi totalmente graça e nenhuma lei misturada nela. Não havia
nenhum “se tu fizeres isso”, em absoluto; é absolutamente Deus
escolhendo a Abraão.
58
Agora, mesmo que você não concorde com algo disso, apenas
considere-o em oração. Agora vejam, não é o que você fez ou quais
eram seus desejos; não foi o desejo de Abraão: ele era um pagão.
Ele veio da torre de Babel, dos vales de Sinar, da terra dos caldeus
e da cidade de Ur. E ele era apenas um homem comum e nada que
Abraão tivesse feito, nem mesmo era seu desejo, mas Deus, por graça
e eleição, escolheu Abraão. Essa é a maneira que Ele escolheu você:
nada do que você fez, mas o que Ele fez. Agora lembrem-se: “Para
Abraão e sua semente.”
59
Se você acha que vai se tornar um ministro ou um Cristão
porque as pessoas falam bem de você, ou você se une a uma igreja
para permanecer na sociedade, ou, “esta é a maior igreja na cidade”,
você está apenas enganando a si mesmo; isso é tudo. Você é uma
pessoa miserável quando vem ao Cristianismo. Deus escolhe por
eleição. Romanos capítulo 9, ou capítulo 8, diz que a eleição de
Deus é segura. Esaú e Jacó, antes que eles nascessem e tivessem a
oportunidade até mesmo de tomar uma decisão do que eles iam
fazer, Deus disse: “Eu odeio Esaú e amo Jacó”, porque Deus sabia
o que eles eram antes que o mundo fosse formado. Deus escolheu
você em Cristo antes que o mundo viesse à existência, a Bíblia diz
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assim, colocou o seu nome no Livro da Vida do Cordeiro. Não
quando você veio ao altar, mas antes da fundação do mundo, Ele o
fez. A Bíblia diz assim.
60
O anticristo, nos últimos dias, é tão religioso, inclusive
Pentecostal, que enganaria o próprio eleito se fosse possível.
Billy Graham disse a outra noite, em sua mensagem, ele disse:
“O diabo está rugindo tanto ao redor a ponto que tem enganado
completamente o eleito.” Eu pensei: “Oh, oh, Billy, você cometeu
um erro aí.” Uh-uh, você não pode enganar os eleitos porque eles
estão seguros em Cristo.
61
A Bíblia diz que este anticristo seria tão semelhante que
enganaria o eleito se fosse possível; isso é o que ele faria nos últimos
dias; ele seria tão parecido que faria isso. E Ele disse “que ele enganaria
a todos sobre a face da terra...” eu estou citando Apocalipse. “... cujos
nomes não foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro desde antes da
fundação do mundo.” Essa é a semente de Abraão. É a escolha de
Deus; não a sua; de Deus. Deus escolheu você. Você nunca escolheu
a Deus; Deus escolheu você, e colocou seu nome no Livro da Vida
do Cordeiro.
62
Quando o Cordeiro foi morto? Dois mil anos atrás, no
Calvário? Não aos olhos de Deus. Ele era o Cordeiro que foi
morto desde a fundação do mundo. Quando Deus viu o que
satanás tinha feito, Ele preparou Seu programa, e Ele sabia que
Ele enviaria Seu Filho, e Ele seria uma propiciação pelos nossos
pecados. E na mente de Jeová, para conquistar e... Seu povo, Ele
matou o Cordeiro em Sua própria mente antes da fundação do
mundo e colocou o seu nome no Livro como redimido. Glória!
Isso foi o que Ele fez. Deus fez isso. Então do que estamos com
medo? Não: “Se você fizer...”; “Eu fiz.”
63
Então você diz quanto a cura Divina: “Irmão Branham, Deus
vai me curar?” Você é a semente de Abraão, Ele te curou. “Você
colocará suas mãos sobre mim do jeito que o irmão Roberts faz?”
Isso não tem nada a ver com isso; é apenas um ponto de contato.
64
Uma vez, no próprio sermão deste homem, disse: “Coloque
sua mão sobre a parte de trás do assento atrás de você.” Agora, o
banco não tem nenhuma cura nele. Veem? É a sua fé em uma obra
consumada de que você já está redimido. “Ele foi ferido pelas nossas
transgressões, pelas Suas pisaduras fomos sarados.”
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Agora observem. O Anjo estava sentado, não Anjo, era
Deus. Ele estava sentado de costas para a tenda. E Ele disse
(Agora, não é estranho?) “A-bra-ão...”. Apenas alguns dias antes
disso seu nome fora mudado, e aqui estava um Estranho. Como
Ele sabia que seu nome era Abraão em vez de Abrão? “Onde está
tua esposa, Sara?” Não S-a-r-a-i, Sarai, mas S-a-r-a, Sara, seu nome
de princesa. “Abraão, onde está tua esposa, Sara?” Como Ele sabia
que ele era casado? Como Ele sabia que seu nome era Abraão?
Como ele sabia que ele tinha uma esposa? E como Ele sabia que
seu nome era Sara? Agora observem.
165
A Bíblia diz que Abraão disse: “Ela está na tenda atrás de Ti.”
Ela não era como as mulheres modernas que têm que tomar o lugar
do marido, e ser uma policial na rua, e cada pequeno lugar e... Não
admira que não haja trabalho para os homens, um-hum, isso mesmo,
a mulher tomou seu lugar. Esta é uma nação feminina, vocês sabem.
Ela tem o número de uma mulher, o nome de mulher, tudo mais, e
ela é uma mulher, e uma mulher a controlará. Isto é certo.
166
Ela ficou na tenda. Ela se manteve afastada; um Homem
estranho estava por perto. E Ele... Ouçam! Eis a razão pela qual Ele
o chamou de Abraão: Ele disse: “Eu (um pronome pessoal) vou te
visitar de acordo com a promessa que Te dou, Eu te dou isso.” Essa
é a razão pela qual Ele sabia que seu nome era Abraão.
167
E Abraão tinha acabado de alimentá-Lo com carne de um
bezerro, e deu-Lhe um pouco de leite de vaca para beber, e deu-Lhe
alguns bolos feitos de milho, e manteiga. Comeu manteiga, pão de
milho, ou pão, e bolos e bebeu leite, e comeu carne de bezerro, e era
Deus em carne. Certamente. Agora, se você quiser argumentar com a
Bíblia, veja se não é maiúsculo: S-e-n-h-o-r, Elohim. Abraão foi o que
falou com Ele. Abraão o chamou: “Senhor, Deus”. Então eu acho que
ele deveria saber; era ele o que estava falando.
168
Alguém disse: “Você não acredita nisso!” Eu realmente
acredito, em cada Palavra disso. Você apenas observe como continua
com a semente de Abraão agora.
Disse: “Onde está tua esposa, Sara?”
Abraão disse: “Ela está na tenda atrás de Ti”.
Ele disse: “Eu vou te visitar de acordo com a promessa que
Eu te dei, no tempo da vida. Vinte e cinco anos atrás Eu te chamei
sob justificação. Eu te dei a confirmação do pacto. Eu te enchi com
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lá para pregar o Evangelho. E aquele foi o sinal deles: a pregação do
Evangelho. “Saia deste lugar, Deus vai queimá-lo”. Correto? “Vai ser
queimado, saiam daqui”. Esse é o evangelismo que Billy Graham e
outros companheiros estão pregando.
160
Bem, observem este Um que permaneceu com a Igreja eleita:
Abraão, a semente de Abraão. Veem?
