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Ouvindo, Recebendo e Agindo
Hearing Receiving And Acting

William Marrion Branham
Terça-feira, 07 de Junho de 1960
Chautauqua, OH, EUA

Muito obrigado.
g
Vocês p
podem ficar assentados. O irmão Clare Hutchins
disse que iria atirar em mim. E ficou por isso mesmo. É tão bom estar aqui nesta
noite, irmão Wittson. E eu imagino que o irmão Mattsson esteja por aqui em
algum
g
lugar
g e... bem, estou contente p
por vê-lo novamente, irmão Mattsson; eu
perguntei por você ontem à noite. É tão bom, isso me faz sentir muito bem,
vendo tantos e o irmão Clare Hutchins trazendo saudações do estrangeiro.
Maravilhoso...
2
Ontem à noite, eu creio que David DuPlessis... Eu não o vejo. Eu pensei
que eu olharia ao redor primeiro e veria se eu conseguiria enxergar... ali está
ele. Eu creio que ele fez uma injustiça a esta congregação quando estávamos
a caminho de casa. Entramos no carro juntos, e eu olhei para baixo; eu disse:
“Oh, são quase dez horas”. Eu disse: “Irmão David”, eu disse: “Eu acho que eu
segurei aquele pessoal por muito tempo”.
3
Ele disse: “Irmão Branham, eu acho que aquelas pessoas sentem mais
ou menos como eu sinto. Nós estamos cansados de ouvir sermõezinhos, por
pregadorezinhos, para cristãozinhos”. Então, isso talvez me encoraje a pregar
duas horas a mais nesta noite, então... não, eu vou soltá-los antes da uma hora.
Eu nunca... Mas eu costumava, até q
que p
parei. Mas com uma hora está bom
para começarmos. Nós ficaríamos e louvaríamos ao Senhor a noite toda. É bem
ruim que tenhamos nos afastado disso, não é? (Com certeza, irmão Sullivan), e
tenhamos caído num sermão intelectual de vinte minutos. E eu me pergunto de
onde veio tudo isso. Eu me pergunto se não estamos tentando seguir demais o
padrão do mundo. Eu fico pensando se isso não entrou demais em nosso meio.
Penso que deveríamos sair disso.
4
Vocês sabem, eu amo sentar, e cortar em pequenos pedaços, e comer, e
cortar em pequenos pedaços, e comer, quando estou à mesa. E, quando na mesa
do Senhor, eu gosto de ficar um longo tempo. Nosso pastor, outra noite, pregou
cerca de quarenta e cinco minutos; eu o vi olhar ao relógio e pensei: “Sim, irmão
Neville, você está entrando nisso também”. Veem? Quarenta e cinco minutos,
isso não é suficiente para começar. Nós deveríamos ter, eu... Ele estava ficando,
simplesmente ficando interessante; eu estava chegando a um lugar onde eu
estava me sentindo muito bem, vocês sabem, então ele cortou a mensagem. Que
vergonha!
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Mas agora, todo dia há culto aqui, e eu sei que vocês todos estão tendo
um tempo maravilhoso. Quantas pessoas aqui não são de Ohio, vamos ver suas
mãos, pessoas que não são de Ohio? Maravilhoso. Isto é bom. Eu acho que mais
da metade da congregação é de fora do estado de Ohio. Certamente estamos
felizes por ter vocês aqui. Oramos para que Deus multiplique Suas bênçãos
sobre vocês. Que vocês possam ir para casa, de volta a seus estados de origem,
regozijando, felizes, louvando ao Senhor.
6
Agora, eu desejo ler, nesta noite, uma Escritura encontrada em Romanos,
capítulo 8, e nós vamos começar a ler aqui no versículo 11 do capítulo 9, melhor
dizendo. Vamos começar no verso 10:
E não apenas esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de
Isaque, nosso pai;
Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para
que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa
das obras, mas por aquele que chama),
Foi dito a ela: O maior servirá o menor.
Como está escrito: Amei Jacó e aborreci a Esaú.
Eu gostaria de tomar um texto daí, em cerca de três palavras: “Ouvindo,
Recebendo, e Agindo”.
7
Antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos inclinar as cabeças
agora enquanto falamos por um momento com o Autor. Nosso gracioso Pai
Celestial, nós Te agradecemos nesta noite por tudo que tens feito por nós, pela
Tua bondade e Tuas misericórdias abundantes que têm sido derramadas sobre
nós pela Tua graça. Não que tenhamos feito qualquer coisa para merecê-las,
mas porque Tu tens sido bom para conosco, e não olhastes para nossa injustiça,
mas nos destes medidas ilimitadas de Tua graça. Nós Te agradecemos por isso.
8
E enquanto estamos ouvindo nesta noite, para fazermos uma base, o
testemunho de médicos, falando daqueles que iriam morrer poucas semanas
atrás, e agora todos do local foram curados. Médicos e enfermeiras enviando
pedidos de oração: “Peça para que eles orem por nós”. Isso faz nosso coração
se sentir muito bem, Senhor. E nós oramos por aqueles médicos e aquelas
enfermeiras, que estão dispostos e reconhecendo que a mão de Deus se moveu
sobre aquela pessoa quando eles a tinham dado como morta, ou que iria morrer.
E agora, ele está vivo e bem. Como nós Te agradecemos por isso.
9
Então, na noite passada, ver esse grande grupo de pessoas marchando
enfileiradas para o quarto para nascerem de novo do Teu Espírito, ver pecadores
de pé aqui no altar chorando, velhos e jovens; isso tudo faz nossos corações felizes,
além de palavras para expressar. Certamente, Tu ainda és o grande Deus do Céu.
10
Nós Te pedimos, nesta noite, que Tu abençoes a leitura da Palavra. E
possa nos dar o contexto desse texto. Permita que o Espírito Santo venha e
interprete esta Palavra em nossos corações. Que possamos agora baixar todas
as cortinas ao nosso redor, do mundo externo, e viver com nossos corações
voltados para Ti. Que nossos corações possam estar abertos, e que a pressão do
Espírito possa ser tão grande neste edifício, nesta noite, a ponto Dele se mover
2
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148
O mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje, e eternamente... Você não
consegue se encharcar com isso, que é Jesus Cristo o Filho de Deus? Você pode
ouvir? Você pode reconhecer? Então, aja sobre isso. Toda pessoa doente que
estiver aqui, Deus já te curou quando Ele enviou Jesus para morrer por você.
Você crê nisso? Então fique de pé e O aceite como seu Curador e como seu
Salvador. Levantem as mãos. Entrem em ação. Saiam das cadeiras de rodas, do
que quer que seja. No Nome do Senhor Jesus, levantem as mãos e O adorem e
creiam com todo o coração.
149 Senhor Jesus, nós trazemos estas pessoas a Ti no Nome de Jesus Cristo.
Possa o Teu poder ser suficiente, Senhor, para conceder isso. E que todo poder
do diabo possa se tornar fraco neste edifício, nesta noite. E que as pessoas
possam ser curadas. Eu te expulso, Satanás. Eu venho contra ti sob a acusação
de que você é um enganador. Eu venho no Nome de Jesus Cristo como Seu
servo. Eu oro por essas pessoas, enquanto o Espírito Santo as está ungindo. Elas
ouvem. Elas reconhecem que é Deus. Elas vão agir sobre isso. Saia, Satanás, no
Nome de Jesus Cristo. Fuja dessas pessoas. E cada um de vocês sejam curados.
Amém. Torno esse culto...
