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Santo. Vocês o têm também. Você é um crente, assim como eu. Agora,
abandone todas as suas dúvidas. Coloque a mão sobre alguém e
creia que Deus curará esta pessoa de acordo com Sua Palavra. Se Ele
mantiver este tipo... Coloquem as mãos sobre alguém; vão orando por
eles. Digam: “Senhor, cure esta pessoa.” Ore, e veja o que acontece.
Você é um crente.
245
Deus Todo-Poderoso, no Nome de Jesus Cristo nós temos
derrotado o diabo. Nós o temos repreendido, e rasgado o seu poder.
Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo somos curados.
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ABANDONANDO TUDO
FORSAKING ALL

WILLIAM MARRION BRANHAM
23 DE JANEIRO DE 1962
TEMPE - ARIZONA – EUA

Podem se assentar. Eu quero dizer boa noite a todos. Estou
muito feliz por estar aqui esta noite. Apenas julgo ser este um
grandioso privilégio estar aqui, com esta amável igreja nova para
adorar ao Senhor. Estivemos ansiosos por este tempo, para termos
um tempo de companheirismo com as pessoas e gozar das bênçãos - e
confio que seremos uma bênção para vocês. E, enquanto a semana está
para começar agora, e há - sabemos que a convenção está chegando
agora, começando na quinta-feira...
2
E eu ouvi nesta tarde, pelo irmão Williams, que teremos uma
grande surpresa para quinta-feira à noite. O irmão Oral Roberts estará
conosco para pregar na quarta-feira à noite. Isto certamente será uma
grande surpresa para todos nós, porque o irmão Oral, certamente é
um eficiente orador. E será bom vê-lo novamente, cumprimentá-lo.
3
Estivemos, na noite passada, em Tempe (na Assembléia de
Deus, eu creio que foi ali em cima). E - e nós certamente tivemos um
maravilhoso tempo na noite passada em Tempe. E temos tido um bom
tempo em cada igreja que visitamos aqui, nos arredores de Phoenix, e
também em Tempe. E nós simplesmente apreciamos tanto estas coisas
que mal podemos nos expressar.
4
Muito raramente eu tenho uma chance de fazer isto, apenas vir
por uma noite em cada igreja e falar ao povo e aos irmãos ministros.
E isto me dá uma pequena oportunidade para expressar minha
admiração por estas pessoas, estas diferentes denominações e grupos
de pessoas, porque isto é uma... Eles são grandes patrocinadores
no campo, em campos estrangeiros e em todos os lugares e, desta
maneira, posso como que ter uma pequena chance de expressar como
me sinto a respeito deles, em apreciação.
5
E temos estado com as Independentes, e eu creio que a Igreja
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de Deus, Assembléias, e cada - cada uma; e além-mar, a Quadrangular,
Igreja de Deus, Assembléia de Deus, e o Nome de Jesus e todas elas.
Elas todas parecem ser uma quando se ajuntam para ter uma reunião
ali, no campo de batalha. E você sabe, aqui em casa pode haver idéias
nas quais podemos diferir, mas quando se entra no campo de batalha,
ora, não há diferenças, então. Vê?
6
Eu me criei em uma família grande. Éramos dez filhos. E, nós
garotos, íamos ao jardim dos fundos, e brigávamos um com o outro,
oh, que coisa! Nove meninos, uma menina, e realmente brigávamos.
Mas no jardim da frente, era melhor ninguém pegar um de nós,
porque se pegasse um, eles teriam - Branhams que viriam de todos os
lugares. Então, eu penso que assim é com os filhos de Deus, a igreja.
7
Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava em Houston
e estávamos tendo uma grande reunião. E terminávamos... Eu
tinha vários patrocinadores ali: O irmão Raymond Richey, e - e as
Assembléias de Deus, e o povo do Nome de Jesus, e todas as diferentes
igrejas. E estávamos tendo uma grande reunião. E estávamos no
Saguão de Música. Bem, tínhamos acomodado cerca de oitocentas
pessoas, eu penso.
8
E havia um - um ministro Batista que queria me desafiar em
um debate sobre a Bíblia, dizendo que cura Divina não era correta.
Bem, já passei por muito disto. Por que perder uma noite com um
incrédulo, quando há milhares assentados aí para receberem oração?
Vê? Então, ele publicou num jornal que eu estava com medo de fazer
isto. E o ancião irmão Bosworth, que está perto dos oitenta anos, ele
disse: “Oh, deixe-me fazer isto.” E eu penso em Calebe, você sabe:
“Deixe-me tomar este monte”.
9
Então eu disse: “Irmão Bosworth, eu - eu não quero que você
debata. Cristo não quer que nós, cristãos, debatamos um com o outro.
Se o homem é um incrédulo, ora, ele é apenas um incrédulo, isto é
tudo. Não há nada que você possa fazer acerca disto”.
10
E assim, ele disse: “Bem, o que é isto”, disse: “se deixarmos
colocar aquilo no jornal,” disse: “eles dirão que somos apenas um
grupo de... você sabe, não sabemos do que estamos falando - apenas
emoções elaboradas.” Ele disse: “Eu gostaria que você me desse
a oportunidade.” E eu olhei para ele ali com quase oitenta anos de
idade, e tão confiante nesta Escritura...
Eu disse: “Bem, irmão Bosworth, se você me der a mão e me
prometer que não debaterá...” Ele disse: “Oh, eu não debaterei.”
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uma condição nervosa (Isto é correto), próximo a você. Você também
tem um irmão que tem problema mental. Isto é correto. Você tem
uma mãe que tem problema num olho. Se você crer com todo o seu
coração, Deus os curará. Amém.
239
Vocês creem Nele? E quanto a você, bem aqui na cadeira
de rodas? Você crê? Este é seu filho, assentado ali, o qual eu acabei
de me referir. Este é seu filho. Você tem câncer em sua face. Você
mal consegue ouvir. Você está buscando o batismo com o Espírito
Santo. Isto é correto. Se você crer com todo o seu coração... Você
crê nisto por ele, filho? Você crê com todo o seu coração? Fale ao
ouvido dele, coloque sua mão sobre ele, e deixe-o receber o batismo
do Espírito Santo.
240
Vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente? Vocês creem que o Messias, o grande Messias de Deus,
Se move entre o Seu povo? Você está desejando abandonar tudo e
segui-Lo? Se estiver, levante as mãos a Ele e diga: “Eu O seguirei.
Eu O seguirei. Eu creio Nele. Toda palavra que Ele diz, eu creio
Nele. Eu endireitarei minha vida. Eu trabalharei para Ele. Deus, seja
misericordioso.” Deus o abençoe.
241
Quantos crentes estão aqui agora? Levante a mão. Quantos
querem aproximar-se dele? Levante a mão. Todos os que querem se
aproximar Dele, aceitá-Lo agora mesmo... Ele está bem aqui. Esta é a
Sua Presença.
242
Aquele homem ali atrás com o problema na próstata, isto tem
se acabado, irmão. Deus o curou agora mesmo. Ora, Isto está indo
a todos os lugares assim. Há uma Luz girando em todo o edifício.
Qualquer coisa pode acontecer agora mesmo. Nós podemos ter outro
Pentecostes, se você apenas crer nisto.
243
Levantem-se, todos. Levantem as mãos para Deus; dêem
louvores a Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Pai, porque
Tu és nosso Salvador e nosso Deus. Tu estás aqui. Tu tens vindicado a
Palavra. Tu tens provado que é assim. Tu és Deus, o Messias, o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Sem falha, sem dúvida, Tu és o mesmo
Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo Nome.
244
Vocês O amam? Digam: “Amém.” Quantos de vocês são
crentes agora? Levantem as mãos. Agora, Jesus disse, Ele mesmo:
“Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre
os enfermos, eles sararão.” Eu não sou o único que tem o Espírito
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233
Você crê? Como vai? Esta senhora assentada aqui, orando,
logo atrás desta jovem assentada na frente, com um problema de
bexiga, você crê que o Senhor Jesus a curará, senhora? É isto. Digame Quem ela tocou. Ela está a seis metros de mim. Ela tocou o Sumo
Sacerdote, (Isto é correto) que pode ser tocado pelo sentimento de
nossas enfermidades. Você crê nisto?
234
Você crê, senhora? Você crê que Deus pode me dizer qual é o
seu problema? Não é você que tem problemas. É sua irmã. Ela tem
câncer. Isto é correto. Não... Creia; não duvide. Leve o lenço que você
tem e coloque sobre ela. Creia com todo o seu coração. Ela sairá disto,
se você crer com todo o seu coração. Desça o...?... Tenha fé. Você crê
com todo o seu coração?
235
Isto saiu da plataforma. Está na audiência. É uma mulher
assentada bem aqui atrás que tem tuberculose, assentada ali
orando. Você crê que Deus a curará? Crê? A senhora olhando
diretamente através - lá atrás... Levante a mão, ali atrás, senhora,
bem atrás do homem que se virou. Creia com todo o seu coração.
Sim, a mulher com o cabelo cortado. Correto. É isto. Creia nisto e
isto está encerrado. O que ela tocou ali na parte detrás? Eu desafio
você a crer nisto.
236
E quanto a você, senhora? Você crê que o problema das
costas a deixou desde que você tem estado aqui? Bem, então, apenas
vá adiante. Isto é tudo o que você tem que fazer. Apenas creia com
todo o seu coração. Você tinha a mesma coisa. Então se você apenas
crer nisto, apenas continue adiante marchando, dizendo: “Obrigada,
Senhor. Estou curada.” Creia com todo o seu coração.
Você teme ficar aleijado por causa da artrite, não teme? Então,
se você crê com todo o seu coração, vá crendo com todo o seu coração
e seja curado. Isto é tudo o que você tem que fazer, é crer. Você crê?
237
E quanto a alguns de vocês aí? Vocês estão crendo em fé? E se
eu lhes dissesse que Jesus os curou aí, vocês creriam nisto? Apenas
comecem a caminhar, crendo de todo o coração.
238
Você quer ir para casa, jantar? Você crê que o velho problema
estomacal o deixou? Vá adiante e coma o que quiser. Creia. Você crê?
E quanto à mulher assentada ali, orando por aquela pequena - aquela
criança que tem problema no sangue? Você crê que Deus curará a
criança? Correto, você pode ter isto. Isto atingiu aquela senhora...?...
Bem próximo a você aí. Ela está assentada ali orando por causa de
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Então ele desceu as escadas para falar com o repórter.
E, é claro, você sabe como os jornais podem...?... “Eclesiástico
Sob Fogo,” você sabe.
11
Chegamos ao estádio, o solo do desafio. E, naquela noite,
tínhamos como que trinta mil pessoas. E então isto foi para mostrar ali
que... As pessoas vêm de aviões, trens. E digo a vocês, eles vieram com
camelos de uma corcova, camelos de duas corcovas e camelos de três
corcovas. Ora, eles estavam todos bebendo deste poço onde há lugar
para todos nós. Era tudo junto. E isto vai... Eu simplesmente recebi
uma grande bênção disto, e pensar agora... Veja você, quando a tensão
realmente veio, havia somente uma coisa que tínhamos em comum,
todos críamos no Espírito Santo e em cura Divina. Então todos vieram
para compartilhar sua porção.
12
E, então, sabemos o que aconteceu naquela noite, como o
Espírito Santo tomou controle. E isto foi quando o Anjo do Senhor
desceu e eles tiraram uma foto dele. E - e então ela foi dali para
Washington D.C., para confirmação. Então, depois disto foi levada
através de testes e coisas, e George J. Lacy, o chefe do FBI escreveu
o - o documento sobre isto. E ele é o chefe das impressões digitais e
documentos do FBI.
13
Isto foi absolutamente um Ser sobrenatural. A luz atingiu as
lentes. Não foi psicologia. Ele disse: “Eu tenho dito frequentemente
que suas reuniões são psicológicas também. Eu pensava que você
estava lendo as mentes das pessoas.” Ele disse: “Mas o olho mecânico
da câmera não capta psicologia, senhor Branham. Isto atingiu as
lentes.” Ele disse: “Isto está aqui.” Então, isto tem sido levado... Isto
foi tirado antes, e várias vezes após. Apenas... Eu sou tão grato em
saber... Muitas pessoas têm visto esta foto, não têm? Eu penso, oh,
muitos de vocês.
14
Estou tão feliz em saber que... Embora o movimento Pentecostal
neste último dia tenha sido discutido, porém eu vos digo que tomando
a história da Bíblia...
15
Eu tenho apenas entrado através da - da história da igreja (nos
últimos pares de anos) desde a morte do último apóstolo, João, na Ilha
de - quando ele foi deixado na Ilha de Patmos, e entrou, e - e terminou
de escrever os livros e os ajuntou. Ele foi colocado ali porque ele estava
pegando os escritos dos apóstolos e fazendo disto uma Bíblia. E esta
é a razão pela qual ele foi levado à Ilha de Patmos depois de ter sido

4

CRENTES DA BÍBLIA

fervido em óleo por um dia e uma noite. E então o colocaram na Ilha.
E ele compilou os livros e, além disso, Deus lhe deu o último livro da
Bíblia, o Apocalipse.
16
E então, voltando, eu comecei desta sua história ali e então
a seus - um de seus seguidores, Policarpo, Inácio e muitos deles, a
Martin, Irineu, Justino, São Columba e através da era negra e subindo
até Lutero e Wesley. E eu tenho descoberto que desde os dias dos
apóstolos, em todas aquelas grandes obras do Espírito Santo, não há
nem um deles que excedem o brilho deste último mover do Senhor
aqui nos últimos dias.
17
Nós não nos apercebemos disto, amigos. Há coisas acontecendo
agora que podem dar prova de Deus, como esta foto de - de Cristo bem
aqui conosco, eles não tinham equipamentos para fazer isto em seus
dias. Mas agora o homem tenta obter algo, para se afastar de Deus; e
Deus pega esta mesma coisa e prova de Si mesmo através dela. Então isto
apenas... Você jamais estará à frente de Deus, porque Ele é onipotente,
onipresente, infinito. Não há maneira de se afastar disto. Nós... Apenas
ser humilde e servi-Lo é a melhor coisa que eu sei fazer.
18
Estou envergonhado, mas creio que eu não sei o nome do pastor
desta igreja. Eu... [O irmão diz seu nome - Ed.] Irmão Griﬃth, certamente
estou feliz em conhecê-lo, irmão, e o tempo de vir aqui e ter este
companheirismo, estar com você, para... Nós sempre gostamos de endereçar
isto, desta forma, àqueles que estão de passagem em Sunnyslopes, porque
somos peregrinos aqui, estrangeiros. Nós professamos que este não é o
nosso lar. Nós somos sementes de Abraão, buscando uma cidade da qual
o Artífice e Construtor é Deus. [Heb.11:10].
19
Esta é uma bonita região. Eu penso que não há coisa alguma
como isto que eu tenha visto. E já viajei por quase todas as nações do
mundo, e jamais vi algo assim na Europa, Itália, Ásia, qualquer lugar
nos Orientes, que pudesse ser comparado com Phoenix, Arizona. 20
Agora, isto é correto. Este é o lugar mais bonito que eu já vi. Mas oh,
isto se parecerá como uma ruela perto do que será o grande milênio.
Então nós somos - nós somos... Este não é nosso lar; estamos aqui de
passagem. E nós temos vindo para ter este companheirismo juntos. E
é uma bênção para eu estar aqui, e ver a igreja de Deus prosperando,
um novo edifício, e assim por diante. Deus sempre os abençoe. Seja
leal a Cristo. Sejam fiéis ao pastor, e trabalhem todos juntos, ombro a
ombro, porque eu creio que a vinda do Senhor está próxima.