161
Lá estava Ló e seu grupo. Agora, há sempre três classes de
pessoas: o incrédulo, o manufaturado e o crente. Veem? Agora, o
incrédulo e o manufaturado se mantêm juntos. Mas o verdadeiro
crente se separa: o que o torna a Igreja. Vocês me entendem? Agora,
todas essas grandes organizações lá e todos cooperando, desfrutaram
de um ótimo tempo.
162
E algumas pessoas riem de Billy Graham. Deixe-me parar
aqui apenas um minuto. Dizem: “Um homem que tem influenciado
tantas pessoas como Billy Graham, por que ele não é Pentecostal?”
Ele não pode ser. Tem Billy Graham uma parte nisso? Sim! Vocês,
pessoas espirituais, acordem agora, só um minuto. Pensem nisso.
Qual é o nome dele? G-r-a-h-a-m. Agora, eu sei que vocês acham isso
loucura. Vocês apenas esperem um pouco: h-a-m, Abraham. Veem?
Ele tem uma mensagem de arrependimento. E não há ninguém
que você possa encontrar, que possa difamar uma só coisa da
mensagem deste homem. Ele leva arrependimento até o alvo. Isto
é certo. Ele prega como se estivesse a casa em chamas. Veem? Isto
é certo. Deus o chamou para fazer isso. Ele está indo aonde? Não
para os Pentecostais, mas para aqueles grupos denominacionais
naquela bagunça lá fora como Sodoma: maquiagem, e todo tipo
de mulheres, andando com shorts e cantores de coro, e diáconos
casados três ou quatro vezes, e pastores da mesma maneira, e todo
esse tipo de absurdo lá. Prossiga pregando, Billy! Fique com isto!
Ele não pode fazer nada mais que isso.
163
Mas agora lembrem-se: houve Um que ficou para trás e trouxe
um sinal para Abraão (É isso certo?), a Igreja eleita. Não as grandes
luzes brilhantes, os grandes centros tumultuosos, e as grandes coisas
floridas, os grandes programas e assim por diante. Foi Um que ficou
com Abraão. Correto? E Ele deu-lhe um sinal de que o tempo estava
próximo. Veja o que Ele fez. Agora, lembrem-se: como Ele fez a
Abraão, Ele faz também com sua semente. Veja Jesus confirmando,
dizendo que seria assim.
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“Irmão Branham, eu vou ser curado esta noite?” Você já está
curado. Deus enviou o Espírito Santo. Ele enviou os seus pastores,
e eles pregam a Palavra, e você escuta. E Ele envia dons de línguas,
interpretação, envia profetas e dons proféticos, e tudo mais, tentando
atraí-lo. O pastor não pode curá-lo. O falar em línguas não te cura.
A interpretação não te cura. O profeta não te cura. Os outros dons
não te curam. Isso apenas te aponta, se é um verdadeiro dom, apenas
aponta para onde você foi curado, porque você é a semente de
Abraão, e você já foi curado e salvo. E é por isso que o Espírito Santo
toca em seu coração.
66
“Todo o que o Pai me tem dado virá a Mim.” Isto é certo. Agora,
é por isso que pregamos o Evangelho. É por isso que eu faço esses
esforços. É por isso que os outros ministros se esforçam: é para
tentar lançar essa grande rede, puxá-la, e ver o que há ali. Eu não
sei; os outros ministros não sabem; nós estamos apenas pescando.
“O Reino de Deus é como um pescador que saiu e pegou uma rede e foi
ao mar e a lançou. Quando ele a puxou tinha nela sapos, tartarugas,
serpentes, aranhas e peixes.” Observe o que acontece. A influência do
Evangelho atrai muitos.
67
E cerca de apenas uma semana após, a velha serpente
diz: “Agora veja, se eu tiver que fazer todas essas outras coisas,
desistir dos meus jogos de cartas, meu tabaco, humm”; de volta
para a água ela vai.
68
A sra. Aranha d´água fica ali, e ela olha ao redor, e diz: “Huh!
Você quer dizer que eu não posso ter meus clubes, e fazer essas coisas
lá, e eu tenho que tirar minha maquiagem, deixar meu cabelo crescer,
e tirar o meu shorts, e coisas? Huh! ” Plop! Plop! Plop! “Apenas como
um porco de volta ao seu lamaçal e um cão ao seu vômito.” Agora, o que
ela era? Ela foi pega na rede, trazida para o altar; ele foi também, mas
ele era uma cobra pra começar. Ela era uma aranha pra começar. A
rede não teve nada a ver com isso; apenas a puxou para cá. E o peixe
era um peixe pra começar. Veem? Isto é exatamente certo.
69
Minhas ovelhas ouvem a Minha Voz. Veem? Oh, alguns
deles são inteligentes e educados e astutos o quanto podem ser.
Isso não tem nada a ver com isso. É a humildade e o Espírito Santo,
guiando, liderando. E Ele nunca te levará a uma palavra fora dessa
Bíblia. Ele te manterá em sintonia com essa Bíblia. Sim, senhor;
certo com a Bíblia.
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70
Quando você vê uma Escritura, e você vê aqui, e aqui, e aqui,
e aqui, e você pergunta ao seu pastor sobre isso, ele diz: “Ah, isso
foi para outro dia.” Se você é um filho de Deus, você não acreditará
nisso; não, senhor. Quando Ela diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente”; “As obras que Eu faço, vós também as fareis”, você
vê o que Ele era, vê a promessa aqui, mas o pastor diz: “Ah, isso é
bobagem, não há nada disso”, você não acreditará porque você não
é uma aranha nem uma cobra; você é um peixe. Veem? Aí está. Você
não é uma cabra, ou um porco; você é um cordeiro.
71
E a pomba não pode pousar sobre nada, senão sobre um
cordeiro. É a mesma natureza. A maior coisa... Eu acredito que
preguei esta mensagem aqui uma vez: “O Cordeiro e a Pomba”. É
a maior mensagem que me foi dada pelo Senhor. Quando Deus Se
representou, Ele Se representou do Céu, num pássaro, o mais manso
de todos os pássaros: a pomba. E Deus e o Espírito Santo é a mesma
pessoa. Se não fosse assim, Jesus teve dois pais. Em Mateus 1:18 diz:
“O que está concebido em ti é do Espírito Santo”. Ele não era um filho
bastardo. Ele foi totalmente nascido de Deus, então Ele era o Filho de
Deus. Isto é certo.
72
Então, quando Ele veio descendendo do Céu, não eram três
pessoas ali falando, mas eles viram o Espírito de Deus como uma
pomba. Isso é o que era o Espírito, não a terceira pessoa falando.
Não são três Deuses; há três ofícios do mesmo Deus: Deus o Pai, na
Coluna de Fogo; Deus o Filho, em carne humana; Deus o Espírito
Santo em você, o mesmo Deus. Jesus disse: “Naquele dia vocês saberão
que Eu estou no Pai, o Pai em Mim, e Eu em vós, e vós em Mim”. Deus
tentando voltar a ter companheirismo com Sua criatura que Ele criou
no jardim do Éden.
73
Ele não pode desobedecer Suas Próprias leis. Os homens eram
pecadores. Quando Ele desceu no Monte Sinai, se alguém tocasse
no monte, seria atravessado por um dardo. Mas quando Ele Se fez
carne, podíamos tocá-Lo. Agora Ele Se tornou parte de nós, vejam,
para nos liderar e guiar, ter companheirismo conosco novamente.