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Você vai crer que essa é a Palavra de Deus, que eu preguei, se Ele fizer
isso? Vê? Simplesmente continue orando. Seja verdadeiro e reverente por um
instante. Simplesmente se aquiete por um minuto. Encontre o Espírito Santo
se movendo sobre alguém. Simplesmente continue orando, dizendo: “Senhor
Deus, eu estou doente. Eu tenho necessidade. Eu realmente necessito, Senhor.
Eu preciso ter o Senhor. Se eu não tiver o Senhor, eu perecerei.
143
Este homem sentado aqui, você levantou a mão alguns minutos atrás,
senhor? Você levantou a mão? Você crê que Deus te conhece? Eu sou um
estranho para você, não é certo? Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Você
crê que Deus pode te curar? Se eu lhe disser o que há de errado com você, você
crerá? Terá que ser a verdade. Você crê, se Deus me disser, você vai aceitar sua
cura? Você aceitará? Você acredita q
que as úlceras vão desaparecer?
p
Acredita
que ficará livre delas? Tudo bem. Tem úlceras sangrentas. É isso. Você esteve
em vários lugares por causa delas. Você foi aos Irmãos Mayo; eu vejo você indo
aos Irmãos Mayo. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR. Isto é certo. Isto é certo. E
eles te recusaram, mas Deus não te recusa. Você ouve? Você reconhece? Você
vai agir sobre isso? Então, no Nome de Jesus Cristo, vá para casa e seja curado.
Você crê em Deus? Agora, o mesmo Espírito Santo fala - pregar a Palavra é fazer
algo Divino, tornar a Palavra real. Dizendo o que para você? Esta é a verdade.
144
Há outro caso de úlcera, um homem sem camisa sentado ali; de
bigode preto, sem camisa. Colarinho aberto, melhor dizendo, aqui em cima,
sem gravata em sua camisa. Você crê que eu sou profeta de Deus? Nós somos
estranhos um p
para o outro, mas você tem úlceras. Isto é certo. E você q
quer ser
curado, não quer? Você não é desta cidade. Não, você é de Cleveland. É isso.
Deixe-me lhe dizer outra coisa. Você tem dois lenços em seu bolso que você
está querendo que eu os pegue, que eu ore por eles, por dois entes queridos em
casa. Se isso está certo, acene com a mão assim. Pegue-os e coloque neles. Eles
também ficarão bem. ASSIM DIZ O SENHOR. Você crê?
145
Que tipo de Espírito prega? O mesmo tipo de Espírito que discerne.
Aqui, ali se assenta uma senhora de idade, sentada bem ali atrás. Ela está
orando por seu genro que se machucou num acidente de automóvel (sentada
bem ali por aquela coluna, ali). Você crê, irmã, com todo seu coração, que ele
será curado? Se você crer nisso com todo o coração, você poderá receber isso.
146
A senhora de porte pesado sentada atrás dela ali, tem pressão alta,
sentada logo atrás aqui na coluna... Se você crer com todo o seu coração, crê que
isso q
que está lhe enfraquecendo
q
vai te deixar? Correto, então você p
pode ter isso.
Amém. Coloque a mão sobre ela. É isso. Deus te abençoe, irmã. Amém.
147
Você o ama? Lá atrás no fundo do edifício, um homem lá atrás, você
está orando por sua filha. Eu mencionei um acidente agora há pouco. Ela foi
envolvida em um acidente também. Ela machucou sua espinha. Correto. Você
tem uma cunhada que está com problema em seu pescoço e cabeça também.
Você crê que Deus vai curá-las? Sr. Golden, você vai reconhecer que é Deus, Sua
voz falando a você? Muito bem, senhor. Fique de pé, então. Correto. Vá para
casa e as encontre bem no Nome de Jesus Cristo. Amém.
26
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em cada fenda e canto de nossos corações, enchendo cada fibra que esteja
limpa e pronta para ser cheia. Que Tu possas curar cada pessoa doente aqui,
salvar cada alma perdida e encher cada coração faminto com o Espírito Santo.
Conceda isto, Senhor.
11
Inspire Teus servos, os ministros, nossos graciosos e preciosos irmãos,
os pastores do rebanho que Tu chamaste e separaste; vidas dedicadas ao serviço.
Nós oramos por eles, Senhor, pois eles são os homens que vão carregar esses, os
hospedeiros que vão tomar essas pessoas doentes, de alma e corpo, e continuar
aplicando azeite e vinho até que eles estejam bem. Foi dito na parábola que
ele lhes deu dois dinheiros, que eram para salvação e cura. E disse: “Se houver
alguma coisa mais, eu pagarei quando eu vier aqui novamente”.
12
E se nos está faltando alguma coisa hoje, Senhor - sabemos que está -,
nós oramos para que o Espírito Santo nos dê, nesta noite, isso que nos falta.
Ajude-nos, a nós, ministros, Senhor, para que possamos estar aptos a servir Teu
povo com uma consciência pura e um coração limpo. Conceda isso, Pai. Nós
pedimos isso humildemente no Nome de Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém.
13
O mundo hoje está sendo controlado por duas grandes forças; duas
grandes forças religiosas que logo vêm à cabeça ou a um confronto. Isso está
bem representado em nossa leitura da Escritura hoje à noite, dos dois filhos de
Isaque: Esaú e Jacó. E como eles representam essas duas forças, e ambos vêm
do mesmo pai e da mesma mãe. O santo que foi preordenado por Deus, Isaque,
e foi dito por Deus a seu pai, vinte e cinco anos antes que ele nascesse; que ele
teria essa criança de uma mãe separada e consagrada, Rebeca, uma virgem. E
esses dois filhos estavam no mesmo ventre. Eles vieram ao mundo agitando e
brigando, em guerra um com o outro. E eles estão em guerra um com o outro
desde então e estarão até o fim do tempo. E o mundo está seriamente controlado,
nesta noite, por essas forças.
14
Agora, as observações que eu tenho a fazer, e algumas Escrituras que
eu tenho escritas aqui, e assim por diante, eu quero que todos saibam que
quando às vezes eu me refiro a uma condição de uma igreja, ou uma igreja
denominacional, ou algo assim, muitas vezes meus irmãos me entendem mal
quando eu digo isso. Eu não estou me referindo a homens cheios do Espírito
que se posicionam como pastores e alimentam o rebanho de Deus, que são
ordenados pelo Espírito Santo a fazê-lo. Eu estou falando de crentes carnais,
que tentam tomar o lugar desses homens.
15
E nós descobrimos que Esaú verdadeiramente representou o crente
carnal. Ele era um homem terreno, e era da terra, muito inclinado à religião.
Ele tinha sua religião tal como o mundo tem hoje. A maioria das pessoas com
quem você fala tem algum tipo de religião, quer elas frequentem suas igrejas ou
não. Mas elas, talvez uma vez por ano, ou as mulheres gostam de ir, por ocasião
da Páscoa, para mostrar seu chapéu novo, e os homens gostam de ir de vez
em quando, quando eles estão tendo alguma coisa e vão entreter. E eles foram
aspergidos quando eram bebês, seus nomes foram colocados no livro da igreja,
e eles são propriedade da igreja.
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Eu nunca consegui aceitar isso. Nós... O homem não é propriedade da
igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus: filhos e
filhas de Deus, nós Lhe pertencemos porque somos comprados por um preço.
E que preço precioso, o Filho de Deus.
17
Mas Esaú representou bem aquele grupo de religiosos: “E eu sou tão
bom quanto o próximo, e minha religião é tão boa quanto a sua, e eu estou muito
satisfeito”. Mas Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição, que era por predestinação
pela presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual, para representar
as pessoas espirituais. E ele teve discernimento espiritual do que era certo e do
que era errado. E se você vai entender, toda a Igreja do Deus vivo está edificada
sobre a revelação de Jesus Cristo. Como Abel pode oferecer a Deus um sacrifício
mais excelente que o de Caim, se não tivesse sido revelado a ele qual o sacrifício
era requerido, melhor dizendo, que sacrifício era requerido?