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227
Ele conhece você? Vê? Certamente Ele conhece. Eu vi isto.
Você não percebe que o mesmo Jesus que caminhou na Galiléia é este
mesmo Jesus aqui nesta noite? Você não pode perceber isto? Agora,
eu não sei nada sobre... Eu penso que esta foi a mulher que recebeu
oração ali. Não é correto? Alguém conhece esta mulher? Alguém
conhece esta mulher, levante a mão. Aquelas coisas estavam corretas?
Acene com sua mão se assim for. Aí está. Está bem.
228
Venha. Você fala inglês? Está bem. Índio? Eu tenho um
respeito por você: um verdadeiro Americano. Eu não acho... Eu
sou apenas um homem, não posso fazer uma decisão. Eu posso
somente fazer minha decisão. Penso que vocês não tiveram um
bom acordo. Você sabe que penso assim. Eu penso que ao invés de
enviar milhões e bilhões de dólares além mar, eles deveriam tomar
conta de vocês. Correto. Isto é exatamente correto. Meu coração
sempre foi por vocês. Eu estive ali na reserva em San Carlos há não
muito tempo atrás. Como o Espírito Santo moveu-Se ali, curando
aquelas pessoas pobres.
229
Eu sou um estranho para você, senhor. Eu não o conheço.
Eu jamais o vi em minha vida. Somos totalmente estranhos. Isto
é correto. Nós somos de duas nacionalidades: eu sou um AngloSaxão; você é um índio. Eu tenho um pouco do sangue de índio em
mim, de minha mãe. Minha avó foi uma Cherokee. Tenho orgulho
disto. Mas sendo meu irmão, eu jamais faria algo para feri-lo. Eu
quero apenas ajudá-lo.
230
A tribo indígena costumava ser... Se eles tivessem um entre
eles que pudesse predizer, e mostrasse onde estava a caça, ele se
tornava um profeta entre eles. E eles eram... Mas se ele predissesse
algo que não fosse correto, ele tinha que morrer por isto. Ele deveria.
Isto é correto. Eles não tinham mal-entendidos entre eles.
231
Se Deus é Deus... A nação pode ter feito convosco um mau
negócio, mas Deus jamais fará. Ele enviou Seu Filho por você. Eu
acabei de ver o que aconteceu. Você acabou de chegar do hospital.
Você veio para receber oração.
232
Você tem problema estomacal, e passará por uma operação.
Isto é Assim Diz o Senhor. Venha aqui. Pai Celestial, eu condeno este
problema estomacal. Satanás, você tem escondido isto do médico,
mas jamais esconderá de Deus. Saia dele, no Nome de Jesus Cristo.
Amém. Não se preocupe com isto. Vá adiante. Você estará bem.
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222
Agora, ela se moveu de mim. Não, isto é para outra pessoa. É
uma outra mulher. Isto é... Você está orando por uma mulher, outra
pessoa. É sua sogra, ela tem problema nos rins. E - e ela tem apenas um
rim, e você teme que seja câncer. E esta é a razão pela qual você está
aqui, para que eu ore por ela. Isto é Assim Diz o Senhor. Você crê? Vá
crendo com todo seu coração, e eles não terão que tirá-lo. Não duvide.
Tome esta pequena coisa que você tem em sua mão e coloque-a sobre
ela. Você crê com todo seu coração?
223
Como vai? Nós somos estranhos um ao outro também,
é a primeira vez que nos encontramos. E se Deus, através de Seu
filho, Jesus Cristo, tem enviado Seu Espírito... Jesus disse: “Onde
estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome, aí estou eu no meio
deles.” Esta é Sua promessa, não é? Agora, Ele não pode voltar atrás
com Sua promessa. O problema é que somos tão cegos na fé e então
falhamos em vê-Lo. Esta é a razão pela qual Deus envia profetas à
terra. Veja, as pessoas não lêem suas Bíblias. E elas - elas não... Elas
apenas vão... Então Deus sempre lhes envia um sinal, e sempre um
profeta é um sinal. Vê? E hoje, o Espírito Santo é nosso Sinal, porque
Ele é o profeta de Deus movendo-Se através de nós. Ele é profeta de
Deus, um Sinal dos últimos dias.
224
Agora, não a conhecendo, e nem sabendo nada sobre você...
Mas se o Senhor Jesus Cristo, o Qual acabei de citar da Bíblia, falasse
através de mim e me dissesse por que você está aqui, isto a faria
crer? Isto faria a audiência crer? Agora, o Pai está comigo, eu sei.
Você está sofrendo de uma condição nervosa. Isto é correto. Se isto é
correto, levante a mão.
225
Agora, alguém aí fora pensou que eu adivinhei isto. E você
não pode esconder isto agora, irmão. Está entrando aqui. Vê? Eu
captei isto. Não creia nisto. Jamais creia nisto. Isto é pecado; isto é
incredulidade. Deus o condenará por isto. Você responderá no dia
do julgamento. Eu deveria chamar aquele, mas normalmente entro
em problemas.
226
Eu não sei o que Ele lhe disse. Apenas um momento agora.
Aí está, uma sombra. É nervosismo, fraqueza. Fica fraca por causa
disto, aborrecida - teve isto por um longo tempo. Você tem outro
problema também. Você está orando por alguém, seu marido, está
no hospital com problema estomacal, e foi operado. Senhora Goode,
vá para casa, creia com todo seu coração e coloque isto nele, e ele
será curado. Deus a abençoe.
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20
Agora, antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos nos
aproximar do Autor em oração, enquanto inclinamos nossas cabeças
apenas por um momento. Agora, antes de orarmos, com as cabeças e
corações inclinados, se há um pedido de oração aqui, faça-o conhecido
ao levantar a mão, apenas em seu coração, se você tem necessidade de
algo, diga: “Senhor Jesus, lembre-se de mim.” O Senhor vê cada mão,
eu tenho certeza.
21
Nosso Pai Celestial, nós estamos tão felizes, pois podemos Te
chamar de Pai, o grande Criador dos céus e da terra, o grande Elohim,
o El Shaddai, o Doador da força, o Recriador, o Todo-Suficiente. E
através de Teu próprio Filho amado... Ele nos disse que se viéssemos
a Ti, e pedíssemos qualquer coisa usando Seu Nome, Ele proveria e
seria concedido. [João. 14:13; 15:16 Trd.]
22
E, Pai, nós cremos que isto está sob condições. Se pedíssemos
algo que fosse errado, não poderíamos ter fé para crer que isto seria
respondido. Mas se pudermos buscar em nossos corações esta noite,
não estamos pedindo nada que seja errado, mas o que é certo. Isto é:
Que Tu nos perdoes de todos os nossos pecados e transgressões. Pois
verdadeiramente, Senhor, esta é a primeira coisa. Nós não queremos
tentar entrar em Tua Presença com pecados sobre nós.
23
Por isso, sabendo que cada dia problemas e coisas nos
cercam, que possam nem mesmo ser notados em nossos próprios
pensamentos... Mas quando nós começamos a pensar em um Deus
santo, ao Qual até mesmo os Anjos são sujos à Sua vista, então nós
sabemos, Senhor, que nós nem mesmo temos uma chance; a menos que
venhamos através do Sangue de Jesus Cristo e então nós somos filhos
de Deus. Nossas falhas são desconsideradas quando as confessamos.
24
E eu oro esta noite, Pai, que Tu abençoes esta congregação que
levantou as mãos. Tu sabes o que estava por trás de cada uma daquelas
mãos: o pensamento, o desejo e o motivo e objetivo de levantá-las. Eu
oro para que Tu concedas a cada um seu pedido.
25
E agora, Pai, nós oramos por esta igreja. Nós estamos tão
felizes que este lugar... Quando nós lemos lá atrás nos dias primitivos,
onde os cristãos eram tão odiados que nem mesmo podiam ter uma
igreja, eles eram tão pobres que eles não podiam construir uma, se
eles tivessem isto, e vissem esta - e tivessem a oportunidade... E agora,
hoje, ao ver grandes e boas estruturas sendo levantadas, limpas, onde
as pessoas estão - podem vir e adorar a Deus, nós somos tão gratos
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por isto; e pelo sacrifício que as pessoas, com seus dízimos e ofertas
e - e contribuição, têm edificado esta casa para o Senhor.
26
Agora, Deus Pai, eu oro para que Tu abençoes o pastor desta
igreja, seus diáconos, sua junta administrativa e cada membro que
aqui vem. Possa ela crescer, e crescer e crescer. E possa desta igreja
começar um avivamento à moda antiga que varrerá o vale afora. Possa
haver sinais e maravilhas vindos desta igreja, de cura e salvação. Possa
ela ser um farol para toda a nação. Conceda isto, Senhor.
27
E possa deste lugar sair bons pregadores, jovens, com o
chamado de Deus em suas vidas para irem aos campos missionários,
onde quer que sejam chamados. Conceda isto, Senhor.
28
E esta noite, enquanto estamos reunidos, possa o Espírito Santo
vir, entrar na Palavra e apenas plantar a semente em cada coração que
está aqui. Possamos nós, com fé, regarmos isto dia e noite, até sermos
grandes árvores para a glória de Deus.
29
Cure cada pessoa enferma, Senhor, que está aqui esta noite.
Salve cada perdido; traga de volta todos os desviados, e renove e
reencha aqueles que já têm sido cheios. Conceda isto, Senhor, pois
nós pedimos isto no Nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
30
Agora, eu estou um pouquinho atrasado, como de costume.
Aqui, esta noite, é um pouco mais longe do que eu esperava que fosse.
E assim nós estamos... Amanhã à noite em algum outro lugar. Eu penso
que eles já anunciaram isto. E agora, se você tem culto em sua igreja aqui
amanhã à noite, não desça aqui. Mas se você não tem culto, estaremos
felizes em tê-lo conosco. Nós sempre queremos que as pessoas fiquem
em seu posto de dever, indiferentemente. Quando a igreja está aberta,
cada soldado deve estar em sua fileira e em seu lugar.
31
E assim estamos aqui visitando e tendo um grande tempo,
pouco antes da convenção dos Homens de Negócio. E, como já
anunciei, o irmão Roberts estará aqui para dar abertura com o culto
da quinta-feira à noite. Estaremos muito felizes em receber o irmão
Roberts. E então eu penso que talvez na sexta-feira, o irmão Velmer
Gardner estará aqui. Eu não sei se ele falará naquela noite ou não.
32
E eu penso que está atribuído a eu estar ali no domingo de
manhã, no café da manhã. E se esta é a vontade de Deus para eu falar
no domingo de manhã, eu quero tomar o texto (se assim for - se esta é
a vontade de Deus) “O Homem Mais Insignificante Que Já Conheci.”
Assim... E - e então no domingo à tarde falarei novamente.
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216
Jesus disse no capítulo seguinte, o quinto capítulo, quando Ele
curou um homem que tinha um - algum tipo de problema... Milhares
de pessoas estavam ali, multidões de coxos, cegos, mancos, mirrados,
esperando o mover da água. E Jesus passou e viu um homem que
tinha uma enfermidade crônica, talvez tuberculose, ou problema
de próstata ou algo assim. E Ele o curou, porque Ele sabia que ele
estaria ali, Ele sabia que ele estava naquela condição. Foi, deixou o
resto da multidão ali e foi embora. Nós sabemos que isto é a verdade.
Isto é correto? Eles encontraram... Os Judeus O encontraram, e O
questionaram.
217
Eles O questionariam novamente esta noite. O que é isto? Se
Ele teve compaixão e ama a todos, por que Ele deixou toda aquela
multidão de coxos, cegos, mancos, mirrados ali? Apenas curou um
homem que não estava muito enfermo - não era algo que iria matá-lo.
Ele esteve assim por trinta e oito anos. Isto - isto era crônico. Ele podia
caminhar. Disse: “Quando eu desço ao tanque, alguém me impede ali,” Vê?
“Alguém entra na minha frente.” Mas Ele curou aquele homem.
218
E quando Ele foi questionado, aqui estão Suas Palavras. São
João 5:19: “Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo
não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai, porque tudo
quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.”
219
Então quando Ele subiu a Samaria... O Senhor O guiou ali.
Agora, o Senhor me guiou, Seu servo, a Phoenix. Ele me guiou aqui
esta noite. Agora, aqui estou fazendo estas reivindicações. Agora,
quando Jesus foi à Samaria, a primeira coisa que Ele encontrou foi
uma mulher que veio diante Dele. Ele conversou com ela até descobrir
a condição dela. Quando Ele falou com ela, rapidamente ela O
reconheceu como sendo um profeta ou o Messias prometido. Ele disse
que Ele era o Messias. Vê?
220
Então sabemos que houve profetas nos dias que se passaram.
Hoje é Cristo. “Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras,
pelos profetas, nos últimos dias pelo Seu Filho, Cristo Jesus,” que é o Espírito
Santo em nós.
221
Agora, Ele está aqui. Você reconhece isto. Eu quero lhe fazer
uma pergunta, de um cristão ao outro, assim que eu a vi ali, eu pude
lhe dizer que algo aconteceu - um espírito humilde e dócil. Isto é
correto? Levante a mão se isto é verdade, assim as pessoas verão. Vê?
Agora, olhando para a mulher, se você pode vê-la, vê ali? Uma luz
âmbar está movendo-se ao redor da mulher.
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conheço esta mulher, nunca a vi. Estas são minhas mãos diante de
Deus, e ela levantou as mãos em sinal de que não nos conhecemos. Eu
não sei nada sobre ela. Mas até algo vir aqui e falar o que há de errado
aí, eu sou um mudo também, porque não sei de coisa alguma. Deus
sabe que isto é correto. Vê? Tem que ser algo para fazer a fala.
210
Agora, você pode tomar sua escolha. Se você, como Filipe, ele
disse... Ou Natanael disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és
o - o Rei de Israel.” Vê? Ou você pode ser aqueles que diziam que era
Belzebu. Vê onde eles estão esta noite? Desejaria saber onde Natanael
está esta noite? Imortal. Vê? Tome sua escolha. Cabe a você. Vê?
211
Mas agora, eu estou dizendo isto, esperando ver se Ele vai me
dar a unção. Se Ele não me der a unção, então a única coisa que posso
fazer, amigos, é me desculpar por Ele não ter se encontrado comigo esta
noite. E então nós colocaremos as mãos sobre estas pessoas enfermas
e oraremos por elas e pediremos a bênção, faremos a chamada de altar
e iremos para casa. Isto é tudo o que podemos fazer. Isto é tudo o que
sei fazer.
212
Mas se Ele vier, então penso que cada um de vocês, que
levantaram as mãos, querendo ver Cristo, eu penso que é seu dever,
assim que isto terminar, vir até aqui e ajoelhar-se e dizer: “Senhor
Jesus, agora me rendo a Ti,” porque...
213
Se eu sou um mentiroso... Ele jamais vindicará uma mentira.
Ele não terá nada a ver com o pecado, Deus não terá. Mas se eu tenho
lhes dito a verdade, então Ele está - está obrigado, por Sua Palavra,
para - para - para provar que isto é a verdade. Que Deus conceda isto.
214
Agora, apenas sejam reverentes (Vê?), em todos os lugares na
audiência, sejam reverentes. Eu posso ter que falar com você apenas
por um minuto, senhora, apenas algo assim. Eu não sinto a unção
sobre mim, e eu - eu não a conheço, e então é isto. Agora, a única coisa
que eu quero que você faça, se eu lhe perguntar qualquer coisa, diga:
“Sim,” e “Não,” Vê? Agora, a razão pela qual estou fazendo isto...