74
Oh, que coisa, que coisa, com quanto escrúpulo e grosseria
as pessoas tomam a Palavra de Deus e fazem isso! E então alguém
recebe um pouco de luz sobre isto, e corre ali e se organiza e forma
uma organização e discute com o próximo companheiro. Por que
você simplesmente não diz que há espaço para todos nós? Vamos
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155
Observem, Ele mudou o seu nome, e depois deu-lhe um sinal
de que o fim estava chegando. Abraão então saiu, sentou-se em uma
manhã quente na porta da tenda, e se levantou perto do meio-dia,
e ele olhou e viu três homens vindo. E Abraão sabia que havia algo
estranho neles, então ele saiu correndo.
156
Alguém disse o outro dia, um Judeu convertido, disse que
mostrava que os três homens eram Pai, Filho e Espírito Santo.
Absurdo! Ele não disse: “Meus Senhores”, como um pagão;
ele disse: “Meu Senhor”. Ló foi quem chamou os dois Anjos de
“senhores”. Aquele apóstata lá embaixo mostra exatamente onde
a mesma classe vive hoje, faz de Deus quatro ou cinco pessoas
diferentes. Deus é um Deus!
“Meu Senhor”, disse Abraão.
Ló disse: “Meus senhores”, para dois deles, mas havia três
deles lá.
157
E Abraão reconheceu que havia um Deus entre eles: “Meu
Senhor”. Observem isto. E lembrem-se: não era “senhor” minúsculo,
aqui; era Elohim, “Meu Senhor”, Elohim, Jeová caminhou até a tenda.
Oh, ouçam isso. Todo mundo estava tremendo. E quando menos
pensaram, eles se sentaram ali e tiveram uma conversa. Gostaria
de ter tempo para apenas enfatizar isso. Vocês acabaram de ler no
capítulo 18.
158
Como eles se sentaram ali... Agora, esperem. O que Ele estava
fazendo? Ele estava mostrando a Abraão isso: o que Ele ia fazer com
a semente de Abraão. Agora, por que Ele estava por ali? Depois que
Abraão... Depois que ele foi justificado, santificado, cheio do Espírito
Santo, em tipos e sombras, e tinha sido nomeado, então Ele veio e
estava dando um sinal de que o fim estava chegando. Ele desceu
para destruir o mundo perverso e pecaminoso de Sodoma. Correto?
Agora lembrem-se, Jesus disse... Vocês creem Nele? Jesus disse:
“Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do
homem”.
159
Agora, havia... Eles se levantaram e conversaram. Observem!
Dois Anjos, dois Anjos desceram a Sodoma para pregar o Evangelho.
Correto? Dois Anjos desceram a Sodoma para pregar o Evangelho:
um Billy Graham moderno pregando para aqueles pecadores e assim
por diante. Nenhum milagre foi feito, o único milagre foi feri-los com
cegueira. Pregar o Evangelho cega os incrédulos. E assim, eles foram
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foi um período de anos; desde a santificação até a confirmação, o
Espírito Santo, foram anos. Mas no mesmo capítulo Ele o posicionou
depois do Espírito Santo. Os Pentecostais têm apenas quarenta e
poucos anos, vocês sabem.
149
Ele começou a posicionar Seus filhos. Martinho Lutero pregou
justificação. Anos, anos e anos depois veio a santificação. Anos, anos
e anos depois veio o batismo do Espírito Santo, mas logo após os
Pentecostais fizeram a mesma coisa que os outros fizeram, então Ele
começou a puxar Seus filhos que se posicionaram pela Sua verdade.
E Ele lhe deu algo especial: o engrandeceu diante do povo com algo
que lhe deu destaque, vejam: o posicionou.
150
Agora, então, no mesmo capítulo Ele lhe dá um sinal, dá à
igreja Pentecostal um sinal do tempo do fim. Depois que Abraão teve
seu nome mudado em poucos dias, então ele foi posicionado como
Elohim, associado com Deus... Oh! Oh, vocês sabem, não é bom ser
um santo rolador? Sim. Humm. Veem?
151
O posicionou, o associou com Deus, deu-lhe parte do Seu
Nome. E que tipo de Nome tem a Sua Igreja? O nome Dele. Correto?
“Eu venho no Nome de Meu Pai e vocês não Me receberam”: o Nome
de Jesus. “Se outros vierem no nome deles, seu nome, no nome da
organização, a esse vocês receberão.” Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Mas
Ele associou Abraão com Seu Nome, e Sua Igreja tem Seu Nome.
152
Há muitas mulheres excelentes neste mundo, esta noite, mas
há uma Sra. William Branham; ela é a única que me acompanha. Umhum. Há uma Igreja que vive no Nome de Jesus: “Tudo o que fizerdes
em palavras e em obras, fazei-o no Nome de Jesus”. Você poderia fumar
um cigarro no Nome de Jesus? Você poderia dizer uma mentira no
Nome de Jesus? Você poderia roubar no Nome de Jesus? Você poderia
se afastar da verdade de Deus no Nome de Jesus? Certamente que
não. Bem, tudo o que eles fazem em palavras e ações, eles fazem
tudo no Nome de Jesus. Isto é certo. Aí está você. Nome associado
após a adoção, após a adoção.
153
Agora, Ele disse que haverá uma destruição; Sodoma vai
queimar.
154
Eu sei que está ficando tarde, mas eu tenho que ficar com
isso apenas alguns minutos mais, vejam, porque amanhã à noite
eu quero dizer outra coisa. Apenas me suportem por mais alguns
minutos, vocês o farão?
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todos marchar em direção a Sião. Nós não estamos divididos! Nós
somos Cristãos: Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Luteranos,
Pentecostais, Unicidade, Dualidade, Trindade, Assembleias, Igreja
de Deus, todos. Não estamos divididos. Somos Cristãos. Quando
recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal e somos cheios do
Espírito Santo, somos o produto selado de Deus.
75
Efésios 4:30, diz: “Não entristeçais o Espírito Santo pelo qual
estais selados...” até que alguém te deixe doido? Bem, ou por dois
ou três anos, até que desobedeça a Deus uma vez? Não. Você pode
encontrar isso no velho Almanaque de Aniversário de Senhoras, mas
você não encontra isso na Palavra de Deus. “Não entristeçais o Espírito
Santo de Deus, no qual estais selados até o Dia da vossa redenção”.
76
Teu destino Eterno é decidido por Deus, e então você está
selado ali. Essa é a maneira que Ele fez com Abraão. Abraão creu
Nele e isto foi imputado a ele como justiça, então Ele lhe deu o selo
da circuncisão como uma confirmação: “Eu que fiz isso! Você é minha
propriedade!” Amém. É isso aí. Agora, Gênesis capítulo 12: não, “Se
você fizer...”; “Eu fiz.” Agora, vamos ao capítulo 15 de Gênesis, que é
onde Ele confirmou o pacto com Abraão. Agora ouçam atentamente.
Ele confirmou o pacto, ou assinou o contrato com Abraão, no capítulo
15 de Gênesis.
77
Agora, descobrimos que Abraão disse: “Senhor, o que Tu
me darás, visto que sigo estéril...” Ele estava envelhecendo; isso foi
muitos anos depois. Ele disse: “...visto que tenho andado estéril e
o herdeiro da minha casa é este Eliezer de Damasco. O que Tu vais
me dar?” E Deus lhe disse para tomar uma cabra de três anos, uma
novilha de três anos, seus sacrifícios, e uma ovelha de três anos de
idade, um carneiro, e subisse; e ele abriu pelo meio aqueles sacrifícios,
e tomou um pombo e uma rolinha.