18
Quando os discípulos foram interrogados: “Quem vocês dizem ser o Filho
do homem?” Pedro, sem hesitar, irrompeu como um homem falando em línguas,
disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Jesus disse: “Bem aventurado és tu,
Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você. Você nunca aprendeu
isso através de nenhum programa de educação intelectual, mas Meu Pai que
está no Céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre essa Pedra (Não sobre Pedro, nem
sobre Si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem Ele era), sobre esta
pedra edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela”. Mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevalecerão.
Então a Igreja vai - a Igreja espiritual vai se mover direto para a
19
eternidade, tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá.
Portanto, que satisfação isso nos dá então, por saber que quando vocês são
nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Agora, esse...
20
A Jacó, isso significava muito para ele, mas a primogenitura não
significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isso com
toda a reverência: Seus filhos ainda a desprezam. Isso é certo. Ele a desprezou.
“Por que eu... por que eu tenho que fazer isso? Por que eu deveria receber o
Espírito Santo? Eu sou tão bom quanto você. Minha religião é tão boa quanto a
sua. Por que eu tenho que passar por tudo isso aí? Eu sou tão bom quanto você.
Eu vou à igreja; eu tenho meu nome no livro. Eu só... Eu sou fulano de tal.” Isso
é o que você é, mas o que você é diante de Deus? Você tem que ser nascido de
novo, com mentalidade espiritual.
21
Então, a primogenitura não significava nada para Esaú; ele a desprezava.
E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a
primogenitura é o Espírito Santo, nós estamos - nós sabemos disso. E o crente
carnal a despreza. Oh, ele diz: “Aqueles dias são passados. Não há mais tal coisa
como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás no tempo dos apóstolos”.
22
Eu ouvi um grande homem afirmar certa vez em uma boa igreja. Ele
disse: “O Pentecostes foi apenas o andaime para a construção,” e ele disse:
“Então, depois que o edifício está pronto, bem, não se necessita mais de
andaime”. Então, no final do culto, eu vim para apertar a mão desse grande
4
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“E a besta engana a todos sobre a terra, cujos
j nomes não estão escritos no Livro
da Vida do Cordeiro desde a fundação do mundo.” Isto é certo. É por esta razão que
as pessoas hoje, quando você não é chamado, como você pode vir? Correto.
Eu não sei quem é chamado e quem não é. Eu simplesmente lanço a rede, e eu
posso apanhar lagostas, cobras, aranhas d’água, e tudo mais, mas a única coisa
que posso fazer é puxar a rede. Deus é Aquele que julga. Isso é tudo.
136
Vou lhe dizer, o Espírito de Deus está aqui. E o - se o Espírito de Deus
pode me dizer o segredo do seu coração, o Espírito de Deus pode reconhecer
Sua Palavra, e voltar imediatamente, e pregar a Palavra. Eu nunca preguei nada
mais senão o que está nesta Bíblia. Eu permaneci decisivamente com Ela.
137
Eu creio no batismo do Espírito Santo. Você diz: “Você era um batista”.
Eu sou um batista que recebeu o Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito
Santo. Eu creio na Segunda Vinda de Cristo. Eu creio em toda Palavra escrita
nesta Bíblia e prego-a
p g
exatamente da maneira como está escrito. Eu não mudo
uma coisa nem espiritualizo coisa alguma. Eu somente digo o que está escrito. É
desta forma que eu creio. Eu ouço, reconheço que é Deus e ajo sobre isso. Amém.
138
O Espírito Santo é tão real hoje como sempre foi. Nós não temos que ter
qualquer personificação manufaturada; o verdadeiro Espírito Santo está aqui.
O verdadeiro Jesus, Ele não está morto. Ele está vivo. Ele não está morto. Ele
disse aos discípulos: “Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis,
porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo”. Eu creio nisso. Eu
creio que Ele disse: “Onde quer que dois ou três estejam reunidos em Meu Nome, Eu
estarei no meio deles”.
139
Você crê nisso? Foi isso que Ele disse. Eu creio nisso. Eu creio que Ele
está aqui bem agora, você não crê? Ele disse: “As obras que Eu faço, vocês também
as farão”. Você crê nisso?
140
Houve uma mulher, certa vez, pressionada, tocou a orla de Suas vestes.
Ele se virou e disse: “Quem Me tocou?” E quando Ele fez isso, embora todos
eles tenham olhado ao redor, não sabiam o que dizer. Ele encontrou a mulher e
lhe disse qual era seu problema. E ela foi curada. Disse que seu fluxo de sangue
havia estancado. Eu creio que esse mesmo Jesus é O Sumo Sacerdote nesta
noite. Esse mesmo Jesus, Ele não falhou.
141
Nós vamos ter um culto de cura numa dessas noites e trazer as
pessoas. Eu tenho um novo ministério que me foi dado. Aquele era meu
antigo ministério. Digam... Não, não há nenhum cartão de oração, há?
Ninguém tem um cartão de oração, porque nós não distribuímos cartões
de oração. Correto. Se você crê que esta mensagem vem do Espírito Santo,
quantas pessoas doentes há aqui, levantem as mãos, para que vocês saibam
que eu não as conheço? Certo. Tenha fé e creia. Creia com todo o seu coração.
Nós veremos se o mesmo Espírito Santo que prega o sermão não é o mesmo
Espírito Santo que conhece o segredo do coração. Nós vamos ver se a Palavra
vem, se a Palavra de Deus vem ao profeta ou não. E eu não sou o profeta. Ele
é. Ele é o Uno. Creia; tenha fé. Que o Senhor Deus do Céu possa conceder
isso para Sua glória.
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disse. Pare de viver em pecado. Essas pessoas saíam e bebiam e iam adiante.
j
não seguia
g
desse jeito.
j
Ele vivia uma
Mas eles notaram um jjovem. Esse jovem
vida limpa. À noite ele vinha para casa e ia para a cama. Ele vivia como um
cavalheiro deve viver.
E certo dia o velho zelador disse: “Eu gostaria de dar uma volta com
130
você, filho”.
Ele disse: “Tudo bem”. Eles começaram a subir montanha, caminhando juntos
em direção ao pôr do sol. E ele perguntou: “Jovem companheiro, você veio com
aquele bando de americanos, não veio?”
E ele respondeu: “Sim, senhor, eu vim”.
Ele disse: “Eu quero lhe perguntar uma coisa”.
Ele disse: “Tudo bem”.
131
Ele indagou: “Por que é que você não sai, e bebe, e segue em frente e
deita com as garotas, e coisas, por toda a noite, e vem na manhã seguinte como
eles fazem?” Ele parou, colocou o braço ao redor do velho homem.
Ele disse: “Você vê o sol se pondo lá no oeste?”
Ele respondeu: “Sim, senhor, eu vejo”.
Ele disse: “Além daquele pôr do sol, há certo Estado, nos estados de Nova
Inglaterra”. E disse: “Nesse certo Estado há certa cidade. E nessa determinada
cidade há uma determinada casa. E nessa casa, há uma moça. E a essa moça, eu
prometi antes de vir para cá, ser-lhe fiel, porque quando eu retornar, nós vamos
nos casar. Ela fez um voto para mim, uma promessa. Assim sendo, senhor, toda
a minha atenção está atraída, quando o assunto é relacionado a mulheres, na
direção daquela moça, naquele lugar”.