Vamos apenas tomar algo, para que você...
215
Nós jamais queremos deixar a Escritura. Fique certo na
Escritura. Então nós sabemos que estamos corretos. Agora, por
exemplo, Jesus... Agora, Ele estava em outra região, e Ele estava a
caminho de Jericó, que fica montanha abaixo. Mas Ele necessitava
passar por Samaria, montanha acima, por este caminho. Agora, o Pai
O enviara ali.
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33
Então se você está... Agora, no sábado de manhã não há culto
até onde eu saiba, e domingo à tarde não há culto até onde eu saiba.
E agora, antes de começar, eu esqueci, eu... Não, eu creio que Billy
disse que ele deu o restante daqueles cartões de oração. Isto é correto?
Foram dados cartões de oração aqui esta noite? Bem, ele deu parte
deles na outra igreja na noite passada, porque eu tenho... eu tenho
segurado muito o povo.
34
Eu sou do tipo que prega demorado, seis ou oito horas, ou
algo assim, às vezes, quando eu termino, e eu não... Esta noite, eu não
pretendo pregar metade disto, apenas... Então eu pensei em distribuir
os cartões de oração, e então nós - você poderia ir para casa antes da
meia-noite de qualquer forma. Então, depois que tivermos a fila de
oração... Assim, se for apenas a metade disto, e...
35
Eu não sei muito, mas levo tanto tempo para dizer o que sei. De
modo que o que sei, gosto de dizer muito bem, eu apenas tomo meu
tempo com isto, você sabe. Isto é bom. Eu estava apenas persistindo
ali, porque eu estou... Eu tentarei terminar em outros quarenta e cinco
minutos, ou algo assim, para termos a fila de oração.
36
Eu apenas tenho uma Escritura aqui esta noite que eu quero ler
e tomar um texto, e eu oro para que Deus a abençoe. Se você quiser lê-la
quando chegar em casa, está em Marcos, capítulo 10 e versículo 28.
E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te
seguimos.
37
Agora, eu gostaria de tomar um texto para fazer um pequeno
contexto sobre: “Abandonando Tudo.” E então em poucos momentos
iremos orar pelos enfermos. E agora, você que está familiarizado com
Marcos, capítulo 10... Apenas como base... Jesus tinha estado falando
previamente sobre divórcio.
38
E então, a Ele, também tinha uma coisa notável por acontecer.
Havia um jovem que veio correndo a Ele e disse: “Bom mestre, que farei
para ter a Vida Eterna?”
E Ele lhe disse: “Guarda os mandamentos.”
O jovem disse: “Eu os tenho guardado desde a minha juventude.”
Ou: “Que Mandamentos?” E Ele lhe disse quais eram, e ele disse: “Eu
os tenho guardado.”
Ele disse: “Mas uma coisa te falta: se queres ser - ter Vida Eterna,
ser perfeito, então venda tudo o que tens e dá aos pobres, tome a tua cruz
e segue-Me.”
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Vamos seguir este jovem apenas por uns poucos momentos
antes de entrarmos no texto, para fazermos uma base.
39
Agora, veja, a este jovem foi pedido para abandonar tudo,
mas ele recusou fazê-lo. E, às vezes, se formos ver prosperidade, e
riquezas e assim por diante, sucesso... Mas este jovem, era um jovem
de sucesso e, contudo não tinha Vida Eterna. Então, às vezes, o sucesso
nem sempre significa ser uma bênção de Deus.
40
Mas vamos segui-lo. Vemos aqui agora neste jovem - jovem,
talvez um jovem bonito, bem vestido. A Bíblia diz que Jesus o amou. Ele
deveria ter uma boa consciência, amável e branda. Ele deveria ser um um fino cavalheiro ou ele jamais ganharia a admiração do Senhor Jesus;
porque quando Jesus olhou para ele, Ele o amou. Ele devia ter uma
expressão agradável, e olhou para ele amavelmente, um cavalheiro
limpo, um jovem direito. E ele foi a Jesus, talvez pensando sinceramente
e disse: “Eu gostaria de saber o que fazer para ter Vida Eterna.”
41
E quando o - ele tinha que deixar o que ele tinha para ter Vida
Eterna, então a questão estava à porta: se você pode fazê-lo. E esta
questão está diante de cada um de nós.
42
E Jesus realmente pediu a ele para abandonar tudo o que ele
tinha, tomar sua cruz e segui-Lo. E nós conhecemos a história. Ele foi
embora triste, porque ele tinha grandes riquezas. Então Jesus se virou
e disse que seria mais difícil um rico entrar no céu, do que um camelo
passar pelo fundo de uma agulha. Portanto, isso seria impossível aos
homens; mas Ele disse que com Deus isto não é impossível.
43
Vamos seguir este jovem príncipe. A próxima vez que o
encontramos na Bíblia, ele não... Assim que ele rejeitou a oportunidade
de seguir a Jesus, quando isto foi colocado a ele bem duro...
44
Veja, nós queremos nos segurar em tudo o que podemos e então
seguir a Jesus. Mas às vezes Jesus quer que deixemos tudo, assim nós
podemos colocar ambas as mãos Nele. Às vezes nós pensamos que
apenas porque este - que temos um apoio...
45
Isto me lembra de uma coisinha que eu costumava contar às
minhas menininhas. Elas não são tão pequenas agora, e elas estão bem
grandinhas. Mas quando elas eram pequenas... Uma delas é a Rebeca,
ela é a mais velha. E Sara, ela é a caçula. E Becky tem olhos azuis; e os de
Sara são castanhos. Mas ambas são as garotinhas do papai. E então, elas
esperavam para me ver chegar em casa, e elas sempre amam me ver. E
então Becky era como que - era alta e magra; e Sara bem baixinha.
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205
Talvez seja ela. Ela poderia ser uma pecadora; ela poderia ser
uma hipócrita; ela poderia ser uma santa. Ela poderia querer cura para
seu corpo; ela poderia querer cura para outra pessoa. Ela poderia ter
finanças. Ela... Eu não sei para o quê ela está aqui. Eu simplesmente
não posso lhes dizer. Ela apenas está aí, uma mulher; isto é tudo. Esta
é a verdade. Jamais nos encontramos.
206
Mas se o Senhor vier aqui, agora para curá-la, se ela estiver
enferma, eu não posso fazê-lo. Eu não posso fazer o que Deus já tem
feito. Agora, a única coisa... E se Jesus estivesse aqui com este casaco?
E se ela viesse a Jesus e dissesse: “Jesus, Tu me curarás?”
Ora, Ele diria: “Minha filha, eu já tenho feito isto. Eu fui ferido
pelas suas transgressões. Pelas Minhas pisaduras foste sarada.” Isto é
correto? Esta é uma obra consumada.
Você vem e diz: “Jesus, Tu me salvarás? Tu me salvarás?” Esta
não é a questão. Ele já tem feito isto. “Senhor Jesus, eu aceito Tua
expiação. Eu sou um pecador.” Vê? Você foi salvo lá atrás. Você foi
curado lá atrás. Você apenas aceita isto.
207
Pela fé você é salvo. Pela fé você aceita sua salvação. E qualquer
que vem e lhe diz que eles têm o poder para cura, e eles podem curálo, você é - fique absolutamente fora disto, porque isto não é... O poder
curador está em Cristo, uma obra já consumada.
208
Se um homem lhe diz que Deus tem dado poder para ele perdoar
seus pecados, e fizer isto, não creia nisto. Eles já estão perdoados.
Jesus estando aqui esta noite... A única coisa... Foi declarado que Ele
era o Filho de Deus. E se Ele foi... E se minhas mãos agora estivessem
cheia de cicatrizes, dos pregos, e sangue jorrando delas, e espinhos
aqui? Isto ainda não me faria ser Jesus. Isto seria minha carne. E nós
sabemos que aquela carne está à destra de Deus, e quando isto vier, o
tempo não será mais. Isto é correto. Quando Jesus descer, isto é tudo
disto. Mas Ele está aqui na forma do Espírito, e então Sua vida está em
vocês e em mim, para lhes dar fé e me dar fé.
209
Agora, olhem aqui. Este - este microfone, se não houvesse uma
voz viva aqui para falar nele, isto seria completamente mudo. Isto é
correto? Agora, olhem - ouçam com atenção, assim vocês não perderão
isto agora. Este caso, se Deus fizer isto, isto ficará estabelecido. Agora,
este microfone não pode falar coisa alguma, porque isto não tem com o
que falar. Isto é correto? Agora, a única maneira pela qual o microfone
pode falar é se alguém falar dentro dele. Agora, aqui estou. Eu não
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Todos vocês sabem que eu não sei nada sobre vocês, você que está nesta
pequena fila de oração aqui, levante a mão, os que sabem que eu não
os conheço, ou saiba qualquer coisa sobre vocês, levante a mão, apenas
vejam. Correto. Aí está. Então esta é uma coisa oculta.
200
Aqui estão alguns com cartões de oração; há alguns sem
cartões... Os cartões de oração não são nada, senão um cartãozinho
com um número nele. Apenas lhe dá um número, o rapaz vem e os
mistura, e qualquer um que deseja um cartão de oração, pode obtê-lo.
E ele não sabe. Ninguém mais sabe onde... Bem, ele não saberia - os
cartões estão todos misturados.
201
Eles não sabem quem estará na fila de oração, porque nós
não podemos dizer isto. Muitas vezes nós os pegamos ali... Quando
eu comecei, tínhamos um homem ali vendendo cartões de oração.
Alguém disse: “Dou-lhe quinhentos dólares para colocar minha
esposa na fila,” Vê?
202
Eu coloco meu próprio filho... Então eu digo: “Filho, seja
claro para com as pessoas, que elas saibam que você não vende
os cartões de oração, vá diante delas, misture os cartões de oração
assim, então dê-os a quem quiser... E, além disto, filho, você jamais
saberá a partir de onde chamarei até eu chegar ali.” Quantos têm
visto isto nas reuniões, vez após vez? Apenas cada vez que eu
mudo, e vou aqui, e ali. E então, além disto, onde alguém é curado
na plataforma, há uma dúzia chamada dali (Vê? Isto é correto), sem
cartões de oração. Então isto é o infalível Senhor Jesus Cristo, o
mesmo ontem, hoje e eternamente.
203
Você abandonará tudo para segui-Lo? Você está desejando
abandonar sua incredulidade para segui-Lo para alcançar sua cura?
Abandonar suas - suas coisas mundanas para segui-Lo em santidade
e mover-se a Ele? Faça isto agora. Eu não digo que Ele fará isto. Se Ele
o fizer, então você saberá.
204
Esta mulher bem aqui, esta é uma ilustração novamente, como
eu citei na noite passada, sobre São João 4. Aqui está um homem e uma
mulher que se encontram pela primeira vez na vida. E esta foi uma
pequena amostra... Se você alguma vez esteve ali em Samaria, fora
de Sicar, ali, há um pequeno poço. É um pouco panorâmico, vinhas
ao lado disto e assim por diante. Foi ali foi onde a mulher esteve,
conversou com Jesus. Um homem e uma mulher se encontraram pela
primeira vez, e Ele disse àquela mulher qual era o seu problema. Seu
problema era ser uma pecadora.
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46
E então elas estavam me esperando chegar em casa certa noite.
Eu tinha estado fora, em reuniões, e elas sabiam que eu estaria em casa,
então elas decidiram que iriam me esperar um pouquinho, e se viesse
para casa, elas queriam me ver. Bem, o homem-areia [Mito folclórico
nos Estados Unidos da América que dizem que ele faz as crianças
dormirem pelo ato de espirrar areia em seus olhos. – Trad.] deve ter
espirrado areia em seus olhos, e elas foram dormir, e finalmente elas
foram para a cama, no quarto delas.
47
E eu cheguei tarde. Então eu cheguei, estava muito cansado,
fui para a cama. E depois das reuniões e assim por diante, eu fico
tão cansado que não consigo dormir depois de algumas semanas de
reuniões. E eu dormi cerca de duas ou três horas, levantei, fui para
a – para a sala de estar, e apenas me assentei na cadeira. Eu estava
assentado ali na cadeira, cedo de manhã.
48
E depois que Becky acordou em seu quarto, e ela percebeu
que era dia, ela olhou através do corredor e ela me viu assentado ali
naquela cadeira. Ela saiu da cama tão rápido quanto pôde, com aquelas
perninhas longas, finas, apenas se movendo em minha direção.
49
Bem, isto - isto alarmou Sara. E eu não sei se seus filhos fazem
isto ou não, mas os meus... Você dá algo para a mais velha e a mais
nova fica com o da mais velha. E Sara estava usando os pijamas de
Rebeca, trinta centímetros maiores, você sabe, eram muito grandes
para ela. E ela... Ela saiu da cama, e aqueles centímetros de sobra
voavam. E ela mal podia acompanhar Rebeca.
50
Então Rebeca ganhou dela e chegou primeiro. E ela pulou
em meu colo, me abraçou, apenas como... Ela estava no meu joelho
direito, e suas pernas compridas alcançavam o chão. E ela estava bem
equilibrada.
51
Isto me faz lembrar de algumas das primeiras organizações,
você sabe, que surgiram. Você sabe, elas têm estado aqui por um
longo tempo, tendo como que pernas compridas, e assim por diante,
muito equilibradas. E aqui vem Sara, a pequena e jovem igreja, você
sabe, que é mais jovem. E ela como que vê esta Becky ganhar dela ganhar dela ali.
52
Então Rebeca me abraçou. E ela olhou ao redor, e disse: “Sara,
minha irmã, eu quero que você saiba de uma coisa.” Ela disse: “Eu
cheguei aqui primeiro.” E ela disse: “Eu tenho o papai todo, e não
há nada que reste para você.” (Elas tentam nos dizer isto, você sabe,
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o tempo todo.) Disse: “Eu cheguei aqui primeiro, e eu tenho o papai
todo, e não há nada que lhe sobre.”
53
Pobre Sarinha, abaixou a cabeça e seu pequeno lábio caiu.
Ela começou a se afastar, e havia lágrimas em seus grandes olhos
castanhos. E Becky tinha sua cabeça em meu ombro, como que me
abraçando. E com meu dedo fiz movimento, chamando Sara assim, e
estendi a outra perna.
54
Aqui veio ela e pulou sobre a outra perna, e, ora, ela - ela
não conseguia ter equilíbrio. Suas perninhas não chegavam ao chão.
Mas ela estava sobre a perna de qualquer forma. Vê? Então ela estava
titubeando ao redor, assim.
55
Bem, para não deixá-la cair, eu apenas coloquei ambos os
braços ao redor dela para segurá-la. E eu estava segurando ela bem
perto de mim, e ela colocou sua cabecinha contra mim um pouquinho.
Ela a levantou, e olhou para Becky, e disse: “Agora, Rebeca, minha
irmã,” disse: “eu quero lhe dizer algo também.” Ela disse: “Pode ser
que você tenha todo o papai. Mas eu quero que você saiba que papai
me tem toda.” Então isto é...
56
Então esta é a maneira que queremos... Nós não queremos...
Nós queremos que Ele nos tenha por inteiro. Contudo, para fazer isto
nós temos que caminhar ali pela fé e crer Nele, isto é tudo, e apenas
confiar. Nós não podemos explicar isto. Não há maneira de explicar
isto; nós apenas cremos nisto, e tomamos isto assim.