78
Vocês podem me ouvir? Digam: “Amém”. [A congregação
responde: “Amém!” - Ed.] Muito bem, eu serei... Eu quero que vocês
entendam isso agora
79
Agora, Ele vai confirmar este pacto com Abraão, ou assinar
o contrato com ele. Ele já tinha dito a ele: “Eu te darei isso.” Essa é
uma promessa. Agora Ele vai assiná-lo e provar como Ele vai fazer
isso. Então Abraão fez todas estas coisas e ele observou os sacrifícios,
guardou os pássaros separados até o sol se pôr. Eles não estão... O
sacrifício não deve ser contaminado, vocês sabem. Então, ele manteve
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os pássaros até o sol se pôr. E quando o sol se pôs (agora ouçam), uma
escuridão profunda e horrível de sono veio sobre Abraão. Vocês se
lembram disso? Isso representa a morte de cada homem. E diante
dele estava uma fornalha fumegante. Todo pecador merece ir para o
inferno. Mas além daquilo passou uma pequena Luz branca. Veem?
80
Cada homem morre a morte da separação, e o inferno é a sua
condenação. Mas além do alcance daquilo passou uma pequena Luz
branca. Observe-a. Ela foi entre aqueles sacrifícios; entre a cabra, a
novilha, o carneiro. Ele foi e passou entre eles, confirmando a Abraão
o que Ele ia fazer.
81
Agora, todo clérigo, aqui ou em qualquer lugar, admitirá;
o Dr. Scofield, aqui, admite; todo o restante dos grandes clérigos
sabem que ali foi quando Deus confirmou o pacto com Abraão.
“Agora, o que Ele estava fazendo, irmão Branham? Você chama isso
de confirmação do pacto.” O que Ele estava fazendo? “Aqui está o
que Ele fez: Ele estava provando para ele o que Ele faria com ele.
82
Agora, o que fazemos quando firmamos um pacto uns com os
outros ou assinamos um contrato uns com os outros? Normalmente,
podemos sair e comer um sanduíche juntos, tomar uma xícara de café,
ou algo assim, e então depois de tudo terminado, nós levantamos e
pegamos a mão um do outro e dizemos: “Aperte, rapaz!” “Tudo
certo. Eu concordo. Eu concordo que farei uma certa coisa.”
83
Se eu fizer um pacto com algum irmão, por exemplo, com
o irmão Gene Goad sentado aqui, vou dizer: “Irmão Gene, terçafeira eu irei com você lá em Kentucky em uma determinada tarefa.”
“Muito bem, irmão Branham, aperte minha mão”. Veem? Isso é um
pacto. Se estes dois irmãos de Arkansas sentados aqui, se eu disser:
“Eu...” Eles têm estado me implorando nos últimos anos para vir a
Arkansas novamente. Se eu te chamasse aqui e dissesse: “Irmão...” Eu
nem sei seus nomes. Mas se eu disser: “Eu farei um pacto com vocês,
uma promessa, de que na próxima semana eu vou para Arkansas...”
“Obrigado, irmão Branham”. É um acordo, um pacto. É assim que o
firmaríamos, com um aperto de mão. Não é assim?
84
Agora, no Japão, vocês sabem como eles fazem um pacto, um
com o outro? Eles conversam sobre as coisas, e depois pegam uma
pequena vasilha com sal e jogam sal um no outro. É isso; o sal tem
vida. Você vê, ele faz contato, mantém; o sal conserva. E essa é a
maneira que o fazem: eles jogam sal um sobre o outro.
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144
Deus fez a mesma coisa com Jesus no Monte da Transfiguração,
quando Ele... O que Ele fez? Fez sombra sobre Ele, levou-O a um
lugar público, tomou três testemunhas: Pedro, Tiago e João. Trouxe
duas testemunhas do céu para mostrar... Três é um testemunho. E
quando Ele fez sombra sobre Ele e Seu vestido, Ele colocou Sua bela
túnica sobre Ele, a condição glorificada, brilhando como o sol em
sua força. Correto? E uma Voz veio do céu e disse: “Este é o meu Filho
amado, a Ele ouvi”. Amém. “Eu O coloquei em posição, este é o Meu
Filho; o que Ele disser, Eu respaldo. Ele tem guardado as Minhas
Palavras, Ele lutou entre todas essas denominações e tudo mais e
manteve a fé. Ele não vacilou. Ele tem sido verdadeiro, Ele sempre
está ocupado na Minha obra, e quando as pessoas olham para Ele,
Me veem. Este é Meu Filho, a Ele ouvi.”
145
Ele apenas prometeu isso a Ele? Não. Por meio Dele veio a
semente de Abraão pela mesma coisa: capítulos 4 e 5. Deus tirou
Abraão e colocou a adoção sobre ele, e mudou seu nome (Glória!)
de Abrão para Abraão. Abraão vem da palavra “Elohim”, o próprio
nome de Deus. Ele associou seu nome ao Nome de Deus. Deus é
Elohim. Quantos sabem disso? O grande Jeová, Elohim, o Todosuficiente, O que existe por Si mesmo, Elohim.
146
E o que Ele fez? Ele tirou o h-i-m do Seu Nome e colocou-o
no nome de Abraão, porque ele era A-bra-ham. Deus é o Pai de
todos, e Abraão é pai de nações. Glória! Elohim, Pai de todos;
Abraão, pai de nações: colocado em posição. Glória! Isso é depois
que Sua Igreja recebeu o Espírito Santo. Depois que eles passaram
pelas provas.
147
Vejam, os Pentecostais perderam isso. Eles se organizaram e
não conseguiram ir mais longe; então, quando Deus faz certa coisa,
dizem: “Ah, ah, psiu, fique longe disso, veja... Nossa igreja não ensina
isso aqui”. Siga em frente.
148
Mas aqui está o que Ele fez a Abraão; a Abraão e sua semente
depois dele. Agora estamos em Gênesis 18, ainda no versículo 18.
Agora, vamos observar. Então Ele o tomou depois que Ele fez isso.
Agora, essa é a segunda coisa que Ele fez. A primeira coisa que Ele
lhe deu foi justificação no 12; no 15, Ele lhe dá santificação; no 18 Ele
lhe deu o Espírito Santo. No final dele... Observem isto rapidamente
agora; todos esses outros levaram anos. Vocês estão ouvindo? Vocês
amam isso? Todos esses anos, desde a justificação até a santificação
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139
Eles aceitam a aspersão em vez do batismo. Eles fazem todas
essas outras coisas; todos os tipos de credos e tudo mais. Como o Pai
deve se sentir! Hum. Ele não pode dar nada a esse filho.
140
Mas, que tal se Ele aparece e diz: “Mas há alguns que... eu Te
digo: eles são realmente Teus filhos. Não importa o que aconteça:
eles defendem o que Tu dizes. Eles agem como Tu. Aquele homem
age exatamente como Tu. Ele diz o mesmo que Tu dizes; se os
demais servos estão fazendo certa coisa, ele não se importa; isso é
negócio de seu Pai. ‘Eu devo estar nisso’. Ele simplesmente o faz
em pedaços, e diz: ‘Você não fará isso com meu Pai. Meu Pai disse
assim e assim e você tomou os mandamentos de Deus e fez deles
uma tradição de homens. Não há Escritura na Bíblia para apoiar
uma coisa como essa”.