E ele disse: “Eu vivo hoje pelo amanhã que há de vir”. Que testemunho.
132
O que um cristão pode dizer. Por que você não fuma? Por que você
não se diverte um pouco? Por que você não faz isso como o restante deles está
fazendo? Oh, você pode dizer: “Além de uma determinada estrela, há uma
determinada cidade. E nessa cidade há uma Pessoa. Aleluia. Oh, eu vivo por
Ele, porque Ele morreu por mim. E algum dia Ele estará vindo. E eu vivo por
essa Vida que está por vir”.
133
Oh, irmãos, creiam em mim; eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo o que
é a verdade. Deus sabe que eu estou lhes dizendo a verdade. Vocês apenas têm
que crer em mim com todo o seu coração. Talvez vocês não consigam entender
isso sobre a Vinda do Senhor, e a igreja carnal, e assim por diante. E eu...
134
Alguns de vocês, bem aqui desse Estado, me escreveram uma carta e
disseram: “Quando a unção está sobre você, você consegue discernir espíritos”.
Disseram: “Então, claro, nós, então nós cremos que você é um profeta”. (Agora,
eu nunca disse que eu era um profeta. Vocês o disseram. Vê?) Mas vocês dizem,
mas então vocês dizem: “Mas o seu ensinamento, irmão Branham, acerca de
todo esse fanatismo de receber o Espírito Santo, e essa coisa toda, e viver, nós não
conseguimos crer nisso. E toda essa outra coisa sobre a pessoa ser eternamente
antes do mundo, eleito, e...” Isso é o que a Bíblia disse que você era. Eu nunca
tive nada a dizer sobre isso. A Bíblia disse isso. Eu estou apenas dizendo o que
a Bíblia disse. Sim, senhor.
24
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homem. Eu disse: “Eu quero cumprimentá-lo por sua mensagem nesta manhã,
doutor”. Eu disse: “Eu concordo com você que o Pentecostes foi o andaime. E
enquanto estivermos construindo, nós ainda temos que ter o andaime”.
23
Isto é certo. O andaime é a última coisa a se tirar. Até você pôr o fim da
torre, no topo - o ponto mais alto, você ainda tem que ter o andaime. Eu estou
feliz, nesta noite, por estar trabalhando na construção, de pé no andaime então,
você não está?
24
Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para
Jacó. Agora, ele não se importava com nada mais, exceto aquela primogenitura.
Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele
estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Assim também é com qualquer homem
ou mulher que foi ordenado para a Vida Eterna, que Deus chamou para a Vida
Eterna, ele está disposto a abandonar qualquer coisa - qualquer coisa do mundo
para obter essa primogenitura. Você pode chamá-los do que você quiser. Você
pode lhes dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos; que eles são um
bando de santos roladores. Eu não me importo do que você os chama, eles estão
buscando essa primogenitura e isso significa mais do que qualquer outra coisa.
Eles estão em busca dessa primogenitura, não interessa como eles devem obtêla, eles estão prontos para obtê-la.
25
Uma mente carnal quer que Deus desça a primogenitura ao seu nível.
Mas para mim, e eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós
a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenho que
fazer, ou o que tenho a dizer, como eu tenho que agir; a única coisa, eu a quero.
26
Isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que
meu trabalho. Isso significa mais que minha mãe, significa mais que minha
mulher, mais que meus filhos, mais que todos os amigos que eu tenho. Deixeme ter essa primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero
encontrar Deus em Seus requisitos. O que quer que Ele requeira, se é cair no pó,
se é falar em línguas, se é correr pelo edifício e agir como um maníaco, ou ficar
de ponta cabeça, não me importa o que seja, contanto que eu consiga tê-la.
27
Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Eles querem
a primogenitura, seja como for. Eles a querem. E tão logo eles a consigam, isso
provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente, vai chegar a um
ponto aonde virá uma separação. Um homem terá de obter, se ele obtém essa
primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente como Jacó teve
que se separar.
28
Meu Deus, às vezes isso significa caminhar sozinho. Mas se você
realmente é sincero, e você realmente recebe o direito de primogenitura, você
não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te convidarem mais para
o jantar, se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para
você? Contanto que você tenha o direito de primogenitura, essa é a principal
conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que
diferença isso faz? Desde que eu esteja no meu caminho para o Céu, que diferença
faz o que as pessoas dizem, contanto que estejamos caminhando no Espírito? E
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todos os que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, sempre caminhando
na linda Luz da santidade, limpeza.
29
Mas Esaú, aquele direito de primogenitura... Ele era carnal como
o mundo, então não fazia qualquer diferença para ele. Ele achava que era
religioso, e seu papai e sua mamãe eram religiosos, e isso era bom o suficiente
para ele.
30
Então, nós descobrimos que todo reavivamento que nasceu no mundo
gerou gêmeos. Isto é certo. Todo reavivamento tem gêmeos. Eles têm um
punhado ali que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo
reavivamento produz isso: um Esaú e um Jacó. E enquanto eles vão adiante,
primeira coisa q
que acontece, o carnal começa
ç a pensar:
p
“Bem, esses caras
a p
estão ficando doidos. É melhor eu me separar deles”. Eles voltam para a parte
intelectual. Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não
querem aquele pastor cheio do Espírito, que vai obedecer ao Espírito Santo
sobre a plataforma, que vai pregar a Palavra exatamente como ela é. Como João
disse: “Põe o machado à raiz da árvore e deixe as lascas caírem onde tiverem de
cair”. A maioria das igrejas hoje colocará aquilo para fora do seu púlpito. Isto é
certo. Virá uma separação, sempre faz isso. Fez isso na era Metodista, fez isso
na era Batista, fez isso na era Pentecostal; vai fazer isso em toda era.
31
Certa vez João Wesley... Eu estava lendo um artigo sobre ele, e dizia que
ele estava descendo um pequeno caminho. E ele estava como que protestando
contra a igreja Anglicana por seus pecados e as coisas que eles estavam fazendo.
E eles o chamaram de louco. “E todos que viverem piamente em Cristo Jesus
sofrerão perseguições.” Você será desprezado e rejeitado. “E se eles chamaram
o Senhor da casa Belzebu, quanto mais eles chamarão Seus discípulos.”
E havia um desses oficiais da igreja Anglicana, um homem enorme, viu
32
João vindo, e ele era um homem pequeno. Então esse grande sujeito, por si
próprio, simplesmente bloqueou o caminho. O Sr. Wesley caminhou até perto
dele e não conseguiu passar por ele. Ele disse: “Com licença, senhor. Você
poderia chegar para o lado, para que eu possa passar?” O homem respondeu:
“Eu nunca saio do caminho para um tolo”. O Sr. Wesley educadamente tirou o
chapéu, contornou-o e disse: “Eu sempre saio”. Então eu acho que isso encerra
o assunto. Ele sempre sai.
Agora essas diferenças sempre têm existido desde Caim e Abel, Caim
33
e Abel, os primeiros seres humanos que produziram vida na terra. Adão e Eva
trouxeram dois, um de um tipo e outro de outro. Houve Caim e Abel. Houve
Esaú e Jacó. Houve... Ao longo de toda a linha, sempre houve isso, os dois
espíritos guerreando um contra o outro nas igrejas. Nós tivemos bastante disso.
E sempre chegou a um ponto onde teve que haver um tempo de
34
separação. Abraão e Ló saíram para encontrar a cidade cujo Construtor e
Criador era Deus. Ló era um personagem carnal. E enfim chegou a um ponto
em que Abraão e Ló tiveram que ser separados antes que eles pudessem Abraão pudesse obter a promessa. Eles tinham que se separar um do outro.