57
Este príncipe rico, ele não se deu a Cristo, e então ele foi embora.
E nós encontramos mais tarde que ele foi... Ele tinha prosperado tanto,
a ponto de seus celeiros estarem cheios demais, até que disse: “Alma,
tome o teu descanso.” Oh, ele tinha prosperado em tudo. Ele tinha tanto
que não tinha necessidade de nada.
58
Mas algo aconteceu. A próxima vez que o vimos foi quando ele
levantou seus olhos do inferno e viu o mendigo lá no seio de Abraão.
Isto foi porque ele não estava desejando abandonar tudo para seguir
ao Senhor Jesus.
59
Então quando isto aconteceu e o jovem príncipe não deixou o
que tinha para seguir a Jesus, isto deve ter despertado algo em Pedro
(Eu creio que foi ele que fez a afirmação, ou fez a pergunta, a levantou.)
e disse: “Agora, nós deixamos tudo para Te seguir. Nós temos abandonado
tudo. Olha o que temos feito. Nós deixamos nossos lares; nós deixamos
nossas famílias; nós deixamos nossas terras; nós deixamos tudo o
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193
Agora, vamos inclinar nossas cabeças para um momento de
oração. Agora, novamente antes que algo seja dito ou feito... Agora, eu
não digo que Ele fará isto. Estou confiante que Ele o fará. Mas eu creio
e estou confiante que Ele o fará. Agora, se Ele o fizer, quantos de vocês
crerão? Levantem as mãos. Possa Ele conceder isto, é a minha oração.
194
Pai Celestial, agora eu tenho dito o que a Tua Palavra diz,
abandonando tudo para Te seguir. Aqueles que abandonaram tudo
conseguiram ver-Te. E não importa o que Tu farás, aqueles que
não abandonarem o pecado e Te seguirem jamais serão capazes de
entender. Aqueles que abandonam o pecado, a incredulidade...
195
Nós sabemos que pecado é incredulidade. Não importa quão
piamente vivemos, o que fazemos, todavia se descrermos, somos
pecadores. A Bíblia diz: “Quem não crê já está condenado.” Então nós
sabemos que devemos crer em cada palavra que sai da boca de Deus.
Este deve ser o nosso pão diário.
196
E eu oro, Pai, que (como eu tenho citado das Escrituras esta
noite) são Tuas promessas para estes últimos dias, e o que deveríamos
buscar nestes últimos dias. Se isto tem sido correto, Senhor, então
confirme estas palavras acompanhando com sinais. Conceda isto.
197
Eu me encomendo a Ti, e a Palavra, e as pessoas. Eu oro, Pai,
que Tu circuncides os corações dos crentes aqui, para crerem de todo
seu coração, e especialmente estes que estarão na fila de oração. E
então permita as pessoas verem que o Messias, Jesus Cristo, o Espírito
Santo, está conosco esta noite. Ele está na igreja, a igreja eleita,
chamada para fora, semente de Abraão pela promessa real. Conceda
isto, no Nome de Jesus. Amém.
198
Agora, agora, vamos apenas tomar um momento. Agora, nós
vamos tomar nosso tempo apenas por uns minutos, bem poucos, cerca
de dez minutos. Vocês O amam? Vocês creem Nele? Vocês creem nas
coisas que eu tenho lido da Palavra esta noite como verdadeiras? Vocês
creem que Jesus fez isto quando Ele esteve na terra? Vocês creem que
Ele prometeu isto? Vocês creem que estamos nos últimos dias? Agora,
esta é Sua promessa. Ele deve viver isto. “Se vós estiverdes em Mim,e
Minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres. Isto lhe será
concedido.” Agora, seu motivo e objetivo têm que estar corretos. Vocês
têm que crer nisto de todo coração.
199
Agora, eu creio que não há uma pessoa na fila de oração que eu
conheça. Nós somos estranhos. Eu sou um estranho, aí estão estranhos.
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O quê? O que disse? Do 1 ao 20. Correto. Muitos deles estão aqui esta
noite. Vamos começar de algum número inscrito atrás deles então.
Vamos começar... Vamos ver, nós temos quinze minutos, vamos dar
quinze cartões então. Vamos ver, será do 85 ao 100. Vamos começar do
85 ao 100.
188
Quem tem o cartão 85? Levante a mão. 85? Uma mulher ali
atrás? Venha até aqui, irmã. 86? Quem tem o 86? Bem aqui. 87. 87?
Alguém levante a mão, 87? Este homem? 87, 88, 88, 89, 89, 90. 91, 92,
93, 94, 95, 95, 96, 97. o 96 eu não vi levantar a mão. 96. Agora, se você
tem seu cartão, venha. Vê? 97, 98, 99, 100. Correto. Enquanto estas
pessoas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, há como
que oito faltando.
189
Agora, ouçam. Isto é verdade; não venha aqui com pecado
pendente em sua vida. É melhor você confessá-lo a Deus, aí. Mas se
- se você tem - se você tem confessado seus pecados, venha adiante.
Quantos aí não têm um cartão de oração e querem que Jesus os cure?
Levantem a mão. Quantos creem que se Jesus Cristo - se Ele... Quantos
creem nisto?
190
Vejam. Eu vou perguntar a estes ministros atrás de mim.
Irmãos, isto é verdade, como ministros do Evangelho que cremos que a
Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que Ele é o Sumo
Sacerdote agora mesmo, um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo
sentimento de nossas enfermidades? Isto é correto, irmãos? Quantos aí
sabem que a Bíblia diz isto? Um Sumo Sacerdote.
191
Bem, se Ele é um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo
sentimento de nossas enfermidades... Agora, como Ele... Se Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente, então como Ele agiu quando
alguém O tocou com o sentimento de suas enfermidades? A mulher
com o fluxo de sangue tocou-O, porque ela tinha uma necessidade
de ser tocada; Ele se virou e olhou ao redor até Ele encontrá-la, e
a chamou. Isto é correto? Isto é correto, irmãos? Agora, se Ele é o
mesmo Sumo Sacerdote, Ele terá que agir da mesma forma, porque
Ele é - Ele é o Sumo Sacerdote. Isto é correto? Bem, Ele terá que agir
da mesma forma.
192
Agora, você não precisa de cartão de oração. Não, você não
precisa de cartão de oração. A única coisa que você precisa é ter fé em
Deus. Tenha fé e apenas creia de todo seu coração que Jesus Cristo
cura o enfermo e aflito e Ele certamente fará isto.
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que tínhamos para Te seguir.” Isto começou a despertá-lo. Talvez ele
tivesse estado tão ocupado na obra, observando a Cristo, e assim por
diante, que ele não tinha atinado para o fato de que tinha deixado sua
casa, tinha deixado sua família, ele tinha deixado seu pai, sua mãe. Ele
tinha deixado tudo o que tinha para seguir a Jesus.
60
Mas isto é exatamente o que Deus requer: abandonar tudo e
segui-Lo. Este é o requerimento de Deus. Nós temos que fazer isto
também. Às vezes temos que abandonar nossos próprios pensamentos.
Se nossos pensamentos acerca de qualquer coisa são contrários
à Palavra de Deus, nós temos que abandonar nossos próprios
pensamentos e segui-Lo. E a única maneira pela qual podemos seguiLo é seguir Sua Palavra, obedecê-La. E o requerimento de Deus, o
requerimento de Deus, é que abandonemos tudo e O sigamos.
61
Mas ao fazer assim, descobrimos às vezes, que temos que
abandonar nossos amigos. Muitas vezes isso é uma coisa dura a se fazer.
Agora, muitas pessoas, quando elas primeiro entram em Cristo e são
cheias do Espírito... Talvez como mulheres que têm tido uma - algum
tipo de festa, que têm ido certa - certa noite, à casa de vizinhos para
jogar - familiarizadas com todos os - os vizinhos, e assim por diante, e
pertencem a certas sociedades na vizinhança, e elas vão jogar baralho.
62
E estas mulheres, você sabe, dirão algo acerca disto. Elas
não vão entender isto. Contudo, você tem que abandonar esta coisa,
porque não é certo apostar, jogar cartas. E você tem que abandonar
isto se você seguir a Cristo.
63
Às vezes, as mulheres em nossas igrejas costumam usar roupas
imorais, como shorts, e – e calças jeans. E a Bíblia diz que é uma
abominação a Deus para uma mulher usar tal coisa. Ela é... Não importa
o que ela pense, ela tem que abandonar isto. Às vezes encontramos
mulheres quando elas vêm e são salvas, elas costumavam cortar o cabelo
e elas querem ser populares como as demais no mundo. Mas vemos
que esta é uma coisa dura, porque elas a chamarão de antiquada onde
quer que você vá vestida como uma cristã, agindo como uma cristã,
vivendo como uma cristã. Elas a chamarão de antiquada, mas você tem
que abandonar tudo para segui-Lo. [Deut. 22:5].
64
Jesus disse, ou as Escrituras dizem: “Aquele que ama o mundo
e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele.” Isto é correto. Tem
que abandonar tudo. Ali quando você estava desejando abandonar
tudo e segui-Lo... Então: “Se vós estiverdes em mim, e as minhas

12

CRENTES DA BÍBLIA

palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.”
Mas você não pode, sabendo que estas coisas são erradas. Você
sabe que são erradas.
65
A Bíblia é contra elas: jogar cartas, fumar, beber, usar roupas
imorais e então clamar ser um cristão. Se este espírito em você não
condenar isto, então há algo errado com o espírito que está em você.
Porque o Deus Que escreveu a Palavra é a Palavra, e a Palavra está
em você, e Ela o condena. Tem que condenar. E se Ela não condena,
você está sendo enganado. Como pode o Espírito Santo escrever algo
e você ir e fazer o contrário disto, e dizer que o Espírito Santo está te
guiando? Você não pode fazer isto.
66
Então, fumar, beber uísque, jogar cartas, cortar o cabelo,
usar shorts, todas estas outras coisas são erradas, muito erradas, e
você jamais chegará a lugar algum até que você pare com isto. Isto
está se rastejando em nosso movimento Pentecostal. Envergonhese! Você tem que se envergonhar. Não é de se admirar que não
tenhamos um avivamento mundial. Não é de se admirar que não
tenhamos um avivamento Pentecostal. Algo tem acontecido. Isto é
correto. Nós temos soltado a alavanca e coisas estão acontecendo
que não deveriam acontecer. Então, você deve abandonar tudo
para seguir a Cristo.
67
Você deve abandonar suas próprias - suas próprias idéias.
Você deve entrar em contato com Sua Palavra. E o Espírito Santo
jamais negará qualquer Palavra falada pela Bíblia, e a Bíblia foi escrita
pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim. E se as Palavras da Bíblia é
Deus... “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós.” Agora, a Palavra é
feita Espírito habitando em nós, pois: “Eu estarei convosco, e em vós, até
a consumação dos séculos,” a consumação.
68
Agora, se este mesmo Deus que escreveu a Bíblia estiver em
você, você não é você mesmo. Você está morto para as coisas do
mundo. Você está morto para seus próprios pensamentos. E a mente
que - e a mente que estava em Cristo está em você, aí então você está
abandonando tudo para segui-Lo. Não seus próprios pensamentos: o
que Ele diz: “Não minha vontade; mas a Tua, Senhor.” Então você começa
a se alinhar com a Palavra de Deus. Poderíamos ficar aqui por um
bom tempo, mas eu irei adiante um pouquinho mais.
Mas você diz: “O que eu ganho então, abandonando tudo?
Abandonando tudo, o que eu ganho?”

ABANDONANDO TUDO

37

thar”. [Palavras usadas na antiguidade - Trad.] E vocês sabem que eu
não sou um pregador assim. Eu não tenho graduação para ser um.
182
Mas eu sou um cristão. O Senhor Jesus me salvou do pecado.
Eu sei disto. E Ele me deu outra Palavra para confirmar o pouquinho
que sei. A única coisa... Eu não tento colocar qualquer interpretação
particular. Eu apenas leio Isto, e o que Isto diz eu digo a mesma coisa.
Vê? Isto é tudo o que sei. Vê? Agora, se isto for interpretado errado, eu
não sei. Eu estou apenas dizendo da maneira que isto está interpretado
aqui (Vê?), e Ele está sempre por detrás disto e A respalda.
183
Eu creio que Jesus Cristo está vindo em breve. Eu creio que
Ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. E creio que Ele
disse: “Um pouco mais e o mundo (cosmo, o sistema do mundo)
nos verá não - não Me verá mais. Contudo, vós Me vereis (vós, a
igreja) porque Eu (pronome pessoal) estarei convosco e em vós, até
a consumação dos séculos. As obras que Eu faço, as fareis também.”
Vocês creem nisto?
184
Nós vemos as obras que Ele fez, como Ele Se manifestou. Eu
estou orando esta noite para que Deus tome esta igreja... Agora, não
importa o quanto Ele unja a mim, Ele tem que ungir você também. Vê,
não importa o quanto do Espírito Santo está tentando falar aqui, tem
que ter algo aí para ouvir isto.
185
Jesus passou por um grupo de pessoas certo dia, e eles estavam
gritando: “Rabi, Rabi, estamos felizes em tê-Lo aqui, e tal e tal.” Jesus
foi adiante.
E ali estava uma mulher que veio por ali, e tocou a orla de Seus
vestidos, foi e se assentou. Jesus parou e disse: “Quem Me tocou?”
Ora, Simão Pedro lhe disse, como que repreendendo-O; ele
disse: “Bem, por que Tu dizes tal coisa? Todos estão Te tocando.”
186
Ele disse: “Bem conheci que de Mim saiu virtude. Virtude, que é
força, saiu de Mim.” Ele olhou ao redor na audiência. Ali estava alguém
que tinha crido Nele. Não importava... Pode ter havido centenas ali,
mas houve alguém que creu. Ele viu aquela mulher, e lhe disse que
o fluxo de sangue cessara, e ela estava curada (Isto é correto?), e foi
adiante. Vê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
187
Agora, nós temos cartões de oração que foram distribuídos.
Nós distribuímos metade deles ali na noite passada, metade deles esta
noite. Começamos do primeiro na noite passada? Começamos dos
primeiros quinze a vinte na noite passada, do um e assim por diante?
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jovens cavalheiros assentados com suas esposas, e assim por diante,
levantaram as mãos. Anciãos levantaram as mãos. Agora, Pai, nós
temos abandonado o mundo e as coisas do mundo, caso contrário não
podemos Te servir.
177
Eu oro para que Tu Te manifestes nesta noite de tal forma
que as pessoas vejam que a Palavra que tem sido falada... Os homens
podem dizer qualquer coisa, mas quando Deus vem e confirma Sua
Palavra, prova que isto é Sua Palavra, então nós somos deixados sem
desculpas. Eu oro, Pai, que Tu concedas isto esta noite, e assim que
estas pessoas... Talvez muitas delas são pecadoras. Vários levantaram
as mãos como pecadores. E eu oro, Pai, que assim que eles virem a
manifestação, estou confiando que Tu farás isto esta noite, que ao
mostrar-Te, vejam que o fim está aqui, o Filho esperado logo chegará
para a semente de Abraão, e que Sodoma está para ser queimada.
Algum dia não haverá uma pedra sobre outra em Phoenix. O vale
será varrido e deixado limpo. Na cidade, esta noite, onde há adultério,
coquetéis de bebidas, mães fumantes, filhas, danças, perversão,
tonterias, homens vivendo imoralmente, o pecado desta cidade...