141
“Oh, então esse é Meu filho. Sim, então ele realmente crê
em Minha Palavra como Abraão; então ele é semente de Abraão,
verdadeiramente.”
142
Então, agora, o que o pai fazia? Então ele escolhia determinado
dia, depois que este filho foi provado... Agora, os Pentecostais
pensavam que tão logo você nascesse de novo, recebia o Espírito
Santo, isso era tudo. Você apenas começou! Observe o que Ele fez
a Abraão. Então, o que ele fazia? O pai pegava o filho e fazia uma
festa (Agora, todos vocês estudantes da Bíblia sabem disso.), fazia
uma festa, colocava seu filho em um lugar público, colocava nele
uma bela túnica, e o colocava lá em cima, e realizava os deveres de
adoção, ou, posicionamento. Quantos sabem que isso é verdade?
Digam “Amém”. Um-hum. A Bíblia.
143
Voltem em Gálatas, capítulo 4, e peguem isso lá, hum-hum,
hum-hum, agora Paulo falando. Ele posicionava aquele filho. O que
ele fazia? Ele tinha uma cerimônia de adoção, posicionando aquele
filho. E depois que ele via o que o filho ia fazer, que ele ia manter
a promessa, ninguém ia mantê-lo longe dela; ele é bem como seu
pai, ele vai ficar com isto, aconteça o que acontecer, não vai recuar;
ele não titubeia, e ele diz: “Eu posso confiar neste jovem”, então
ele realizava a adoção. E o que ele fazia? Depois que ele realizava
a adoção, aquela criança era um filho posicionado no reino do pai e
tinha direitos iguais a ele. Em outras palavras: se ele preenchesse um
cheque, seu nome era tão bom no cheque quanto o de seu pai. Então
ele era adotado, ou posicionado.
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85
Jesus disse: “Vós sois o sal da terra.” Veem? E quando eles
fazem um pacto, um com o outro, eles se atiram sal um sobre o
outro. Isso significa que seu pacto deve ser mantido. O sal os mantém
juntos, protege de estragar. Nada pode estragar o nosso contrato. É
um pacto; nosso aperto de mão é companheirismo. “Concordamos
sobre a base do companheirismo, que guardaremos o nosso pacto
um com o outro. O sal manterá o nosso pacto porque não alterará
nem estragará. Nosso pacto será sempre mantido”.
86
Mas nos dias de Abraão era diferente. Agora, quando eles
faziam um pacto naqueles dias, o que eles faziam era sacrificar um
animal, o dividiam ao meio e caminhavam entre ele, e naqueles
dias eles não tinham papel. O papel foi descoberto recentemente,
há alguns anos atrás, encontrado pelos os zangões que estavam
construindo seus ninhos fora da polpa da árvore. Eles não tinham
papel, mas eles tinham... eles colocavam todos os seus pergaminhos
e assim por diante sobre peles, peles de cordeiro. Eles curtiam, e
depois desenhavam essas cartas e escreviam seus escritos. Todos os
escritos antigos eram feitos sobre rocha ou sobre pele.
87
E assim eles o escreviam, ou na rocha ou em peles, e faziam
estes pactos uns com os outros. Então eles andavam entre estes
sacrifícios, estas duas partes do animal morto, e então partiam aquilo
em dois, ou o rasgavam em dois. Um pegava uma parte e o outro,
a outra e faziam um juramento: “Se quebrarmos este pacto entre
nós, que nossos corpos sejam como este sacrifício que o representa”.
Vocês entendem o que eu quero dizer?
88
Agora, o que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando a
Abraão o que Ele faria no futuro através da semente de Abraão, a
qual ele ainda não tinha. Oh, irmão, ele não a tinha ainda, mas ele
tinha a promessa, e isso era tão bom quanto a tivesse. Amém.
Diz: “Bem, minha mão está aleijada.”
“Eu sou uma semente de Abraão. Não vejo mais a minha mão
assim. Está concluído; Deus prometeu para mim, está concluído.
Não importa como minha mão está; é o que Deus disse”. Essa é a
verdadeira semente de Abraão.
O médico diz: “Não há nenhuma chance de você ficar bem.”
“Senhor, e quanto a isso?”
O Pai fala em seu coração: “Eu sou o Senhor que cura todas
as tuas enfermidades.”
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89
“Oh, doutor, você é um homem excelente, porém está
concluído; eu estou curado, Deus disse isso”. Isso é verdade. Essa é a
semente de Abraão. “Deus disse isso. Eu estou curado.” Sim senhor.
“Você já pode comer?” “Não faz nenhuma diferença, estou curado
de qualquer maneira.” Veem? Abraão esperou vinte e cinco anos
para que a promessa viesse, ficou mais forte o tempo todo.
90
Nós viemos à fila de oração, foi orado. Diga: “Bem, eu ainda
tenho as cólicas, eu ainda me sinto mal, não posso andar mais.”
Semente de Abraão! A semente de Abraão nega qualquer coisa que
seja contrária a isso, se é que lhe foi revelado.
91
Agora, eu nunca curei um homem em minha vida; nem
Oral Roberts, ou Tommy Hicks, ou alguém mais, ou qualquer outra
pessoa no mundo alguma vez curou um homem. Veja, vocês tentam
engrandecer algum homem. “Oh, o irmão Fulano de tal colocou suas
mãos sobre mim. Uau! Calafrios correram através de mim.” Isso foi
apenas uma sensação, isso é tudo. Você não é curado por sensações;
você é curado por meio da fé. Você não precisa sentir nada. Você não
sente nada, a menos que seja uma sensação. Você crê.
92
Jesus nunca disse: “Você sentiu isso? Sentiu isso? Sentiu
aquilo?” Encontre-me uma Escritura para isso. Ele disse: “Você
creu?” Fé, Deus disse isso. “Eu sou semente de Abraão. Eu creio em
Deus. Isso o conclui. ”
93
Então, vejam, não é um grande e famoso curador que vem
à cidade. Seu pastor tem a mesma autoridade que qualquer outro
homem, seu vizinho, sua irmã Cristã, seu irmão Cristão, todos...
Qualquer um. Qualquer pessoa tem o direito de orar por você. A
Bíblia diz: “Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros”.
Isso mesmo, todos nós. Veem?
94
Mas tratamos de fazer algum homem grande, e nos custa
quase um milhão de dólares para patrocinar um programa. Isso não
ajuda a te dar uma grande cura. É a sua própria fé em Deus que
produz a cura. Se você apenas crer no que Ele disse aqui, Ele escreveu
um pacto com você. Ele lhe dá o Espírito Santo como confirmação.
Oh que coisa; é isso. Veem?
95
É por isso que eu não gosto de colocar as mãos sobre as
pessoas: alguém diria: "O irmão Branham colocou as mãos sobre
mim. Glória a Deus". O irmão Branham não teve nada a ver com
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verdade. “Seu filho não está indo muito bem, ele não escuta, eu não
posso lhe ensinar nada.”
“Muito bem.”
Ele nunca teria nenhuma herança.
136
Bem, e se ele viesse e dissesse... Eu me pergunto hoje, que
quando Deus fez a mesma coisa com a semente de Abraão, seus filhos
aqui, quando o tutor... Quem é nosso Tutor? O bispo? O presbítero
do distrito? Quem é Ele? O Espírito Santo. Ele não titubeia; Ele diz ao
Pai exatamente o que está acontecendo.