6
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Alguns deles têm duas ou três, entre os pentecostais. Irmão, nós não podemos
ter um reavivamento, até que tenhamos essa coisa limpa. Como você pode
construir sobre uma fundação que não está certa?
123
Como eu lhes disse ontem à noite, no México, ali embaixo, eles
construíram aquela linda cidade. E eles estavam tão seguros que eles iam
fazê-la tão fascinante com todo o aspecto exterior, agora a cidade está
regredindo, seus grandes e belos edifícios estão ameaçando ruir. Por quê?
Eles não chegaram à fundação. Certamente não.
124
Outro dia eu ouvi certo ministro, que trouxe uma pequena criança ao
telefone - ou ao microfone (quatro ou cinco delas), e ficou lá depois de ter dito
que não havia tal coisa como um grande ensinamento bíblico. Trouxe aquela
pequena criança ali, e pegou um saleiro e jogou três pingos de água em sua
cabeça e disse: “Eu te batizo no Nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo”.
E passou aquela pequena criança adiante para ser um membro da igreja, com
menos de seis meses de idade. Bem, o coitadinho não tem a menor chance. Ele
começou
ç na fundação
ç errada, p
para começo
ç de conversa. Isso nem mesmo está
na Bíblia. É um traço pagão. Nem mesmo está na Escritura.
125
Irmão, nós nunca começaremos até que cheguemos à fundação e
comecemos certo: edifiq
que através do Espírito
p
Santo sobre a Palavra de Deus.
É exatamente isso. Ninguém na Bíblia foi alguma vez aspergido. Não há tal
coisa. A p
palavra g
grega “batizar” significa “ser coberto, enterrado, escondido”.
É exatamente isso.
126
Agora, mas o que fazemos? Nós pegamos um punhado de credos e
coisas, passamos a viver por eles, e todas as coisas como essa. “O doutor fulano
de tal disse assim.” Bem, eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero ouvir e
reconhecer que é Deus por Sua Palavra, então, deixe-me agir sobre ela.
127
Esses artistas, um grupo de artistas, foram a Roma estudar artes. Todos
eles saíam à noite, quase todos eles, e ficavam bastante bêbados, rapazes e
moças, e deitavam juntos exatamente como alguns dos americanos modernos
fazem. Deitavam...
128
Eu fui a um lugar, aqui neste mesmo estado, onde eles estavam tendo
uma convenção. E eu nunca fiquei tão envergonhado em toda a minha vida.
Havia um grande companheiro sentado ali com um grande chapéu na cabeça,
todo florido desse jeito, e todo tipo de mantos e coisas. E os meninos e meninas
de dezesseis, dezessete anos de idade, dormindo juntos no quarto do hotel. Na
manhã seguinte, todos eles descendo, inclinando as cabeças e “Padre fulano
de tal...” Oh, meu Deus, só em pensar; pervertendo aquelas pobres mentes de
criança em tal coisa como essa, quando Deus os criou para serem filhos e filhas
de Deus, para serem puros e santos, santificados pelo poder de Deus, lavados
no Sangue do Cordeiro.
129
Eu sei que isso faz as pessoas me odiarem, às vezes, mas vocês vão
me amar quando eu os encontrar no além. Eu vou lhes dizer a verdade; é
uma fundação. Se... Não importa o que custe, isso... Você será sincero e dirá
a verdade. Reconheça que isso é Deus. “Sede santos porque Eu Sou santo”, Ele

CRENTES DA BÍBLIA
117
O crente tem algo pelo que viver. Nós devemos viver assim, obtendo
todo dia tudo que nós conseguimos reter de Deus. Deixando o mundo para trás,
queimando nossos navios todo dia, queimando a trilha atrás de você; continue
se movendo, alcançando, puxando, buscando, faminto, sedento por Deus.
118
Seja um verdadeiro fanático com isso. Simplesmente siga adiante. Um
fanático é uma pessoa entusiasmada demais. Eu sou um - eu sou realmente um
fanático. Eu sou entusiasmado demais com meu Senhor. Como Ele me salvou?
Como Ele me deu o Espírito Santo? Por que Ele me permitiu pregar? Como
Ele me permitiu amar as pessoas e as pessoas me amarem? Oh, eu estou tão
emocionado com Ele, eu simplesmente continuo O alcançando com tudo que
há em mim, esticando minha p
pele p
para tentar chegar
g a Ele, simplesmente me
movendo com tudo que tenho. É isso que nós deveríamos fazer.
119
Isso me faz lembrar a história que eu ouvi algum tempo atrás. Um
grupo de artistas americanos foram a Roma estudar artes. Eu vi no, creio que
no jornal de hoje, onde havia alguns artistas vindo a uma das cidades, aqui
em breve, para iniciar uma galeria de arte. Eu amo arte. Deus está na arte, no
tipo certo de arte. Deus está na música, no tipo certo de música. Deus está na
dança, no tipo certo de dança. Deus está no grito, no tipo certo de grito. Pecado
é perversão, é pegar a coisa certa e torná-la errada.
120
Agora, como certa igreja estava em uma... Alguém me chamou aqui,
não muito tempo atrás... Uma grande igreja (e estava na televisão)... Um
companheiro me chamou, disse: “Venha aqui, pregador. Desça aqui um
instante. Quero que você veja um programa de televisão”. E havia uma de
nossas grandes denominações, na igreja, havia algumas coisas cobertas (Meu
Deus, essa não era a igreja católica; era uma igreja protestante), cobriram as
coisas e estavam praticando esse rock-and-roll. E eles disseram que por muito
tempo a igreja tem abandonado e esquecido a linda arte do rock-and-roll. Se
isso não é um espírito pervertido, eu não sei o que é...?... Rock-and-roll é do
diabo. Não me interessa q
quantas músicas religiosas
g
as p
pessoas p
possam cantar,
rock-and-roll, e boogie-woogie,
g
g esse tipo de coisa vem das selvas da África. Isso
é exatamente certo. É o diabo.
121
É por essa razão que eu digo isso, que tinta e maquiagem - se você
soubesse de onde isso vem; é um traço
ç pagão.
p g
Olhe p
para elas... Vá até lá na
África e olhe para aquelas mulheres, como elas fazem essa lama e se pintam,
centenas de anos antes que sua avó as tivesse usado. Correto. Você vê o que é
isso? Isso é do diabo. Não tem lugar nas igrejas pentecostais, não tem nada que
estar nesses círculos.
122
Eu lhes digo, nós precisamos de uma boa lavagem do Espírito Santo,
todo o caminho desde o púlpito, descendo até o zelador. Isso é exatamente
certo. Uma lavagem do Espírito Santo, limpando nosso povo... Homens,
homens pentecostais, dizendo: “Eu não consigo parar de fumar”. Um homem
casado com duas mulheres e é diácono em uma igreja... chute-o para fora.
Certamente, esta é a coisa a fazer. Você tem que fazer as coisas... A Bíblia disse
que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Isso é exatamente certo.
22
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35
E então é assim nesta noite. Vocês têm que se separar das coisas do
mundo. Vocês têm que andar como cristãos. Eu realmente creio em cristãos
tendo companheirismo com cristãos. Sim, senhor. Vocês não podem andar
juntos a menos que estejam em acordo. E você concorda em primeiro lugar com
Cristo. E todo homem que concorda com Cristo vai concordar com você.