178
Oh Deus, mas... Eu olho através disto, e penso de que valeria
até mesmo tentar? Mas então eu olho através dali e onde vejo uma
pequena luz aqui e ali, de irmãos consagrados orando. Todos aqueles
que suspiram e gemem por causa das abominações que há no meio
da cidade, o Anjo foi comissionado a colocar um selo sobre eles e
marcá-los. E eles eram aqueles que não seriam destruídos. [Espaço
em branco na fita - Ed.]
179
E eles não terão desculpas, porque esta mensagem, esta noite,
será projetada no céu. E todos nós responderemos. Então eu oro, Pai,
que Tu circuncides seus corações de quaisquer coisas do mundo, que
eles possam viver piamente neste mundo presente. Nós pedimos isto
no Nome de Jesus. Amém.
180
Lamento muito por segurá-los até agora. Nós... Eu estou - eu
estou realmente atrasado, e eu - eu não... Eu estava suposto a sair... A
última... Toda noite eu termino cerca das dez horas no máximo. Eu
queria terminar esta noite às nove e trinta. Eu não o fiz.
181
Agora, apenas um minuto para colocar o - o selo ao que eu
disse. Agora, realmente eu não sou um pregador. Qualquer um
sabe disto. Eu não tenho graduação, e uso minhas velhas palavras
kentuckianas ‘tis, hain’t, and tote, and fetch, and carry, and them
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69
Você pode esperar o mundo zombar de você. Você pode esperar
o mundo chamá-lo de todos os tipos de nomes desprezíveis. Eles o
chamarão de qualquer coisa que quiserem. Você será menosprezado
e rejeitado. Jesus, por Ele ser Emanuel, Deus habitando Nele, isto o
fez ser tão estranho à Sua própria igreja a tal ponto de Sua própria
igreja excomungá-LO assim que Ele entrava. Eles foram aqueles que
O penduraram na cruz. Eles foram aqueles que O condenaram. Ele
amou as pessoas. Todo o seu coração era para o povo. Mas Ele tinha
que abandonar tudo a fim de seguir a Deus. E assim realmente nós
temos que abandonar tudo a fim de seguir a Deus.
70
Agora, o que ganho de volta? Nós não esperamos... Às vezes
eu penso que nós, ministros, fazemos disto um pouco demais de flores
para o - o convertido. “Oh, venha a Cristo. Tudo é amável.” Mas veja,
não é assim no caminho que - dizendo que tudo é um mar de rosas,
porque nenhum cristão...
71
A Bíblia diz: “E também todos os que piamente querem
viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.” Então se - se você
não está padecendo perseguições pelo amor de Cristo, então há algo
errado. Se o diabo não está atrás de você, ele o pegou. Isto é tudo,
porque enquanto ele estiver atrás de você, isto é um sinal de que
ele não o pegou ainda. Mas se ele não está atrás de você, este é um
sinal que ele já o tem pegado. Então apenas lembre-se, enquanto ele
está atacando você, você está a poucos saltos na frente dele ainda, e
apenas continue adiante.
72
Mas todos os que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão
perseguições. Ele disse: “Exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram
aos profetas que foram antes de vós.” Isto é correto. Não vá com o
semblante descaído dizendo: “Bem, eu não deveria ter feito isto, eu
penso que eles - o -eu - eles... Eu apenas não posso suportar alguém
falar de mim, e dizer que sou antiquado, eu sou isto, aquilo, ou
outro.” Oh, você - vocês todos deveriam se alegrar e exultar, serem
felizes por isto, porque vocês podem trazer reprovação de Seu Nome.
E guardando Seus mandamentos, isto o leva a fazer isto.
73
Mas eu quero dizer isto também (apressando-me o mais que
posso) Deus não irá, de modo algum, estar em débito com homem
algum. Deus não será devedor a homem algum. Se você tem feito isto
por Deus, tem abandonado tudo, Deus o reembolsará em milhares de
vezes. Isto é correto. Deus o pagará de volta. Você abandona as coisas
do mundo, e o mundo, e as coisas do mundo, e Deus o reembolsará
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em muitas vezes. Quantos são testemunhas disto, aqui esta noite?
Ora, nós todos sabemos que Deus reembolsará.
74
Agora, vamos apenas tomar alguns personagens que
abandonaram tudo. Vamos tomar primeiro o pai Abraão. Abraão
abandonou sua própria terra, a propriedade que possuía, e tudo mais.
Ele foi chamado para fora da Caldéia, à cidade de Ur. E ele abandonou
sua terra, seu lar, seu povo, e tudo, e seguiu a Deus. Ele teve que
abandonar tudo, deixar isto para trás. Ele abandonou sua - sua terra,
sua propriedade em Caldéia, em Ur. Ele abandonou sua propriedade,
e Deus lhe deu toda a terra prometida. Deus recompensará com muito
juro. Ele lhe deu... Ali, naquele dia, quando Ele o encontrou, Ele disse:
“Levanta-te, Abraão. Olha ao leste, norte, oeste, sul. Eu te dou tudo isto.
Tudo isto é teu.”
75
Este é o problema com os cristãos esta noite. Deus nos dá isto,
mas nós temos medo de investigar isto. Quando você se torna um
cristão, você é um herdeiro de cada promessa na Bíblia. Isto é correto.
Tudo o que Deus prometeu é seu. É apenas como uma grande Coluna.
E por um Espírito somos todos batizados nesta Coluna, que é Cristo.
Bem, se eu... Se alguém me dá algo, eu vou olhar ao redor e ver o que
eu possuo. Eu penso que isto é o que cristãos deveriam fazer esta noite:
Descobrir o que vocês têm. Se algo sobe um pouquinho mais alto e eu
não posso alcançá-lo, eu pegarei minha escada e subirei para alcançar.
E se algo na Bíblia, que é promessa de Deus, parece um pouco fora de
alcance, eu ficarei de joelhos e subirei a escada de Jacó até eu alcançar
isto, porque isto é meu. Deus me deu isto.
76
Se a cura Divina é prometida na Bíblia, e eu estou enfermo,
eu ficarei ali até Deus me dar isto, porque esta é uma promessa. Deus
prometeu... Eu abandonei o mundo, Ele me deu o Espírito Santo,
eu ficarei bem ali até Ele me dar isto, porque Ele prometeu isto. Se
Deus prometeu me dar o desejo de meu coração, e o desejo do meu
coração é a coisa correta, eu ficarei ali até Deus dar isto, porque isto
é uma promessa. E eu tenho abandonado tudo do mundo. Eu quero
caminhar após Ele. E Ele pagará. Eu sei que isto é verdade. Isto é
exatamente correto.
77
O que ele fez? Ele abandonou sua terra, seu país. E Deus lhe
deu toda a província, ou tudo, todo o continente da - da Palestina.
Ele abandonou seu pedacinho de terra ali e talvez um acre onde
ficava a sua casa, e sua velha casa, para receber tudo o que havia na
Palestina. Boa fortuna.
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coisas espirituais. Se elas não creem nas coisas terreais, como crerão
nas coisas celestiais?”
Ele disse: “Bem, você apenas arruinará seu ministério.”
Eu disse: “Qualquer ministério que a Palavra de Deus arruinar,
ele deve ser arruinado.” Volte para a Palavra. Isto é correto.
172
Agora, se você está fumando, e assim por diante desta
maneira, e clamando ter o Espírito Santo, envergonhe-se. Vocês,
homens... Vocês dizem: “Por que você está criticando as mulheres?”
Vocês, homens, que permitem suas esposas fazerem isto, oh, senhor,
e chamam-se de cristãos, envergonhem-se. Eu sei que isto é duro,
mas irmão, este é - este é o tempo de preparação. Este é o tempo do
Espírito Santo vir, levar Sua noiva. E se ela não se alinha com Sua
Palavra, então há algo errado.
173
Você, que tem caído, ficado em casa nas quartas-feiras à noite,
e não vem aqui à igreja, fica assistindo televisão, e outras noites de
cultos, pensem... Você - você realmente diz... E se você tem que vir à
igreja, você tem que se esforçar para fazê-lo, porque você pensa que
é uma lei fazer isto; você deve fazer isto, isto é honrável fazê-lo. E se
você não ama fazer isto, há algo errado. Há um Espírito Santo que faz
você amar servir a Deus.
174
Agora, com isto, com as cabeças inclinadas, todos os que sentem
que gostariam de fazer um começo para Deus esta noite, levantem as
mãos. Simplesmente todos aqui, agora, coloquem as mãos uns nos
outros. Deus te abençoe, e te abençoe, e você, e você, você, você. Deus
te abençoe. Bom. Eu vou orar por vocês.
175
Pai Celestial, agora eu tenho falado Tuas Palavras de maneira
muito clara, pura e cortante como sei fazer. Não para ser diferente, e se
esta fosse minha atitude, Senhor, eu deveria ser um aqui no altar. Mas
se eu vejo alguém, meu irmão ou irmã, se afogando no velho barquinho
furado, e eu não gritar para eles, ou repreendê-los, ou de alguma forma
tirá-los daquela condição, então eu não os amo. Eu estou tentando tirálos, Senhor, para que assim eles possam estar a salvo.
176
Oh, Deus do céu, eu oro por cada um que levantou as mãos. Eu
tenho visto muitas daquelas mulheres de cabelo cortado levantarem
as mãos, com suficiente graça sobre elas a ponto que souberam que
estão erradas. Mas houve muitas que não levantaram. Agora, Tu és
o Juiz disto. Mas eu oro, Deus, que Tu salves aquelas. Conceda isto.
Até mesmo aqueles - aqueles homens que levantaram as mãos, bons
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Bem, não há nada na Bíblia que lhe diga para não usar maquiagem.
Nós apenas sabemos que isto é errado porque isto é do mundo. Mas
há um mandamento na Bíblia que uma mulher que corta o cabelo é
uma pessoa desonrosa. E se isto assim se parece para Deus, e você
diz que você tem o Espírito Santo e faz isto, há algo errado. Usar uma
vestimenta que pertence ao homem... Oh, querida irmã, não se baseie
no mundo. Abandone o mundo; segure-se em Cristo. Você diz: “Que
diferença faz?”
168
“Bem-aventurados aqueles que guardam todos os seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida.” Culpado no pouco é culpado de
tudo. Você sabe melhor. Se você tem o Espírito Santo, Isto certamente
lhe dirá melhor. Isto lhe dirá melhor, se for o Espírito Santo.
169
Agora, se você é culpado, e você gostaria de ter um começo esta
noite, e dizer: “Irmão Branham, eu não percebia isto. Eu tenho estado
deslizando o tempo todo. Eu quero começar novamente. De agora em
diante vou servir a Deus,” levante sua mão e diga: “Ore por mim, irmão
Branham.” Deus o abençoe. Isto requer força; isto requer verdadeira...
Agora, Deus abençoe você, muitos de vocês. Deus os abençoe.
170
Então se você sabe que algo em você está lhe dizendo que você
está errado, então você sabe que Deus está perto de você. Mas quando
você ouve a Palavra tão clara, e ainda fica aí e diz: “Eu não farei isto,
isto - isto ele não sabe do que está falando,” e eu citando a Palavra
bem aqui (Vê?), então há algo de errado com o que está em você. Vê?
Isto é o mesmo... Senão que esta coisa é Satanás, isto é tudo. Ele é
contra Deus; ele é contra Suas regras; ele é contra Sua Palavra.
171
Alguém me disse há não muito tempo atrás, um pregador
famoso, ele disse: “Irmão Branham...” Chamou-me à sua sala, colocou
as mãos sobre mim e disse: “Você arruinará o seu ministério.”
Eu disse: “Por quê?”
Ele disse: “Você está sempre reprimindo as pessoas pela
maneira que elas agem.” Disse: “Por que você não... As pessoas
pensam que você é um profeta.”
Eu disse: “Eu não sou um profeta.”
Ele disse: “Bem, as pessoas pensam que você é. Por que você
não ensina coisas espirituais a elas, como poderão receber grandes
bênçãos espirituais e coisas?”
Eu disse: “Como posso ensinar-lhes coisas espirituais quando
elas nem mesmo conhecem seus ABCs? Elas nem mesmo têm a
decência comum de alinharem-se com a Palavra, quanto menos as
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78
Mas a primeira coisa que ele teve que fazer foi separar-se.
Ele se separou de seu povo, de todos os seus entes queridos, os
velhos associados com os quais costumava estar - estar ao redor,
seus amigos da juventude que desceram da Babilônia com ele, e
todos os seus irmãos, irmãs, e todos os amigos que ele conhecia,
seus associados. Quando Deus o chamou, Ele disse: “Separa-te
de tua parentela. Saia disto tudo.” Agora, isto foi difícil, mas ele
separou-se de todo seu parentesco. Por quê? Porque eles não
concordavam com ele.
79
Você pode imaginar eles concordando... Um ancião, aqui,
setenta e cinco anos de idade com uma esposa de sessenta e cinco anos
dizendo: “Sabe de uma coisa? Eu encontrei Deus ali, e Ele me disse
que eu terei um bebê através de Sara.” Ora, o - seu amigo doutor teria
dito: “O velho está fora de si.” Mas ele já tinha comprado os alfinetes,
as fraldas, e tudo mais, se aprontando para isto, porque ele sabia que
ele teria isto. Isto é correto. Nada a ver. Por quê? Deus prometeu isto.
Correto. E se aquele grupo de pessoas quisessem rir dele, e pensar que
ele estava fora de si...
80
Eles fazem desta maneira com todos os cristãos. Todas as
sementes de Abraão têm a mesma coisa. Isto é correto. Às vezes a
sua igreja irá até mesmo rejeitá-lo, seus clubes, seus - seus lugares
aos quais você pertence, seu companheirismo na vizinhança, seus
associados. Às vezes, seu namorado ou namorada rejeitará você. Mas
Deus requer que você abandone tudo para segui-Lo; abandone tudo o
que é contrário a Ele e siga-O.
81
Agora, Abraão, abandonando seu povo, o que ele recebeu por
isto? O que vem, além disto? Ele se tornou o pai de muitas nações.
Deus o fez pai de muitas nações. Quão pouco ele deixou, então olhe o
que ele se tornou. Jesus disse: “Aquele que deixar... Mim terá pais, mães,”
e assim por diante. Veja o que Abraão ganhou por ter abandonado
tudo para segui-Lo. Sim, senhor, o pai de muitas nações...
82
Mas primeiro ele teve que se separar de toda incredulidade, e
até mesmo de Ló, o irmão membro de igreja, morno e indiferente. Ele
teve que abandonar a si mesmo por isto. Tudo o que tiver incredulidade
em si, você tem que se separar. Qualquer coisa, se for um credo... Se
você está em uma igreja, e tudo o que você está dependendo é de
um credo, e não crê na Palavra, e se a Palavra é contrária - o credo
é contrário à Palavra, você terá que abandonar isto. Você terá que
abandonar tudo.
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83
E Deus não abençoou Abraão até ele obedecê-Lo totalmente.
Abraão queria levar o seu papai junto. E o ancião estava em seus
últimos dias. Finalmente ele morreu. Então Ló, havia discussão e tudo
mais. E então, assim que Abraão obedeceu a Deus completamente e
separou-se, e permitiu a Ló descer às boas terras, onde ele queria ir,
a Sodoma, então Deus apareceu a Abraão, e disse: “Levante seus olhos.
Eu lhe dou a coisa toda.”
84
Abraão foi aquele que se separou. Ele foi aquele que se separou
de tudo para seguir - para seguir a Deus. E ele é o pai da fé. Ele é
aquele que nós cremos como ser o fiel. A promessa foi feita a Abraão e
à sua semente. Estando mortos em Cristo, somos sementes de Abraão,
herdeiros com Ele de acordo com a promessa.