Ele vem e pergunta: “Como estão se comportando Meus
filhos lá embaixo?”
“Oh, Pai, todas as Suas filhas cortaram seus cabelos. Elas
estão usando maquiagem. Hmm! Elas estão agindo como o mundo.
Vestem roupas imorais, roupas que parecem como homens, elas as
chamam de calças capri e slacks. E as Tuas mulheres, as Tuas filhas
estão simplesmente se metendo direto nisso. E, Pai, a coisa ruim
é que os Teus filhos, os Teus pregadores permitem isto. Oh, sim,
claro, eles permitem isto, apesar de todas as coisas que Tu ensinaste,
porque eles têm medo.”
137
Como o Pai deve se sentir! Ele não pode levá-los mais
longe, eles são Seus filhos, Ele tem que cuidar deles, mas que
fardo é esse filho!
“Bem, por que eles não fazem isso?”
“Bem, eles mesmos fizeram uma organização para se cobrirem
juntos como fizeram para construir a torre de Babel.”
“Sim,” diz o Pai, “virá para o mesmo tipo de fim, também”.
Veem?
“E eles se construíram uma torre que eles pensavam que,
através de sua organização, eles poderiam atrair o mundo inteiro
para eles, mas apenas olhe o que eles estão fazendo.”
138
Oh, isso desencoraja o Pai. Como Ele deve Se sentir
envergonhado! Como o Espírito Santo deve Se sentir ao levar essa
informação à Glória, e informar como a igreja está se portando! Como
eles estão aceitando a doutrina feita pelo homem em vez da Bíblia; a
Verdade lhes é apresentada, e eles viram as costas e se afastam Dela;
aí está; porque a sua organização não crê nisso. E, no entanto, eles
sabem que é a Palavra de Deus e não há nenhuma outra Escritura na
Bíblia além desta! Se é verdadeiramente a Palavra de Deus, será de
Gênesis a Apocalipse: será a mesma coisa.
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enchimento do Espírito Santo. Não senhor.
130
Logo vieram os Pentecostais com o batismo do Espírito Santo.
É exatamente certo. Mas agora queremos parar, a igreja Pentecostal,
apenas um minuto. Cada um deles organizou-se e morreu em seus
caminhos. Agora, eu quero que você observe, você que está anotando
a Escritura, os versos 4 e 5: Depois que Ele o chamou por justificação,
o santificou através do Sangue do pacto, deu-lhe Sua Própria Vida,
no capítulo 17, o batismo do Espírito Santo. Agora, o que vem depois
em Israel? Alguns de vocês, estudiosos da Bíblia? O posicionamento
de um filho.
131
No Antigo Testamento, quando um filho nascia na família,
ele era um filho, mas ele ainda não era herdeiro. Vejam, o pai não
sabia o que aquele menino seria (Certo?), então ele tinha um tutor
sobre ele para criá-lo até uma certa idade e, em seguida, (para vocês
ministros), o posicionamento de um filho.
132
Deus fez a mesma coisa em Mateus, capítulo 17: Ele tomou
Pedro, Tiago e João, subiu no alto da montanha (eu preguei sobre
isso uma vez aqui), sobre a montanha e foi transfigurado diante
deles. O que Ele estava fazendo? Ele estava manifestando o
posicionamento de um filho.
133
Agora observem, no Velho Testamento eles tinham...
o filho nascia. Ele era um filho, mas tinha um tutor para vigiálo, para ver como ele progredia. E ele, o pai, sempre colocava o
melhor professor que podia para seu filho; qualquer pai faria isso.
E assim, o tutor observava o filho. E se o filho era apenas um
renegado, se ele não prestava atenção, se ele não queria ouvir, ele
ainda era um filho, porque ele nasceu, ele era um filho, mas ele
nunca teria qualquer herança.
134
Por favor, irmãos, pensem agora espiritualmente, e vocês
irmãs. Ele nunca teria qualquer herança, mas ainda assim ele era um
filho, o pai cuidava dele. Esse foi aquele grupo lá no deserto. Veem?
Ele era um filho, verdadeiramente, mas ele nunca teria qualquer
herança. E então o tutor vinha diante do pai e ele perguntava: “Como
está o meu filho?”
135
Como ele deve ter corado ao dizer: “Ele - ele - uh... ele não
está indo muito bem.” Vejam. Ele contratou um homem que era
justo e honesto, não um que buscava fama, mas ele estava dizendo a
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isso. Não coloque suas mãos sobre mim, ou eu sobre você. Coloque
suas mãos sobre Ele, por fé, e creia. É aí onde está. Humm? Peça para
seu pastor para orar por você. A oração muda as coisas. O que ela
faz? Ela não cura você, te dá fé para aceitar o que já foi feito: sua cura.
Vocês entendem?
96
Agora, o que Ele estava dizendo a Abraão? “Eu vou fazer o
pacto assim, Abraão.” E Ele tomou a Abraão e mostrou-lhe o que Ele
ia fazer com Jesus Cristo, a Semente de Abraão. Por meio de Abraão
veio Isaque, de Isaque veio Cristo. Através de Cristo, o supremo
Sacrifício foi feito. Todos estes outros eram semente natural, Israel,
Israel, Israel, Israel. Mas através de Cristo abriu o véu para Judeus,
Gentios, Gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, para
que todos nós pudéssemos entrar na Glória Shekinah, a qual era
unicamente para os Judeus, mas agora é para quem quiser, que
venha, que venha!
97
Essa foi a Semente da qual Deus estava falando. O que Ele
fez com essa Semente? Ele O levou ao Calvário. Ele O despedaçou.
Ele morreu sob o julgamento, o julgamento Divino de Deus. Todos
nós sabemos disso, como Cristãos. O que Ele fez? Ele ressuscitou; Ele
rasgou Sua alma de Seu corpo. Seu Espírito, Sua Vida saiu de Seu
corpo. Água, Sangue e Espírito saíram de Seu corpo. E ao terceiro
dia, Deus levantou Seu corpo e O colocou à Sua destra no Céu, e
enviou o Espírito desse corpo de volta para nós.
98
Então vocês veem o que Ele estava fazendo? Uma
denominação? Se você está dependendo disso, você está perdido.
Há apenas uma coisa que vai... Quando os contratos se juntavam, as
letras, a forma como foram rasgadas, elas tinham que se encaixar,
cada letra e cada pedaço de pele torcida, rasgada, pele de carneiro
ou pedra tinham que se encaixar bem juntas. Nada o poderia
substituir. Tinha que ser exatamente o mesmo na confirmação
daquilo. Se trouxessem outra peça e tentassem encaixá-la, uh-uh,
ela não se encaixaria com aquilo. Tinha de se encaixar exatamente
do jeito que era.
99
E quando a igreja for redimida e se levantar na ressurreição...
Nós somos a Noiva de Cristo. Eu digo isso reverentemente,
esperando que nós sejamos, crendo que nós somos: pela fé nós
somos. A Noiva de Jesus Cristo terá que ter o mesmo Espírito nela,
que a outra parte do contrato tinha quando Ele estava aqui na terra.
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Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus confirmou isso. Então
a mesma Vida que estava em Jesus estará em Sua Igreja, e a Igreja
fará as mesmas coisas que Jesus fez. “Aquele que crê em Mim, as obras
que faço, ele também as fará”. Então, como poderia um incrédulo
ver as obras de Deus e chamá-las de “Belzebu, telepatia mental
ou...”? Veja as obras de nosso Senhor. Como... isto é – isto é… Oh,
inteligente, educado, certamente, mas um milhão de milhas longe
das coisas de Deus. Veem?