36
E Abraão e Ló tinham que se separar antes que Deus pudesse abençoar
Abraão. E Ló, você notou sua condição carnal? Ainda como um - como um
membro morno de igreja. Ele sabia que Abraão estava vivendo lá em cima em
uma tenda. Mas você percebeu, sua religião era tão correta que Ló nem pediu
ao Anjo: “Deixe-me ir para cima com Abraão, meu tio”. Mas ele disse: “Há
uma pequena cidade ali embaixo, deixe-me ir para lá”. Ele ainda não queria
ter nada a ver com Abraão. Vê, é desse jeito que é hoje, não importa o que você
faça; o carnal não consegue se associar com o espiritual, não mais do que você
consegue fazer óleo e água se misturarem. Isso não vai suceder.
37
Portanto, a igreja precisa de uma boa limpeza. O que nós precisamos hoje
é de alguns reavivamentos à moda antiga, alguns reavivamentos varredores,
algum poder do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam
dispostos a abandonar tudo nesse mundo, a queimar cada ponte atrás de si. Nós
precisamos tomar o mundo hoje, nós, ministros, como os velhos noruegueses
costumavam tomar um país. Quando eles entravam no navio, eles atingiam a
costa e ateavam fogo
g no navio e o q
queimavam atrás de si. Eles não tinham como
escapar. É desse jeito que devemos fazer: Queimar toda ponte e toda forma de
escape. Abandonar tudo pelo Reino de Deus e continuar seguindo adiante. Não
há lugar de parada. Não há lugar de se comprometer.
38
Deus não gosta de comprometedores. Deus não quer que Sua Igreja se
pareça com o mundo. Ele não a quer atuando como o mundo. Ele não quer ter
nada com o mundo, apenas pregar o Evangelho ao mundo e chamar aqueles.
Deus quer separadores. A igreja quer misturadores. Eles querem um pastor que
não vai ser tão duro com eles, e lhes dizer coisas boas, e que não vá até o fundo
e lhes arranque o couro fora. Irmão é disso que nós precisamos.
39
Aqui, algumas semanas atrás, em certo lugar, eu tive uma visão. E
havia um pequeno gatinho deitado num travesseiro. E eu o estava alisando
desse jeito. E ele estava apenas ronronando, e eu percebi acima dele que ele
tinha um nome. E eu pensei que ele fosse o camaradinha mais fofinho, e ele
só estava ronronando e ronronando, como se estivesse dormindo. E o Espírito
disse: “Alise-o de volta para o outro lado uma vez”. Quando eu o passei para
o outro lado, todo o bufar e berrar que você já ouviu; aqueles olhos verdes
brilhando, ele era o monstro de aparência mais horrível que eu já tinha visto.
40
Oh, contanto que você deixe as pessoas simplesmente irem por qualquer
caminho que quiserem, eles vão te dar alguma Nepeta [Planta conhecida
popularmente por erva dos gatos. A qual exala um odor característico que
atrai os gatos domésticos - Trad.], certo, mas quando chega a um ponto... Nós
não precisamos de erva dos gatos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo
de volta na igreja e de volta no edifício, a Vida ressurreta de Jesus Cristo que
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nos limpa, nos torna novas criaturas. Nós precisamos de vinhos fortes, não de
erva de gatos. Isso é para bebês.
41
Nossa mamãe costumava dar isso às crianças, eu acho. Algum tipo de
erva dos gatos quando eles tinham dor de barriga. A igreja tem mais do que
dor de barriga; isso é anemia. O que nós precisamos é de uma transfusão de
sangue, o poder do Espírito Santo para limpar o mundo da igreja da vida de
pecado. Mulheres, homens, professando cristianismo, indo a danças, a grandes
festas mundanas, apostando, fumando, dançando; mulheres cortando seus
cabelos, usando shorts, calças, todo tipo de coisas assim, e então se chamando
de cristãos.
42
Há uma fraqueza
q
em algum
g
lugar,
g mas não está no p
poder de Deus. Ou
está em seu púlpito, ou em você, num deles. Agora, É simplesmente isso. É a
verdade. Nós precisamos de uma limpeza. O carnal, sempre inimizade... Oh,
claro, é uma luta difícil. Mas eu creio que se você foi ordenado à Vida Eterna,
“Todos que o Pai Me deu virão a Mim”.
43
Agora, você diz: “Bem, eu sou tão bom quanto você”. Mas, irmão, você
vai ser julgado pelas obras que você fez. Suas obras vão... Elas provam quem
você é. Um homem me disse algum tempo atrás: “Se eu for julgado pela minha
fé, eu estou salvo. Se eu for julgado pelas minhas obras, eu estou perdido”. Eu
disse: “Suas obras provam sua fé”. Isso é certo. Se você ama o Senhor, você vai
bem com tudo o que Deus diz e você vai ficar exatamente com isso.
44
A mente carnal vai dizer à Palavra de Deus... Oh, aquele ministro bem
treinado intelectualmente vai dizer: “Oh, agora vejam, filhos, isso é fanatismo;
não creiam nisso. Não há nada nisso. Não acreditem nisso”. Isso é realmente
erva de gato; agora, eu estou lhes dizendo que isso vai fazê-los dormir. Mas o
verdadeiro servo de Deus vai arrancar essa casca para fora de você. Sim, senhor.
Ele vai sacudi-lo com a Palavra de Deus, e ele vai te dizer o que é certo e o que
é errado. Se ele não o fizer, eu não daria um centavo pela pregação dele. Isso é
exatamente certo.
45
Qualquer homem que tenha medo de perder seu ticket de refeição, ou
alguma outra coisa que não vai deixá-lo se posicionar e dizer a verdade da
Palavra de Deus... O que ele precisa é entrar numa reunião Pentecostal alguma
hora e ter um verdadeiro enchimento Pentecostal. Isso vai cuidar dele. Isso
parece com alguns daqueles homens que tiveram de abandonar tudo que eles
tinham para andar com o Senhor. Mas o que foi isso? Eles foram ordenados
por Deus. Eles não se importavam com o que tinham que deixar. Metodistas,
batistas, presbiterianos, em todo lugar estão saindo...
46
David DuPlessis pode te falar dessas coisas melhor do que eu. Ele está
mais familiarizado com isso. Mas ele vai te dizer em suas mensagens que isso é
uma coisa tremenda. O irmão DuPlessis é bem conhecido em todo lugar entre
os grupos intelectuais. E Deus nestes últimos dias está chamando essas pessoas
para fora, metodistas, batistas, presbiterianos.
47
Deixe-me lhes dizer, amigos pentecostais, é melhor vocês se prepararem,
“pois mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão”. Deus vai se mover.
8
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tenho o que a Escritura disse. É exatamente assim. Amém. Ainda é a verdade.
E está caminhando para a marca da besta. E as pessoas dizem: “Oh, haverá
uma marca”. E já está marcado; simplesmente rejeite o Espírito Santo e você
está marcado. Receba o Espírito Santo e você está marcado. Amém. Isto é certo.
Receba-O uma vez e veja o que acontece. Receba-O uma vez. Esta é a Marca de
Deus, e você está selado para o seu destino eterno.
110
Como um carro na estrada, o inspetor se aproxima. Agora, alguns de vocês
não receberam o Espírito Santo ontem à noite, dos que entraram ali. Verifique
esta noite. O Inspetor do Espírito Santo está aqui, como que te inspecionando.
111
Eu costumava trabalhar para a Pennsylvania Railroad. Nós carregávamos
um carro, talvez com latas e assim por diante. E o inspetor vinha; balançava
tudo, olhava se havia alguma frouxidão.
112
É desse jeito que Deus faz com Sua Igreja: sacode-a, vê qual é o problema
com ela. Vê se há alguma frouxidão em você, antes de derramar o Seu Espírito em
você. E se a Igreja está um pouco instável, Ele não vai derramar Seu Espírito nela.