85
Israel abandonou o Egito. Eles abandonaram as velhas terras
ali no Egito, para receber o quê? A Palestina. Eles vieram daquele
lugar horrível ali no Egito, capatazes... E há muitas pessoas hoje,
jovens mulheres aqui nas ruas fumando, bebendo, como ouvimos
aqui no - no rádio outro dia. Estes policiais tinham que vir para
prender este bando de mulheres ali nas ruas, insanas... Aquele velho
espírito demoníaco entra nelas para fazer este novo booglie-wooglie
[Ritmo musical. - Trad.], ou o que for que chamam a coisa, e aí nas
ruas, ficando loucas, perdendo suas mentes... Vê, realmente, se uma
jovem tivesse vinte e oito gramas de decência a seu respeito... a ou um
jovem, qualquer um, esta coisa é um capataz que os guia a fazer isto.
86
Você abandona tudo e Deus lhe dará uma dança. Oh, que
coisa! Ele certamente lhe dará. Ele lhe dará uma, se você abandonar
isto. Mas você tem que abandonar todas as coisas para ter isto. Você
simplesmente não pode continuar com ambos.
87
Ele ganhou a Palestina, Abraão - ou o - Israel ganhou. Ele
ganhou a Palestina como terra. Eles deixaram a velha terra ali e
ganharam a Palestina, uma terra fluindo leite e mel. Sim, senhor. O que
eles deixaram? Eles deixaram o sol ardente, estando sob o comando
dos capatazes ali no Egito.
88
O que eles ganharam por deixar aqueles quentes raios solares
ali? Eles ganharam o caminhar sob a luz da Coluna de Fogo, deixando
aquele sol quente ali para caminhar na Luz da Coluna de Fogo de
Deus. Que troca! Eu gostaria de tomar esta troca, você não gostaria?
Uma Coluna de Fogo. Caminhavam sob a luz solar natural, onde
estavam sob o comando dos capatazes para sair dali e caminharem na
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àquele Menino, aquele Bebê... Aquela mulher... Você entende.
Vocês adultos sabem o que quero dizer. Teria que ser algum tipo de
concepção, algum tipo de esperma que viesse daquela mulher, para
apenas... Então isto seria absolutamente como um ato sexual com o
Deus Todo-Poderoso: não poderia ser.
163
Deus criou o bebê, ambos óvulo e sangue. Ambos, célula de
mulher e homem, Deus criou. Esta é a razão pela qual aquele corpo
foi ressuscitado. Certamente. Ele foi o primeiro da ressurreição.
Então Ele jamais a chamou de mãe. Eles disseram: “Tua mãe está aqui
procurando por Ti.”
164
Ele disse: “Quem é minha mãe?” Disse: “Aquele que faz a vontade
de Meu Pai, este é Minha mãe.” Vê? Então Ele nunca a chamou de mãe.
Ele a chamou de “Mulher”. Isto é o que ela era.
165
E alguns de vocês, preciosos católicos, fazem dela um deus, ou
deusa, rainha do céu. Isto não é correto. Não, ela não é. Ela foi uma
boa mulher. Sim, senhor. Exatamente. Mas ela não foi mais do que
qualquer outra mulher que Deus escolheu para usar. Ele pode usar
uma mulher para alguma outra coisa. Ele pode usá-la de outra forma.
Ela foi apenas uma incubadora, porque isto é o que ela foi, para manter
a semente aquecida, e assim por diante desta maneira. E a vida veio ao
bebê. Mas o sangue, a hemoglobina, nós sempre soubemos que vem
do sexo masculino. E Ele era o masculino, o Criador.
166
Ela não era nem Judia... o Bebê era... Jesus não era nem Judeu
nem Gentio. Ele era Deus. Isto é correto. Deus criou para Si mesmo
um corpo para que Ele pudesse habitar nele; que foi Seu Filho, Jesus
Cristo. Aquele nascimento santo, virgem, trouxe este ser humano,
concepção sem mancha, pelo Espírito Santo. A mulher não teve nada
a ver com isto, nem óvulo, nem célula de sangue. O homem tem a
célula de sangue; a mulher tem o óvulo. E desta forma, teria que ter
algum tipo de desejo, e uma concepção poderia fazer algo acontecer.
E neste caso isto não foi outra coisa senão pela sombra do Espírito
Santo, e Deus criou na mulher. Este é meu Salvador. Sem Ele, não
somos nada.
167
Agora, alguns de vocês aqui... Vocês mulheres, vocês - talvez
as mulheres Pentecostais têm sido culpadas por usarem roupas
imorais, cortarem seus cabelos, fazerem coisas... Eu notei aqui, na
Califórnia, não há muitas delas - ou melhor, aqui no Arizona... não
são muitas que usam maquiagem. Houve luta contra isto também.
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está cheia de mães clamando, daqui da Califórnia. Lendo o jornal,
que perversão, ora, isto mudou na Califórnia, eu acho que, cerca de
trinta por cento no ano passado: perversão. Isto está em todos os
lugares, sujeira. Escolas, escolas religiosas têm que excomungar as
pessoas de suas escolas, têm um tempo difícil em tirá-las. Pervertidos,
mudando o curso natural, apenas como foi em Sodoma, nós vemos
isto desta forma.
158
Olhe a Billy Graham, um mensageiro de Deus, ali espalhando
este Evangelho. Agora, e quanto à igreja eleita? Ela tem que ter um
sinal também. Isto não é correto? Ela tem que ter isto. Eu confio esta
noite que nós abandonaremos toda nossa incredulidade, e creremos
no Senhor Jesus, seguiremos a Ele, e veremos Seus sinais do último
dia, porque Ele prometeu que isto estaria aqui. Vamos inclinar
nossas cabeças.
159
Há alguém aqui esta noite que não O conhece como seu
Salvador, e você gostaria de abandonar tudo agora mesmo, e seguiLo? Você apenas levantaria sua mão, dizendo: “Ore por mim, irmão
Branham. Eu gostaria de fazer isto: ser um verdadeiro cristão.” Deus
o abençoe. Há alguém mais? Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus
a abençoe, irmã. Deus o abençoe, e você, irmão. Alguém mais? Deus
o abençoe, senhor. “Eu gostaria de abandonar tudo. Eu - eu vou fazer
isto, irmão Branham.”
160
Eu quero perguntar algo. Irmão, irmã, eu - eu não - eu não
pretendo ferir a ninguém, mas veja, você - você - você - você é
responsável pela Palavra. “Se - se vós estiverdes em Mim, e Minhas
palavras em vós...” Às vezes eu tenho que dizer coisas que me cortam,
especialmente às vezes a minhas irmãs.
161
Porque você vê que foi a mulher que Satanás usou no
princípio. Deus escolheu o homem; satanás escolheu a mulher. Ela
foi abençoada, é claro, para ser a incubadora que traria Jesus Cristo
à terra. Agora, aquele não era Filho dela. Vocês todos sabem disto.
Jesus nem uma vez a chamou de mãe. Ela jamais teve... Esta é uma
audiência mista, mas ouçam-me. Não houve esperma que veio de
Maria. Isto foi criado tudo junto, virgem por Deus. O Espírito Santo
a cobriu com Sua sombra. Esta é a razão pela qual Jesus não poderia
chamá-la de mãe. Ele não era parte dela, nada.
162
Ela foi apenas uma incubadora que Deus usou para trazer o
bebê, porque se houvesse qualquer coisa da mulher que pertencesse
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Luz de Deus, sob o poder do Espírito Santo, uma Coluna de Fogo que
estava guiando-os à terra prometida.
89
A mesma coisa é hoje: caminhar para fora da luz deste mundo,
das coisas que são do mundo, para caminhar na luz de Deus. Isto o
guia à terra prometida.
90
Eles também deixaram as velhas panelas de alho do Egito, panelas
de carne no Egito. O que eles ganharam quando abandonaram aquelas
velhas panelas de carne? Eles comeram alimento de Anjo, maná descia
do céu no lugar do alho. Agora, se você jamais comeu outra coisa a não
ser alho, deixe-me dizer-lhe algo: Deus tem um céu cheio de alimento de
Anjo para alimentá-lo. Isto é correto. Alimento de Anjo, isto é o que eles
tinham, ao invés, ao invés do velho alho do Egito.
91
Eles deixaram as águas lamacentas do Egito. E o que eles
conseguiram lá fora? Beberam água da rocha que foi ferida no deserto,
das puras águas cristalinas. Eles deixaram as águas lamacentas do
Egito, as velhas águas denominacionais em desordem e lamacentas.
92
Esta é a maneira que às vezes temos que fazer hoje: deixar aquele
velho credo e denominação que diz: “Os dias de milagres são passados.
Aquelas pessoas estão loucas. Elas são apenas um grupo de santosroladores.” Deixe esta coisa para trás e venha aqui e beba da fonte cheia
de Sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores que nela
mergulham, e perdem todas suas culpas e manchas. Sim, senhor.
93
Deixem aquela velha água de lama, toda misturada com
dúvidas, e agitações, e argumentos e lamúria e tudo mais; e saindo
pelas madrugadas, fazendo sopas com algumas galinhas, e vendendo
cada prato por cinqüenta centavos para pagar o pregador, quando, se
você estivesse sob as leis de Deus, e os santos mandamentos de Deus,
e caminhando com Deus, você pagaria seus dízimos e o pregador iria
adiante muito bem, se você apenas tomasse a maneira de Deus de fazer
isto. Isto é correto. Deixar as águas lamacentas para beber da rocha...
94
Eles deixaram aqueles médicos jactanciosos do Egito,
dizendo: “Nós somos os homens mais inteligentes no mundo hoje.”
Eles deixaram os médicos jactanciosos para estar com o Grande
Médico. Amém. Eu gostaria de ver algum médico hoje conduzir como
aquele Grande Médico conduziu. Aquelas pessoas permaneceram
no deserto por quarenta anos, e eles saíram sem que houvesse um
doente entre eles. Não havia uma pessoa doente entre eles, quarenta
anos. Havia mais de dois milhões de pessoas que saíram daquela
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vez. Quantos bebês nasciam a cada noite? Quantos enfermos? E
eles... Eu gostaria de ir ao doutor Moisés, e olhar em sua maleta
e ver que tipo de prescrição ele deu a eles. Você não gostaria de
vê-la? Eu imagino que há muitos doutores que gostariam de olhar
esta prescrição. Bem, eu posso lhe dizer. Eu tenho lido isto. Vocês
querem que eu diga o que é isto? “Eu sou o Senhor que cura todas as
tuas enfermidades.” Isto é tudo o que ele tinha. Isto é tudo o que ele
precisava, porque eles abandonaram os médicos jactanciosos para
estarem com o Grande Médico. Sim, senhor.
95
Eles abandonaram aquelas pessoas que viviam ali embaixo
e diziam: “Os dias de milagres são passados. Não há mais tal coisa
como milagres.” Eles abandonaram isto, para fazerem o quê? O que
eles fizeram, então? Para estarem bem na presença onde milagres
aconteciam dia após dia. Amém. As pessoas que dizem que hoje
não há tal coisa como milagres, há algo de errado com suas mentes.
Isto é correto.
96
Uma pessoa me disse certa vez, disse: “Eu não me importo
com o que você fez. Eu não me importo. Eu não posso... quantas
provas você tiver,” disse: “eu apenas não creio nisto.”
Eu disse: “Certamente não. Você jamais veria isto. Você é
cego demais para ver isto.” Isto é correto. Eu disse: “Isto não é para
incrédulos; isto é para crentes. Os crentes veem isto.” Isto é correto.
Um companheiro me disse certa vez, encontrou-me na rua,
disse: “Você está errado em sua doutrina.”
Eu disse: “Isto é a Bíblia.”
Ele disse: “Você está errado.” Ele disse então: “Eu sou contra
você.” Disse então: “Cega-me. Paulo cegou um homem certa vez.”
Disse: “Cega-me.”
Eu disse: “Eu - eu - eu não posso fazer isto. Você já é cego.
Você é - você é... Como eu posso fazer o que seu pai, o diabo, já tem
feito?” Isto é correto. “Você já está cego.” Um homem que diz uma
coisa como esta, mostra que ele é - é tão cego que ele não distingue a
luz do dia, da escuridão. Ele não pode discernir entre as duas: vida ou
morte. Isto é realmente estar cego. Sim, senhor.
Sim, o Grande Médico estava com eles, e eles viram milagres
acontecerem. Certamente.
97
Os discípulos, o que eles abandonaram? Eles tinham redes, redes
para pescar. Eles abandonaram suas redes para caminhar com Ele, e ver
Seus sinais e maravilhas, e Seu poder por ser o Messias. Qualquer um
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153
Agora, aqui. Nós temos tido dois mil anos. O Espírito
Santo tem caído sobre nós; temos falado em línguas e visto sinais e
maravilhas e assim por diante. Agora, o último sinal que Abraão viu
antes que o filho prometido retornasse foi Deus Se manifestando em
um corpo que podia comer; predizendo e mostrando o mesmo sinal
que Jesus mostrou quando Ele esteve aqui, sendo o Messias. Agora,
Jesus profetizou e disse que isto seria desta forma.
154
E, amigos, agora é a hora. Aqueles Judeus ali, quando eles
viram Jesus falar àquele homem, eles disseram... Eles tinham que
responder às suas congregações. Eles tinham... Eles sabiam que isto
tinha sido feito, então eles não poderiam fazer nada acerca disto. Eles
tinham que responder às suas congregações, então eles disseram:
“Este homem é um Belzebu. Ele é...” Eles pensaram isto em seus
corações. “Este homem é Belzebu (Vê?), porque ele é um adivinho,
algum tipo de - de telepata, ou algo. Ele é Belzebu.” Jesus conhecendo
os pensamentos deles, virou-Se para eles e disse: “Vocês dizem isto
contra mim, o Filho do homem, eu vos perdôo. Mas, caso contrário...
Um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa. Falar contra
Ele, não haverá perdão neste mundo nem no que está por vir.”
155
Oh, irmão, eu estou tão feliz esta noite por ter a bênção
Pentecostal. Amém. Provavelmente aqui, irmãos, vocês que estão
assentados aqui, são da Igreja de Deus, Quadrangular, Assembléias
de Deus e todas as demais. Isto é maravilhoso. Isto é... Apenas
continue adiante. Não... Apenas fique certo com isto. Vê? Mas jamais
pense que o cobertor não se estende sobre teu outro irmão também,
em outra organização que tem o mesmo tanto de Espírito Santo. Deus
deu àqueles o Espírito Santo para obedecê-Lo. Então ao outro irmão
deu também. Vê? Então apenas estende isto adiante. Isto está bem. E
vamos nos reunir e nos regozijar.
156
Nós temos abandonado o mundo. Nós somos a semente de
Abraão; somos semente de Cristo, a semente prometida. E aqui nós
estamos bem... E o que foi a última coisa agora, que Ele deu a nosso
pai Abraão? Aquele sinal antes de Sodoma, antes dela ser queimada,
e a vinda do filho... Agora, antes da vinda do filho prometido, e a
queima de Sodoma... Deus prometeu, através de Jesus Cristo, que
seria exatamente como foi nos dias de Sodoma.
157
Olhe no mundo hoje. A história do mundo jamais tem sido
vista com tantos pervertidos como temos hoje. E minha caixa postal
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149
Mas aqui está Ele agora diante da Samaritana, e Ele vem à
Samaritana para Se fazer conhecido como o verdadeiro Messias.