100
Ele confirmou o pacto em Gênesis capítulo 15. Vocês
conseguem isso lá, cada um de vocês agora? Gênesis capítulo 15,
Ele confirmou a Palavra. E, lembrem-se, ouçam agora, Ele nunca
confirmou isso para ele até que ele obedeceu completamente
a Deus. E Ele não confirmará para você, até você render tudo
completamente.
101
Agora eu quero que vocês tenham isso em mente. Nossa
pequena irmã Amish, ou Dunkard, Menonita, [Seita protestante que
se estabeleceu nos Estados Unidos e Canadá durante o século XVIII
- Trad.] o que quer que seja, eu espero que esteja entendendo.
102
Agora, Ele confirmou a Palavra. Vamos novamente... Oh,
poderíamos ficar aqui por horas, mas não temos tempo. Agora
vamos a Gênesis capítulo 17, correto, quando Ele o fortaleceu.
Agora, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Deus apareceu a Abraão
como o Deus Todo-Poderoso. Abraão tinha noventa e nove anos de
idade. Sara tinha oitenta e nove anos. E desde que ele tinha setenta
e cinco anos, e Sara sessenta e cinco, eles estavam esperando por
esta promessa; ficando cada vez mais fortes o tempo todo de que
Deus ia fazê-lo. Nunca se moveram do que eles acreditavam. Essa
é a maneira.
103
Agora, ele viu... Deus viu que estava determinado a manterse firme. Oh, abençoado seja o Nome do Senhor. Quando Deus vê o
seu coração, quando Ele lhe mostra uma coisa e, independentemente
do que qualquer outra pessoa diga sobre Isso, é Sua Palavra e você
fica com Ela, não se afasta voluntariamente, ignorando a verdade,
mas caminha Nela. “Deus disse assim!”
104
Deus é um Espírito. Ele conduz Seu povo em Espírito e em
Verdade, e Sua Palavra é a verdade, e Jesus era Sua Palavra. “No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o
Verbo se fez carne e habitou entre nós”.
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fora da porta para santificar o povo com o Seu próprio Sangue”. Correto?
O que Ele enviou? Uma mensagem para a terra, um mensageiro.
Quem foi na Era da Igreja de Filadélfia? João Wesley pregando a
santificação. Foi quando Ele o confirmou e separou-o do pecado.
126
Ele creu através da justificação, Gênesis 12. Ele confirmou o
pacto pelo sangue, derramando o sangue de um cordeiro e assim por
diante no capítulo 15 e santificou a igreja. Agora, no capítulo 17, Ele
deu o Espírito Santo. Observem: “Eu sou El Shaddai.” Lembrem-se:
ele vai receber algo dentro dele agora proveniente de Deus: força.
Assim como o bebê tira a própria força da mãe, do corpo da mãe
através da amamentação. Para a igreja foi dado o Espírito Santo,
extraindo a força do Espírito para eles, nutrindo-os. Ele deu à igreja
o Espírito Santo, o Doador da força, Sua própria força. Deus, dando
uma saída para Seu filho fraco que confessou sua fé; lhe deu força
para algo. Ele está pronto para fazer algo por ele agora.
127
Justificação, Abraão. Justificação em Gênesis 12: Martinho
Lutero para a semente de Abraão. Santificação, Gênesis 15:
confirmação do pacto. Sua semente de Abraão, João Wesley:
santificação. Abraão teve uma maneira de acesso para tirar força para
sua condição fraca, a própria força de Deus. Vocês entendem isto?
Quantos entendem, digam: “Amém”. [A congregação diz: “Amém.”
- Ed.] A própria força de Deus nutriu através de uma promessa, Ele
a deu aos Pentecostais, o Espírito Santo, extraindo a própria Vida de
Deus direto para dentro deles. Como Ele fez isso no natural lá, Ele
faz no espiritual aqui; vejam, para Abraão e sua semente depois dele.
Vocês entendem o que eu quero dizer agora? Agora lembrem-se: a
igreja ainda está avançando.
128
Agora, também, no capítulo 18... Agora, aqui está um
pequeno... Isto... Vocês podem discordar disto, irmãos. Agora, vocês,
muitos de vocês... Agora, vocês acham que Lutero acreditaria em
qualquer outra coisa senão na justificação? Não, senhor. Aquela foi a
sua era. Eu creio que ele virá na ressurreição, certamente. Isto é certo.
129
Santificação. Você poderia dizer a um bom Metodista bem
fundamentado que a santificação não é o batismo do Espírito Santo?
Você certamente não poderia. “A santificação completa é o Espírito
Santo, sim senhor!” Vocês, Nazarenos e Peregrinos da Santidade, e
assim por diante, como vocês creem nisso: “Sim senhor, a santificação
é o Espírito Santo”. Não é isto! São as obras do Espírito Santo, não o
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“Como você sabe que não vai morrer?”
“Estou mamando minha força de novo de El Shaddai. Uhhuh. “Eu estou…”
120
“Oh”, eles saem e dizem: “Deixem eles sozinhos, isso não vai
prejudicá-los; apenas deixe-os sozinhos. Eles vão morrer de qualquer
jeito.” Mas você sabe do que está falando. Posicione-se bem ali!
“Como você sabe?”
“É uma promessa.”
121
“Abraão, como você sabe que vai ter esse filho?”
“É uma promessa”. Veem? El Shaddai.
122
“Bem, o que você fez... ?” depois que você ficou bem. “O que
você fez…?”
“Nada, nada.”
“Você pagou o pregador?” Se você pagou, você errou. “Você...
O que você fez...?”
“Eu não tive que fazer nada.”
“Por quê?”
“Já está feito. Eu somente cri. Ele falou comigo, me chamou, e
eu recebi o seio, e agora estou bem.” Quantos experimentaram isso?
Oh, irmão, certamente.
123
Agora, nós simplesmente não temos tempo suficiente para
pregar da maneira que eu gosto de pregar. Eu não sou um grande
pregador, mas eu gosto de falar sobre o que eu sei. Veem? Olhe,
agora, vamos tomar isso. Agora, o que ele fez? Agora, para você que
está anotando suas Escrituras. Agora, qual era o pacto feito? Agora
vamos mudar a posição aqui apenas um minuto para o próximo
capítulo.
124
Agora, o que Ele fez? Fez um pacto com Abraão. Digam
comigo: “Abraão e sua descendência”. Qual é a descendência de
Abraão? O homem e a mulher nascidos de novo que estão cheios do
Espírito Santo.
125
“Oh, agora, irmão Branham...” Muito bem, vamos ver se
Ele cumpriu Sua promessa. Abraão, em Gênesis 12, foi justificado,
chamado por justificação, e creu na Palavra de Deus. Está certo isso?
Assim foi a igreja com Martinho Lutero. Correto? Gênesis capítulo
15, Ele o separou quando ele obedeceu completamente e confirmou
o pacto com ele por meio do sangue. Hebreus 13:12 e 13: “Jesus sofreu
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105
Agora, Ele aparece para ele como o “Deus Todo-Poderoso”.