Se você ainda ama o mundo e quer fazer as coisas do mundo, você nunca terá
o Espírito Santo sobre isso. Você pode obter uma confusão; você pode obter um
lábio gaguejante; você pode receber - ou você talvez possa falar em línguas, mas
ainda assim isso não significa que você tem o Espírito Santo. Quando você recebe
o Espírito Santo você é selado por Deus para o seu destino eterno. Isto é certo.
113
Quando aquele inspetor apareceu e sacudiu aquela coisa e o carro
estava bom e firme, ele fechou a porta e pôs um selo da Pensilvânia ali, ai
da pessoa que quebrar o selo, até que aquele carro chegue ao seu destino. E
quando Deus vê que você está realmente entregue para Ele, e Ele te enche com
o Espírito Santo, você está selado pelo Espírito Santo até seu destino...?... “Não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção.” Isso
é exatamente o que a Escritura diz. Então não fique assustado, simplesmente
continue se movendo. Receba o Espírito Santo. Está tudo encerrado nisso.
114
Como as pessoas que são honestas, os verdadeiros filhos de Deus, o
que eles têm a viver para hoje, o que você tem à sua frente? Se você tão somente
pudesse perceber isso. (Amanhã à noite ou na próxima noite ou em algum
tempo eu quero contar minha visão e -- para ver o que há adiante de nós.) Tudo
está adiante. Quanto nós temos que viver pela verdade. Como pode você que
já respirou o Nome de Jesus Cristo voltar ao mundo e dar as costas para aquele
Sangue que te santificou? Como pode você fazer isso? Eu estou convencido que
você não o tinha para começo de conversa. Isto é certo.
115
Todo homem que já provou a bondade do Senhor, bem as coisas do
mundo se tornam tão mortas quanto à meia-noite. Isto é certo. Entre e receba o
Espírito Santo. Não brinque de igreja. Não aja como seu vizinho. Entre e diga:
“Senhor, eu quero que Tu me enchas com o verdadeiro Espírito Santo”.
116
Por que você tomaria um substituto, ao apertar a mão de um pregador,
e ser aspergido algumas vezes ou algo assim? Por que você tomaria um
substituto de teologia de algum credo feito pelo homem, quando os céus estão
cheios de poder Pentecostal (Amém), o real e genuíno Pentecostes?
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É por isso que há tantas pessoas nervosas, bem, tudo - as instituições de insanos
estão se enchendo. Aqui, há uma tensão sobre as pessoas; eles não entendem
o que é. São esses grandes poderes chegando ao topo. Veja aqui. Tudo está
no topo. Tudo está no fim. Veja aqui. Vamos tomar, por exemplo, a política, a
política em nossa nação. Irmão, se alguma coisa acontecer nessa próxima vez,
vai ser necessário somente mais uma onda e, isso é tudo. Hum. Isso é tudo.
A mente carnal... Oh, meu Deus, como eles conseguem fazer isso... Tudo está
tomando forma rapidamente, exatamente de acordo com a Escritura. A política
está podre por todos os lados.
104
Leis governamentais olhe para elas. Olhe para as leis de nossas
cidades. Compram-se por fora por dez dólares. Sim, depende de quem você
conhece. Simplesmente se compram por fora. Muitas de nossas cidades
estão desse jeito na nação. Sei que isso é verdade. Outros poderes... olhe
para os poderes educacionais. Olhe para a ciência. A ciência desceu até que
eles romperam átomos e moléculas e o que mais (Vê?), até que chegaram a
um lugar onde as relações nacionais estão no limite.
105
Agora nada - agora - entre as nações há um distúrbio. É isso o que a
Bíblia disse que haveria: “angústia entre as nações”. Cada pequena nação está
com medo. A Rússia jogaria aquela bomba bem aqui agora mesmo se eles não
tivessem medo de nós jogarmos uma de volta. Isto é certo. Agora eles não sabem
o que fazer. Eles estão no fim da estrada. A ciência está no fim da estrada. Oh,
a moralidade está no fim da estrada. A maternidade e a feminilidade estão no
fim da estrada. A igreja está no fim da estrada. A igreja carnal está caminhando
diretamente em direção a uma federação de igrejas. Isso é exatamente assim.
106
E a Igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando em
direção à sua Cabeça, a vinda do Senhor Jesus. Está tudo se encaminhando (isto
é certo), se encaminhando para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus, o Cabeça
da Igreja está vindo. O que Ele vai fazer? Ressuscitar todos os santos e lhes
dar um corpo glorificado. Aleluia. Eu estou contente por saber que ela está se
encaminhando.
107
Ela está caminhando para duas grandes coisas: vinda do fim do tempo,
qualquer
q
ministro sabe
a marca da besta; e o selo de Deus. E o Selo de Deus, q
que o Selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. É exatamente assim. Efésios
4:30 diz: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia
da redenção”. Amém. Oh, eu sei que vocês pensam que eu ajo engraçado, mas
talvez eu -- eu me sinto bem. Oh, meu Deus, chegando ao fim...
108
Agora, você se lembra do que é a marca da besta? A marca da
besta é um Esaú carnal rejeitando aquela primogenitura. Não chorou Esaú
amargamente, tentando recuperar aquela primogenitura, mas não havia lugar
de arrependimento? Quando você rejeita o Espírito Santo você sela a você
mesmo para fora da misericórdia de Deus. Amém.
109
Agora, você diz: “Agora, irmão Branham, você, você, você... Se você
nos dissesse nossas doenças e tudo mais, você seria um profeta, mas agora você
é...” Bem, eu ainda sou a mesma pessoa. Isto é certo. Isto é certo. Eu ainda
20
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Ele vai ter uma Igreja sem mancha nem ruga. Ele vai ter algo onde Ele possa
pôr Suas mãos e dizer: “Eles são Meus. Esta é Minha Igreja. Este é Meu povo.
Vocês viram Meu povo?” Como Ele disse a Jó... “Não há ninguém como eles na
terra; eles são perfeitos. Certamente, eles vivem por Mim; eles não se importam
com as coisas do mundo; eles resolveram isso há um bom tempo atrás. Eu posso
dizer a este aqui: ‘Vá’, e ele irá, e a esse: ‘Venha’, e ele virá.”
48
Sabe, você não pode ter isso. Você não pode entender isso enquanto não
lhe for revelado. A coisa toda está edificada sobre revelações
ç
espirituais.
p
Você
tem que ouvir, então reconhecer, e depois agir. É revelado a alguns e a outros
não. Um homem pode ler, “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente”.
A mente carnal diz: “Bem, de certa forma Ele é”.
A mente espiritual dirá: “De todas as formas Ele é”.
Jesus deu uma comissão: “Vão a todo o mundo, preguem o Evangelho
a toda criatura. Esses sinais seguirão àqueles que creem...”.
A mente carnal diz: “Isso foi para os Apóstolos”.
A mente espiritual dirá: “Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. A
todo o mundo, eu sou parte disso”. Sim.
49
Seu povo são pessoas peculiares, pessoas espirituais, pessoas separadas,
Sua Igreja. A própria palavra “igreja”, significa “os chamados para fora”. Deus
chamou Sua igreja para fora, significa “os chamados para fora do mundo”, para
não ficarem mais com o mundo. Separa-te das coisas do mundo. A Bíblia diz:
“Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em
você”. Não importa quão bom membro de igreja seja; isso não tem nada a ver.