Agora, por centenas de anos, ambos Judeus e Samaritanos, criam que
viria um Messias. Então se o Messias estivesse na terra, caberia ao
Messias manifestar-Se.
150
Olhe ao velho Simeão no templo, com o seguinte testemunho:
“Eu não morrerei antes de ter visto o Cristo do Senhor.” E no exato
momento em que Maria trouxe o bebê ao templo, o Espírito Santo falou
a Simeão, e ele foi até ali para ver onde Ele estava, assim, e levantou
suas mãos e disse: “Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo
a tua Palavra. Pois já os meus olhos viram a Tua salvação.” Simeão não
viveria tempo suficiente para vê-Lo realizar suas obras Messiânicas.
Mas ele tinha testemunho que Ele era o Messias.
151
Mas Ele Se fez conhecido ao povo como o Messias, como
sendo este Deus-profeta. Aquela mulher, quando Ele conversou com
ela, disse: “Vai, chama teu marido e vem cá.”
Ela disse: “Eu não tenho marido.”
Disse: “Disseste bem. Tiveste cinco e o que agora tens não é teu
marido.”
Ela disse: “Senhor, vejo que és profeta. Nós sabemos que quando
o Messias vier, Ele nos dirá estas coisas. Este será o sinal do Messias
quando Ele vier. Ele será Aquele que nos dirá estas coisas.” E Jesus
disse: “Eu o sou, Eu que falo contigo.”
Rapidamente ela deixou o balde e correu à cidade, e disse aos
homens na cidade: “Vinde, vede um Homem, o Qual me disse o que tenho
feito. Não é este o Messias? Não é este o sinal que o Messias nos mostraria?”
Ele não fez isto nem uma vez mais diante deles. Mas eles
disseram que os homens daquela cidade creram Nele por causa do
testemunho da mulher, o de que Ele era o Messias. Amém.
152
Agora, este é o tempo dos Gentios. Nós tivemos dois mil anos
de dúvidas, altos e baixos, organizações, idas e vindas, barulhos,
rebuliços, brigas e tudo mais, teólogos e seminários e tudo mais.
Agora, se Ele permitiu àqueles Samaritanos e Judeus descerem,
aqueles que tinham abandonado os deuses do mundo para servir a
Deus, e buscado por um Messias por vir - e o Messias Se fez conhecido
aos Judeus daquela maneira naquele dia, e Ele não pode quebrar
Suas regras... Ele não é o Pai que faria uma coisa a um e outra a outro
alguém, uma coisa diferente. Ele é o mesmo Jesus. Correto.
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que não deixar um dia de pesca para seguir isto, há algo errado. Eles
deixaram suas redes cheias de peixes. Eles começaram a puxar, e eles
tinham feito a maior pesca que já tiveram. E eles abandonaram cada
pedacinho dela para segui-Lo, porque eles creram em seus corações
que Ele era o Messias, e eles quiseram segui-Lo para ver se os sinais O
seguiriam como sendo o Messias. E eles puderam ver isto.
98
Eu abandonaria qualquer coisa no mundo; eu não me importo
o que seja isto, para ver Jesus Cristo Se manifestar; especialmente
quando isto está manifestado em minha vida, sabendo que tenho
passado da morte para a Vida, e eu sei que Ele é o Messias. Eu sei,
por tomá-Lo em Sua Palavra, pois Ele tem me salvado de uma vida de
pecado, e eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu vejo
Seus sinais apontando em todos os lugares. Eu sei que Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Abandonando tudo, eu estou desejando
abandonar qualquer coisa.
99
Eu pertenci a uma boa organização, uma boa igreja, uma das
melhores que há no país. Mas eles disseram: “Billy, você perderá sua
mente e se tornará um santo-rolador.”
100
Bem ali eu disse: “Vocês podem muito bem tirar o meu cartão
de companheirismo agora mesmo, porque eu seguirei o Espírito
Santo.” Isto é correto. Verdade. Então você tem que abandonar tudo
(Isto é correto.) para segui-Lo. Mas aquele que abandonar tudo e
segui-Lo, Deus pagará com abundantes bênçãos de riquezas. Não há
- não há nada que se compare com isto. Correto.
101
Agora, os discípulos abandonaram suas redes e redes de pescar
cheias de peixes, suas ocupações. Eles abandonaram suas ocupações
para seguir ao Senhor Jesus para ver Seu poder, ver os sinais. Aqueles
eram homens treinados. Eles sabiam o que o Messias teria que fazer.
Eles tinham lido lá na Bíblia; eles entendiam exatamente o que o
Messias iria fazer. Eles sabiam que era tempo disto acontecer. E quando
eles viram este Homem se levantar em cena, o Qual se encaixava com
o quadro, então eles estavam prontos para abandonar qualquer coisa
para ouvir o que Ele tinha para dizer; porque se ele era o Messias,
então isto era vida para eles; porque eles tinham sido convidados para
segui-Lo. Então eles abandonaram tudo.
102
Assim é hoje. Se isto é correto, se esta mensagem do batismo
do Espírito Santo nestes últimos dias (onde Ele disse que derramaria
ambas as chuvas,a temporã e a tardia sobre nós), se estas coisas são
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corretas, vale a pena abandonar tudo. Siga isto. Jesus disse: “Estes
sinais seguirão aos que crerem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê
em Mim, as obras que eu faço, também as fareis.” Verdade.
103
“Ide por todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aos
que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas línguas;
pegarão em serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará
dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.” Isto é o
que Ele disse. “Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.”
O Pai que enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. O Jesus
que envia um homem, vai com ele, e está nele para realizar e fazer as
mesmas obras. “Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. E as obras que eu faço, também as fareis.”
104
Irmão, se isto não é melhor do que seus velhos credos e coisas
do mundo, e pertencer a algum outro aí que está negando tudo que...
Ora, eu penso que nós deveríamos ser o povo mais feliz no mundo
ao ver o Deus vivo movendo-Se ao nosso redor assim, sabendo que
nós temos abandonado tudo para segui-Lo. Amém. Isto me faz sentir
religioso. Abandonando tudo para seguir ao Senhor Jesus. O mesmo
hoje. Você tem que abandonar tudo. Apenas como eles fizeram lá trás,
você tem que fazer também.
105
Agora, falando acerca de alguém abandonar algo; vamos
buscar o que Jesus - Jesus abandonou por nós. Jesus abandonou tudo.
Ele tinha um lar no céu. E Ele abandonou Seu lar no céu e desceu à
terra, e nem mesmo tinha um lugar para repousar Sua cabeça. Isto é
correto. Ele se tornou tão baixo, que nem mesmo... tão pobre, que nem
mesmo tinha uma cama para dormir. Ele disse: “As raposas têm seus
covis, e os pássaros tem ar - do ar tem ninhos, mas o Filho do homem não tem
nem mesmo onde repousar Sua cabeça.” Vê?
106
Mas o que Ele ganhou com isto? Ele foi elevado tão
grandemente que Ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Ele
veio ao mundo, tomou o nome mais baixo que Ele podia tomar no
mundo. Ele tinha o nome mais baixo, tomou o nome mais baixo, foi
chamado de Belzebu. Belzebu, o... Quando Eles O viram discernindo
os espíritos ali daquela forma, eles disseram: “Ele é um adivinho. Ele
é Belzebu, um demônio.” Adivinho é o diabo. E eles O chamaram de
demônio, o mais baixo de todos. Ele tinha o nome mais baixo.
107
Ele foi à cidade mais baixa. E o homem mais baixo da cidade

ABANDONANDO TUDO

29

146
Aqui vem Filipe com Natanael. Logo que Natanael chegou até
Ele...?... Não...?... Posso imaginar a grande conversa que eles tiveram,
falando acerca deste acontecimento, e como Ele tinha dito a Pedro
estas coisas, e lhe dado outro nome, e lhe falado quem ele era, e seu
pai, e assim por diante acerca disto.
“Você sabe que o Messias tem que ser um profeta.”
Ora, aqui vem ele então, e chega diante de Jesus. E Jesus disse:
“Eis um Israelita, em quem não há dolo.”
Ele disse: “Rabi, de onde me conheces tu?”
Ele disse: “Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo
da figueira.”
Ele disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.” Isto
ficou estabelecido para ele.
147
Uma mulherzinha vulgar, suja, vivendo com seis homens (Ela
tinha se casado com cinco e aquele com o qual ela vivia não era dela.)
saiu para ir a um poço certo dia para buscar um pouco de água. E
quando ela desceu a bomba, ou o balde, soltou a corda para pegar
água... E quando ela começou a puxá-la, ela viu um Homem de meiaidade assentado ali, um Judeu.
Disse: “Mulher, dá-Me de beber.”
Ela disse: “Nós temos segregação. Não há - não - não - não é de
costume aqui que tu, sendo um Judeu, peças a mim, uma Samaritana,
uma coisa como esta. Nós não temos acordos.”
Ele disse: “Mas se tu soubesses Quem está falando contigo, tu Me
pedirias de beber. Tu Me pedirias água para beber.” Eles apenas... Eles
foram adiante conversando um com o outro por algum tempo. O que
Ele estava fazendo? Tentando encontrar onde estava o problema dela.
148
Agora, era necessário que Jesus fosse à Samaria. Lembre-se,
Ele somente identificou-Se com Judeus e Gentios. Isto é com o povo
de Cão e Sem. Vê? O povo de Jafé foi deixado. Nós, Anglo-saxões,
nós éramos pagãos adoradores de ídolos naqueles dias. Lembre-se.
Por que Ele não Se manifestou (Jesus, quando Ele esteve na terra)
aos Gentios com aquele mesmo sinal para mostrar-lhes? Porque os
Gentios não estavam buscando Messias algum. Os Judeus estavam
buscando por um Messias, e os Samaritanos estavam buscando por
um Messias. E Ele Se manifestou como o Messias falando a Pedro
(Àquele ao qual Ele deu as chaves para o Reino), a Natanael e ao cego
Bartimeu quando sua fé O parou, e a mulher com o fluxo de sangue, e
assim por diante, aos Judeus.
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142
Agora, é claro que os Judeus naqueles dias tinham calculado
isto, aquelas grandes igrejas. “Oh, quando o Messias vier, haverá
um som de trombeta soando através dos céus, e Deus moverá algo e
fará os corredores do céu descer. E haverá uma saudação angelical
soando através da terra. E o Messias descerá por aqueles corredores
assim com Anjos e bandas e coisas assim, descerá direto a este
templo, entrará nele. E Ele será o Messias. Ele pegará uma vara e
governará a terra.”
143
Olhe quão diferente Ele veio. Mas Ele veio da maneira
bíblica: assentado sobre uma potra, cavalgando rumo a Jerusalém,
lenta e meigamente. Isto é correto. Vê? Eles até mesmo se dirigiram
ao profeta João. Ele tinha pregado o Messias com a pá em Sua
mão limpando completamente Sua eira. E quando Ele veio lenta
e meigamente... Mas João sabia que este era o Messias porque ele
viu aquela Luz sobre Ele. E ele sabia que... Ele disse: “Aquele que
me disse no deserto: ‘Vá e batize com água,’ disse: ‘Sobre aquele que vires
descer o Espírito e sobre Ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito
Santo e fogo’.”
144
Ninguém mais viu isto. João viu. A promessa foi para João.
Ninguém viu a estrela que os magos seguiram. E assim é esta noite.
Você pode se assentar aqui estando duplamente cego e jamais ver o
poder de Deus. Você jamais entenderia isto até Deus abrir seu coração.
“Todo o que o Pai me dá virá a Mim.” E: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai,
que me enviou o não trouxer.” Isto é tudo. Isto fica estabelecido.
145
Agora, vemos que eles abandonaram tudo, e eles O seguiram,
e viram que Ele era o Messias. André foi e contou a Pedro, disse:
“Sabe o que nosso pai nos disse? (Algo nesta ordem, talvez.) Nós
conhecemos acerca de quando o Messias vier. Moisés nos disse que
o Senhor nosso Deus levantaria um profeta como ele. E nós sabemos
que temos sido ensinados que se houver um entre nós que é espiritual,
ou um profeta, e o que ele falar acontecer, então o ouçamos. Se não
acontecer, então não lhe demos ouvido. E nós sabemos que o Messias
será o - não somente um profeta. Ele será o Deus-profeta. Então este
Homem é aquela Pessoa.”
“Como você sabe, André?”
“Apenas venha, veja.”
Foram até ali, e assim que subiram e chegaram diante de
Jesus, Jesus disse: “Teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas.” Ele soube
imediatamente que aquele era o Filho de Deus.
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teve que olhar para baixo para vê-Lo: Zaqueu (Isto é - isto é correto)
de Jericó. Olhar para baixo - ele certamente teve. Ele teve o nome
mais baixo que havia na terra. Ele era - veio ao mundo com um... Eles
O chamavam de ilegítimo, porque eles realmente criam que o Bebê
nascera fora do santo matrimônio. Ele tinha esta luta, para começar.
Então O chamaram de Belzebu, o mais baixo que puderam conseguir.
Ele abandonou Seu lugar celestial e veio para tomar isto.
108
Mas Deus Lhe deu um Nome acima de todos os nomes que é
nomeado no céu, todo nome que é nomeado na terra, a ponto que a
família toda no céu e terra é chamada de Senhor Jesus. Aleluia! É isto.
Ele abandonou; Ele foi recompensado. Certamente Ele foi. Correto.
109
Ele veio à terra, Criador dos céus e terra, e Ele não tinha
nada para comer. Satanás O tentou. Jejuou, por nós, mas Ele recebeu
alimento que nenhum outro tinha conhecimento. Um dia Ele disse
assim: “Eu tenho comida.”
Disseram: “Por que Tu não vens comer?”
Ele disse: “Uma comida tenho... que vós não conheceis”. Isto é
correto. Ele tinha uma comida que eles desconheciam.
110
Aqui na terra, Ele não tinha refúgio, eles disseram, não tinha
lugar, não tinha casa, nada pertencia a Ele. Mas sabe de uma coisa?
Ele se tornou um Refúgio para cada um de nós. Deus fez Dele um
refúgio para toda a raça humana. Ele não tinha refúgio próprio, mas
Ele é nosso Refúgio.
111
Eles têm estado falando tanto sobre refúgios contra
radioatividade. Oh, que coisa! Nós temos um. Isto é correto. Refúgios
contra radioatividade, são construídos em algum buraco no chão. Eles
me disseram que bombas vão cair, e fazer um buraco no chão de 457
metros de profundidade, por cento e poucos quilômetros quadrados.
Ora, isto quebraria cada osso em você se você estivesse a oitocentos
metros no chão. Certamente que sim. Qualquer lugar. Mas nós temos
um Refúgio. Cristo é nosso Refúgio! Amém.
112
Como eu disse na outra noite, eles têm estado... A Rússia tem
estado se vangloriando de sua grande ostentação, condição. “Nós
colocamos um homem no espaço primeiro.” Eu discordo disto. Nós
temos tido Um no espaço por dois mil anos. Amém. Isto é correto.
Sim, senhor. Um intercessor (sim, senhor) que vai ao céu e volta em
um - como que em uma fração de segundo. Certamente. Nós temos
um homem no espaço. Eles não têm nada...?... Correto.