Da palavra hebraica é El Shaddai, que significa, Shadd significa “seio”
em hebraico. Agora, Ele não era o “Deus de seios”, mas Shaddai, que
é o plural: “Deus com seios”. “Eu sou o Deus com seios, o Doador
da força, o Único suficiente, o Doador da Vida.” Em outras palavras,
Ele apareceu a Abraão aos noventa e nove. E Abraão não era mais
homem do que, falando em termos humanos, do que seria um
pequeno bebê mamando, quando estava doente: sua masculinidade
se tinha ido. E o útero de Sara estava morto. Mas Ele disse: “Eu sou
o El Shaddai. Eu sou o amamentador, o Deus-mãe.”
106
Como o bebezinho que está doente e inquieto, sua força
se foi, ele está perdido; ele está deitado lá, tão doente; e sua pele
toda esticada como aqueles bebês na Índia que eu vi. É a cena mais
lamentável: sua barriguinha inchada de fome; a pequena mãe deitada
lá, morrendo. As gengivas do pequeno bebê, apenas brilham assim,
você vê suas gengivas através de seus lábios, toda a carne se foi. Seu
pequeno crânio, pode-se ver onde seus ossos se unem, você pode
vê-lo ali. Não pode chorar mais, está tão faminto! A mamãe oferece
a você o bebê: “Pegue-o”. Bem, se você leva este, olhe para milhares
de outros mais, deitados ali.
107
E nós, Pentecostais, construímos edifícios de milhões de
dólares, e, “Oh, claro, veja, nós somos verdadeiros Cristãos”.
108
Eu não compreendo isso. Não. Reúnam o suficiente para
alimentá-los. Agora, isso não é o que outras pessoas me disseram.
Isso é o que eu mesmo conheço. Eu estive lá. Isso é o que eu faço com
o dinheiro que o povo me dá em ofertas de amor. O que eu faço com
ele? Eu vou lá para alimentá-los e dar-lhes comida, e falar-lhes sobre
Jesus. É exatamente isso. Nós não temos nada aqui. Jesus, eu creio
que está vindo em breve; eu não tenho tempo para grandes coisas e
estes tipos de coisas aqui.
109
Vamos levar a mensagem aos moribundos. É isso que Ele está
esperando que nós façamos. É isso que a mensagem é: “Ide, ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho”. Não é: “Vá fazer organizações,
construir denominações e construir grandes edifícios e coisas”. Está
tudo bem. Eu não tenho nada contra isso, mas não é o que Jesus
disse. Ele nunca disse: “Vá fazer organizações, vá construir grandes
igrejas, grandes edifícios”. Ele disse: “Pregai o Evangelho...” O que
é o Evangelho? “O poder e manifestações do Espírito Santo.” Agora,
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observem a conjunção “…e…” (a conjunção une a sentença) “... estes
sinais seguirão os que creem”.
110
Você simplesmente não pode levar a Palavra sozinha. Você
tem que ter a coisa para respaldá-La, para fazer os sinais segui-La.
Não vá educar os pagãos. Vá pregar o Evangelho, demonstre o poder
de Deus diante deles. Mas temos feito outras coisas. Entendem o que
eu quero dizer?
111
Abraão era como aquele bebê pequeno, com a barriga
inchada. Todas as esperanças tinham desaparecido. Mas, “Eu sou
El Shaddai, apenas encoste-se aqui em Meu seio, e nutra-se para
fortalecer-se novamente.” Oh, descendência de Abraão! É isso que
Ele está fazendo com vocês. Esta é Sua promessa. Não tome algo
falso; tome a promessa. Não aceite o que qualquer outra pessoa tem
a dizer sobre isso. Que a palavra de cada homem seja uma mentira;
não importa quão verdadeiro e cientificamente seja provado, deixe a
Palavra de Deus ser verdadeira. Achegue-se ao seio de Deus.
112
Com seios: o Novo e Antigo Testamento, “...ferido por nossas
transgressões, pelas Suas pisaduras fomos curados”. Se você tem uma
maneira, um acesso a esse seio que Ele te curou, então agarre-se a
ele. Qual é o acesso? “Pelas suas pisaduras fomos curados.” Isso é para
a semente de Abraão.
113
Você diz: “Eu não tenho o Espírito Santo”. Mas Ele foi ferido
por nossas transgressões. “Arrependimento, batismo, e recebereis o
Espírito Santo. A promessa é para vós e para vossos filhos, aos que
estão longe, e a todos quantos nosso Senhor nosso Deus chamar”. O
seio está acessível para quem quiser crer.
114
Se você está doente e necessitado, não: “Eu farei se você fizer
tal e tal coisa.” Já está pago o suprimento alimentar. O alimento já
está pago. Jesus pagou por ele. “Eu sou o Deus com seios. Venha
quem quiser: Metodista, Batista, Presbiteriano, e todos. Incline-se
sobre Meu seio; Eu sou o Deus com seios para meus filhos, a semente
de Abraão.” Entendem o que eu quero dizer?
115
E o bebezinho... Ele não é apenas um Deus com seios; Ele é
um que satisfaz. O bebê toma conta do seio da mãe... Espero que
isso não seja muito explícito para um público misto. Mas o bebê
toma o seio de sua mãe, não está apenas tirando sua força da mãe,
mas está satisfeito enquanto ele está fazendo isso. Ele sabe que é a
sua mãe. Aleluia!
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116
E um homem ou uma mulher que pode apoiar-se no seio de
Deus: “Este é o meu Pai, que criou o céu e a terra. Ele me criou, Ele
me fez uma nova criatura depois que me fez uma criatura do tempo.
Agora Ele me faz uma criatura da Eternidade. Ele foi Quem me deu
a promessa. Eu estou satisfeito. Eu não me importo se meu estômago
está doendo, se minha cabeça está doendo, se minhas mãos estão
assim ou assim; eu estou satisfeito, eu estou me alimentando da
promessa do Deus Todo-Poderoso. Esta é Sua promessa, Amém.”
Amém! Doador de Força. [Espaço em branco na fita-Ed.]
117
“... morrer. Você vai morrer”.
“Oh, não quero morrer, não quero morrer. Oh, não quero
morrer”, chorando.
Quando você menos espera, uma pequena Voz calma através
de um sermão, através da leitura da Palavra, através da oração em
algum lugar: “Eu sou o teu Curador. Eu sou El Shaddai”.
“Oh, é - é isso...?”
“Eu fui ferido pelas tuas transgressões, e pelas Minhas
pisaduras você foi curado”.
“Bem, o que vou ter que...?”
“Nada. Nada. Já acabou. A única coisa que você tem que
fazer é aceitá-Lo.”
118
“Bem, se eu - se eu me juntar... se eu deixar a Unidade e me
juntar às Assembleias, ou me juntar às... deixar as Assembleias e se
juntar à Unidade, você irá... você irá...?”
Não têm nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com
isto. Você não tem que se unir a nada. Ele já testemunhou que você é
Seu filho. "Incline-se sobre Meu seio. Apenas continue nutrindo-se."
119
Oh... O Doutor vem e diz: “Bem...”
“Doutor, sabe, quero dizer-lhe uma coisa. Eu quero lhe pagar
pelo seu serviço científico... Você certamente me ajudou muito e me
deu muito consolo, mas quando você chegou ao fim da sua corda,
você - você... isso é tudo o que você poderia fazer.”
“Sim. Eu... você vai - você vai morrer. Você pode também
fazer...”
“Bem, doutor, eu vou assinar este cheque e dá-lo a você, mas
quero dizer algo, doutor: Eu não vou morrer.”
“Você o quê?”
“Eu não vou morrer.”