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113
Nós vemos que Ele não tinha... Ele teve que se tornar um
refúgio para todos nós. Ele abandonou sua Filiação entre Ele e o Pai
para se fazer pecado por nós. Você sabia disto? Ele não conhecia
pecado; se tornou pecado por nós. Nossos pecados foram colocados
sobre Ele. Ele abandonou a Filiação e se tornou pecado; agora Ele
pode fazer de pecadores filhos. Amém. Esta é a boa parte. Toma
pecadores e faz deles filhos, ao abandonar Sua Filiação para se
tornar pecado. Agora, Ele toma pecadores e faz deles filhos. Amém.
Que privilégio! Sim, senhor.
114
Deus não será desvalorizado em coisa alguma. Não, senhor.
Você não pode fazer isto, porque Deus olha para isto. Seu Filho
se tornou pecado oferecido para que Ele pudesse comprar - agora
tomar pecadores e fazer deles filhos de Deus. Que coisa bonita é isto!
Sim, senhor.
115
Ele - Ele deu sua força. Ele se tornou fraco para que Ele pudesse
ser nossa força. Ele é nossa Força toda-suficiente. Nós não precisamos
de outra força, senão a força do Senhor Jesus. “Ele é minha Força dia
após dia. Sem Ele eu cairia,” disse o poeta. Que bonito!
116
O que você abandona... O que você recebe pelo que você
abandona, minhas... Abandonar o mundo. Abandonar suas próprias
idéias. Abandonar suas dúvidas. Abandonar suas agitações.
Abandonar isto, e recebê-Lo. Creia Nele.
Dizem: “Agora, é assim? Os dias de milagres são passados?”
Abandone este tipo de idéia. Creia nisto.
117
Alguém disse: “Jesus é realmente o Curador, ou é este um - um
amontoado de elaborações mentais que estas pessoas têm?” Apenas
abandone este pensamento de uma vez. Agora, como você sabe se isto
ficará bem ou não? Isto é uma promessa - é assim que você sabe.
Você diz: “Oh, eu creio que o Espírito Santo foi para as pessoas
lá trás, há muito tempo atrás, apenas para os discípulos.”
118
Oh, não pode ser. Então, se foi, a Bíblia se contradiz. Pedro
disse no dia de Pentecostes: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom
do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.”
Então é promessa de Deus que nós podemos, tantos quantos Deus
chamar ao Espírito Santo, você tem o direito de vir. Apenas abandone
suas idéias disto, e tome a Palavra determinada de Deus disto.
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igreja? Agora, observe o eleito, chamado para fora. E neste eleito Ele
Se manifestou no poder do Espírito Santo em carne humana. Amém.
Você não pode ver que é o Messias? Deus, Cristo, representado em
Sua igreja, a igreja manifestando a mesma vida, vivendo a mesma
vida, realizando os mesmos sinais. “Aquele que crê em mim, as obras que
faço, também as fareis.”
139
Se o espírito de um - um criminoso estivesse em mim, eu
teria armas comigo. Se o espírito de um pintor estivesse em mim,
eu poderia pintar um quadro... Ele podia fazer. Se o espírito de
um mecânico estivesse sobre mim, eu poderia dizer o que há de
errado com seu carro. Vê? E se o Espírito de Jesus Cristo está em
mim, eu farei as mesmas obras de Cristo, porque é a vida de Cristo
em vós. Vê? Manifestado em quem? Manifestado em quem? Ele é abandonou Sua Filiação e se tornou pecado e levou nossos pecados,
para que Ele pudesse tomar pecadores e fazer deles filhos. Ele
tornou-se eu para que eu pudesse me tornar Ele. Ele se tornou um
pecador para que eu pudesse me tornar um filho de Deus. Oh, é - é
admirável o que Ele tem feito. Veja. Ele tem tomado seu lugar para
que você pudesse tomar o Seu lugar. Vós sois co-herdeiros com
Ele no Reino. Ele se tornou um pecador como você, seus pecados
foram colocados sobre Ele para que Ele pudesse tomar você e fazêlo um cidadão do céu e se assentar com Ele no Reino de Deus. Aí
está: coloca Seu Espírito em você. E, se Seu Espírito estiver em vós,
as obras que Ele fez, as fareis também.
140
Agora, olhe o que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra. Como
Ele Se fez manifesto? Você não pode andar por aí, viver ocioso, indo à
piscinas, distante da igreja, e ficando em casa na quarta-feira à noite
para ver algum tipo de brincadeira suja na televisão, ou algo assim, e
abandonar sua igreja, e tudo assim e ainda esperar ver a Cristo.
141
Você tem que abandonar estas coisas para seguir o Espírito
Santo. Deixe-O Se manifestar como o Messias, como aqueles
primeiros seguidores fizeram. Eles O seguiram para ver se Ele era
o Messias. O que você acha - quando André ficou a noite inteira
com Ele naquela noite, ele e Filipe? Na manhã seguinte Filipe foi
por um caminho, e André por outro. André foi atrás de seu irmão.
E assim que ele encontrou Simão, ele disse: “Venha, veja. Nós
encontramos aquele Messias.” Ele sabia que Ele era o Messias. Por
quê? Ele sabia o que o Messias seria. Ele conhecia biblicamente o
que o Messias seria.
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toqueis em suas coisas impuras.” Se você não tem feito isto, você está
em Sodoma. Você é um membro de igreja, morno. Então você deve
separar-se e fugir das coisas do mundo, e sair, viver limpo e santo e
caminhar nos mandamentos de Deus.
134
Lembre-se. Dois daqueles Anjos desceram ali. Eles não fizeram
muitos milagres. Há somente um milagre que eles fizeram: foi atingir
o povo com cegueira quando eles vieram a eles. Bem, isto é exatamente
o que a pregação da Palavra faz: atinge o povo com cegueira. E estes
grandes evangelistas que conhecemos hoje - muitos deles visitam
Phoenix aqui, e - e grandes evangelistas que saem aos campos, não
realizam milagres e assim por diante, mas eles absolutamente cegam
os incrédulos, aqueles Sodomitas, ao pregar a Palavra que Jesus Cristo
é o Filho de Deus.
135
Mas então aqui está a igreja espiritual, não a igreja natural, não
os Sodomitas, mas a igreja espiritual, que crê em Deus, sendo visitada
por Deus como Abraão foi, o tempo todo. Abraão é um tipo perfeito,
da sua própria semente que vem após ele na igreja: um povo tomado
dos Gentios para tomar Seu Nome, a semente real, como eu preguei
no domingo. Vê?
136
Agora. Esta igreja, ela é chamada para fora, ela é separada, ela
tem abandonado tudo do mundo, saído para caminhar com o Espírito
Santo como Abraão fez. Nós temos visto todos os tipos de coisas
acontecerem, como Abraão viu. Mas o que foi aquele último sinal que
ele viu antes do final da jornada? Qual foi o último sinal antes que o
filho esperado entrasse em cena?
137
Abraão estava esperando um filho. Isto é correto? Nós somos
semente de Abraão? Então nós estamos esperando um Filho, um Filho
prometido, o Filho de Deus. E Abraão viu as obras misteriosas de
Deus quando Ele o chamou àquela pequena Luz naquele tempo, e o
sacrifício, e confirmou o pacto com ele. E muitas vezes Ele o encontrou
e de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que Ele mostrou
a Abraão foi quando Ele veio manifestado em carne e assentou com
Suas costas viradas para a tenda, e disse a Sara... Abraão sem dúvida
creu que aquilo era Deus. Algumas pessoas não creem que era. Mas
esta - a Bíblia diz que era Deus. Abraão disse que era; ele O chamou
de “Elohim.” Elohim é o grande Criador dos céus e terra.
138
Agora, Ele Se manifestou em carne para ser um sinal, que
nos últimos dias... Vê os Sodomitas, o incrédulo? Vê o membro de
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119
Você diz: “Há tal coisa como as pessoas falarem em línguas ou
é apenas alguma tolice, ou algum murmúrio que eles fazem?”
Apenas abandone sua própria idéia. Jesus disse isto: “Estes
sinais seguirão aos que crerem. Eles falarão novas línguas.” A Bíblia disse
assim. Sim, senhor.
“Irmão, poderiam estes sinais que eu vi nas - nas reuniões,
poderiam ser de Deus?”
Certamente que sim.
“Bem, eu tenho visto pessoas que vivem qualquer tipo de vida
e eles vão e oram pelos enfermos e eles são curados. Eu...”
Jesus disse: “Ninguém há que faça milagre em Meu Nome e possa
logo falar mal de Mim.” Isto é correto. Se o homem está errado, tomando
o dom de Deus e fazendo alguma coisa errada, Deus lidará com ele.
Mas é Deus sendo apenas o mesmo. Certamente que é. Porque ele é o
hipócrita, isto - isto deve fazer você brilhar bem.
120
Você não pode ter um... A única maneira pela qual você
pode ter um verdadeiro - um dólar falso, ele tem que ser feito de um
verdadeiro. E todos dizem: “Eu não vou à igreja. Eu não quero ir à
igreja. Há muitos hipócritas.” Ora, você é menor do que eles. Você
está tentando se esconder atrás deles. Se você pode se esconder atrás
deles, então você é menor do que eles. Isto é correto.
121
Eu li um artigo no jornal outro dia, onde um ancião... Ele
era surdo, mudo e cego, e ele ia à escola dominical todo domingo.
E perguntaram-lhe, através do braile, disseram: “Por que você vai à
igreja? Você não pode ouvir o que o pregador diz. Você não pode
ouvir nenhum dos hinos. Por que você vai à igreja?”
122
E ele disse: “Eu quero que todos saibam de que lado eu estou.”
Apenas queria que o diabo e todos os demais soubessem de que lado
ele estava, eu penso que isto é bom. Sim, senhor.
123
O que mais Jesus fez? Ele deu e abandonou Sua própria Vida.
Ele deu Sua Vida para salvar a sua e a minha. Porque Ele - que Ele deu
Sua vida... Ele não tinha que dá-la. Ele fez isto de boa vontade. Ele não
tinha que fazer isto, mas Ele fez isto de boa vontade, porque Ele podia
salvá-lo. E agora Ele é o único que pode salvá-lo.
124
Não há nada mais que possa salvá-lo. Eu sei que há uma
denominação que diz que ela o salva. Você é salvo pela igreja. Você
é salvo por Jesus Cristo ou você está perdido. Sim, senhor. Não há
nada que você possa fazer, nem coisa alguma que você possa fazer,
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apenas arrepender-se de seus pecados. Jesus Cristo é o Salvador.
Sim, senhor. Ele deu - Ele deu Sua vida por você. Agora, eu penso
nisto hoje, enquanto estamos encerrando, nós podemos dizer que
isto nos convém então. Vamos dar nossa vida, e todo o nosso ser, e
abandonarmos tudo o que é mundano, tudo o que é pecaminoso, toda
nossa incredulidade, e tudo, para segui-Lo como aqueles discípulos
fizeram. Você não gostaria de fazer isto, segui-Lo?
125
Para quê? Para ver Seus grandes Sinais de Sua vinda. Agora,
lembre-se. A Bíblia promete isto nos últimos dias, bem no fim dos
tempos, será uma outra luz cristã que virá - a chuva temporã e a tardia
virão juntas. O profeta disse que haveria Luz no tempo do entardecer.
126
Haverá um dia que não será chamado dia ou noite. Que tipo de
dia é este? Tipo de um dia chuvoso, nebuloso, escuro. Há... O sol está
a brilhar, certamente, acima das névoas e nuvens há um sol brilhando.
E através disto, toda esta névoa, contudo ele dá a luz, então você pode
caminhar, ver como ir de lugar em lugar. Isto é o que temos tido por
anos e anos, por dois mil anos. Vê? Nós temos caminhado pela fé,
e nós temos pensado: “Bem, isto está bem. Uh-huh. Nós cremos, e
nos unimos a uma igreja, e colocamos nosso nome no livro. E está
tudo bem. Nós cremos. Nós não vemos estas coisas como Ele fez lá
naqueles dias, lá atrás. Eles dizem que isto tudo tem passado. Isto lá
atrás...” E isto tem sido desta forma por - por centenas e centenas e
centenas de anos, simplesmente um dia escuro.
127
Mas Ele disse: “No tempo da tarde haverá Luz.” Agora, o
mesmo sol que se levanta no leste é o mesmo sol que se põe no oeste.
O mesmo Jesus que derramou Seu Espírito no leste sobre aquelas
pessoas é o mesmo Jesus que está nestes últimos dias derramando
do Seu Espírito sobre as pessoas ocidentais. Ele prometeu isto. Ele fez
uma promessa.
128
E disse: “Assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho
do homem,” como que ele... Deus Se manifestou em um corpo humano,
assentou-se com... ali e comeu com Abraão com Suas costas viradas
para a tenda, e disse a Sara o que ela estava pensando na tenda: disse
a Abraão qual era seu nome e qual era o nome de Sara, e como que Ele
os visitaria. E Sara não creu nisto, e riu na tenda, e o Anjo disse: “Por
que Sara riu?” Na tenda, atrás do Homem.
129
Jesus disse: “Como foi naquele dia, assim será na vinda do Filho
do homem.” Como eu freqüentemente tenho dito, disse na noite
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passada, eu quero citar isto novamente: Há sempre três classes de
pessoas o tempo todo, como Sem, Cão e o povo de Jafé, os três filhos
de Noé. Através de todo o caminho há - há as três classes de pessoas.
Agora, nós as classificamos assim: incrédulo, manufaturado e o
crente. Agora, esta é a maneira que é - como isto está registrado. Isto
fez a mesma coisa lá. Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma,
assim será a esta...”
130
Abraão, que teve que abandonar tudo para seguir, agora aqui,
ele está bem aqui. Ele teve que segurar aquela promessa por anos e
anos, vinte e cinco anos. Aqui está ele com cem anos de idade agora.
E ele está aqui nos campos, o rebanho dele está ficando magro, sem
água; e Ló vivendo luxuosamente ali embaixo com todas as coisas
que queria. E aqui estava Sara, uma vez a mulher mais bonita na terra;
e aqui está ela agora como que desprovida.
131
E talvez a senhora Ló tivesse estes penteados molhados então,
você sabe, e toda esta coisa. Ela estava vivendo tão luxuosamente
ali embaixo. Ela era a esposa do prefeito, e ela pertencia à igreja que
era uma grande igreja. Sim, senhor. E sem dúvida ela tinha tudo da
sociedade. Ela nem mesmo queria viver isto - deixar isto, até... Ela
continuou olhando para trás e ela teve que se transformar numa
estátua de sal porque ela amava o mundo mais do que amava obedecer
à voz daquele Anjo.
132
Agora. Notem as três classes: os incrédulos, os Sodomitas;
Ló era o meio termo, morno, membro de igreja; mas o eleito,
igreja chamada para fora, foi Abraão e seu grupo. Quando estes
Anjos... Para onde eles foram? Para Abraão e seu grupo. Correto.
Eles desceram, dois deles foram ali como evangelistas modernos.
Nós temos grandes evangelistas que vão - que vão à igreja
denominacional hoje. Um dos maiores homens na terra, até onde
sabemos, é Billy Graham. E ele certamente está dinamitando o
Evangelho para aquelas pessoas ali, chamando-as para fora: “Saiam
de Sodoma.”
133
Nós não temos que gritar: “Saiam de Sodoma,” para esta
igreja. Ela já tem que estar fora. Se ela é chamada pelo Espírito Santo,
ela já tem deixado Sodoma há muito tempo atrás. Isto é correto. Isto é
abandonar Sodoma. Ela está vivendo aqui por si mesma (exatamente),
separada. E a própria palavra “igreja” significa “chamado para
fora, separado.” E se você separa seu... “Saiam do meio deles. Não