Ainda que o homem deva pertencer à igreja; as mulheres devam pertencer à
igreja, crianças, todos nós devemos pertencer à igreja. Mas primeiro nós temos
que estar na Igreja do Primogênito, ser nascidos na Igreja de Deus.
50
Agora, nós descobrimos que essas revelações vêm, e um homem as
ouve. Ele reconhece que é Deus. Então ele age de acordo com elas. A mente
carnal as ouve e diz: “Tolice,” e se afasta delas.
51
Agora, você pode imaginar lá atrás, nos tempos da Bíblia, quando Noé
estava fora em seus campos um dia. E ele era um fazendeiro, e ele ouviu a voz
de Deus. A voz de Deus disse: “Vai haver uma chuva. Ela vai cobrir toda a terra.
Eu vou destruir toda a perversidade desse mundo. Isso tem que chegar a um
fim”. Você pode imaginar Noé subindo e dizendo: “Bem, talvez seja melhor eu
construir uma arca para mim, porque talvez chova”. Não. A Palavra de Deus lhe
foi revelada. Bem, se ele a tivesse tomado desse jeito, o primeiro escarnecedor
que passasse e dissesse: “Bem, olhe para esse velho santo rolador”, ele teria
jogado tudo para o alto e dito: “Bem, vamos parar”.
É desse jeito que as pessoas fazem quando você diz: “Eu comecei; o
52
diabo me fez voltar atrás”. O diabo não fez isso. Você mesmo fez isso. Todo
aquele que vem a Deus tem que ser tentado e provado. Eles certamente têm que
ser. Um verdadeiro crente ouviu a Palavra de Deus. Ele reconheceu que era a
Palavra de Deus. Ele vai agir de acordo com ela. Então agora, Noé... Certamente
não. Os escarnecedores passavam e zombavam dele. Ele martelou e martelou
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aquela velha arca. Por quê? Ele estava certo de que era a Palavra de Deus que
ele tinha ouvido. Ele reconheceu que ela era Deus, e ele agiu sobre ela. Ele
estava agindo, e isso veio a acontecer, porque Deus disse assim. Certamente.
53
Poderíamos imaginar Moisés? Você pode imaginar Moisés lá fora
dizendo: “Bem, eu vou te dizer o quê: eu creio que agora vou descer ao Egito
novamente onde eu falhei uma vez. Eu estudei bastante psicologia e eu creio que
eu poderia realmente usá-la no velho Faraó. Eu creio que eu tenho - eu poderia
tomar outra graduação. Eu creio que se eu apenas estivesse em algum lugar
onde eu pudesse consegui-la. Eu poderia... Eles me dariam outra graduação,
talvez um Bacharelado em Artes, ou Doutorado em Divindade, ou alguma
coisa. Eles talvez me dessem alguma outra coisa”. Você consegue imaginar
Moisés dizendo isso, quando seus intelectuais o tinham metido em problema
para começo de conversa. Mas o problema disso é que hoje a igreja está caindo
nessa condição, à mente carnal.
54
Você sabia que Moisés era um missionário? E você sabe; muitas igrejas
hoje... Eu acabei de ouvir que antes de um missionário ir, antes da igreja o
enviar, ele deverá ser examinado por um psiquiatra para ver se ele tem poder
mental suficiente, para
p
ver se os seus p
poderes estão bem em atitudes mentais,
antes que ele possa ir. Você consegue imaginar Moisés dizendo: “É melhor eu
descer aqui em algum lugar e encontrar um psiquiatra agora, para descobrir se
eu tenho os poderes mentais certos para descer ao Egito ou não”.
55
Deixe-me lhe dizer: isso não é apenas lá longe no mundo da igreja
nominal; isso é em Pentecostes. Você consegue imaginar Moisés tendo que ter
um - parado diante de um psiquiatra para descobrir se ele era ou não apto a
descer e tomar o Egito, depois dele ter ouvido a Voz de Deus? Não, senhor.
Nenhum homem tem que fazer isso. Psiquiatras não chamam homens; Deus
chama homens. O Espírito Santo é o que envia homens. Quando a igreja chega
nesse ponto, está miseravelmente apóstata. Sim, senhor. Mas eles estarão
daquele jeito; eles são intelectuais.
56
Deus chama um homem e faz dele um missionário. A Bíblia diz que
a primeira coisa são apóstolos, estes são missionários. A segunda coisa são
profetas, mestres, pastores, evangelistas, e assim por diante. Deus colocou na
Igreja; não na associação médica, mas o Espírito Santo de Deus colocou na Igreja,
missionários e profetas, pastores, mestres e evangelistas. Deus os colocou na
Igreja. Eles não tiveram de parar diante de qualquer psiquiatra, nunca tiveram,
nunca terão.
57
Deus dá uma Mensagem a um homem. Ele a ouve. Ele reconhece que
ela é Deus, então ele age de acordo com ela. Não é da conta de ninguém mais; é
da conta dele. Deus o enviou em negócios de Deus. Ele está em negócio do Rei.
E tudo deve abrir espaço para o Rei. Isso é certo.
58
Você vai à Inglaterra e começa a descer a rua, com uma Mensagem que
é negócio do Rei, todo policial vai direcionar o tráfego, tudo mais, porque você
está a negócio do Rei - ou da Rainha. Isso é certo. Qualquer país que tem um
rei, desde que você esteja nos negócios dele, você tem direito de passagem.
10
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99
Foi Paulo lá no oceano (Encerrando agora). Paulo, lá no oceano,
obedecendo aos mandamentos de Deus. Deus os estava fazendo navegar
para algum lugar. Eles se soltaram da costa, mas quando Deus lhe disse disse para lhes falar. E ele lhes disse para não fazerem isso, mas o capitão do
navio... Eles - você sabe que ele era um intelectual; sabia mais sobre o mar
do que Deus. Ele não pôde crer no profeta de Deus. Então ele simplesmente
soltou o barco e começou a navegar, e foram quatorze dias e noites, não havia
lua nem estrelas. O pequeno navio estava afundando. Todas as esperanças
haviam acabado. Eles jogaram quase tudo no mar, para descarregar o navio.
E isso foi simplesmente - todas as esperanças estavam perdidas.
100
Eu imagino que Paulo estava ali embaixo caminhando para cima e para
baixo nas galés em algum lugar, ou em cima na sacada do navio dizendo: “Bem,
Senhor, eu virei a Ti no oceano, eu suponho”. Simplesmente caminhando
para cima e para baixo e tendo um bom tempo naquela noite, regozijando,
arrastando aquelas correntes após si. E de repente, na manhã seguinte, aqui
vem ele correndo em cima no convés, as mãozinhas acorrentadas, seus pés se
arrastando desse jeito com correntes atrás de si, sacudindo as mãos desse jeito,
como um homem (histericamente), e dizendo: “Tenham bom ânimo. Louvado
seja o Senhor. Aleluia”.
101
Qual o problema com você, rapaz? Aquele pequeno judeu de nariz de
gancho lá em cima, sacudindo as mãos e seguindo adiante.
“Qual o problema, Paulo?”
- “Tenham bom ânimo. Vão em frente e comam alguma coisa. Vocês já
não comem faz tempo. Têm jejuado por muito tempo já. Comam alguma coisa.
Tenham bom ânimo; nada se perderá.”
“Do que você está tão seguro, Paulo? O que aconteceu com você? Você
ficou doido? Talvez você tenha jejuado por tanto tempo que já está delirando.”
- “Oh, não. Não. Na noite passada o Anjo de Deus, de Quem eu sou
servo, parou diante de mim e disse: ‘Paulo, não temas.’” Aleluia. “Ele disse:
‘Nenhuma vida se perderá’. E eu creio em Deus. Vai ser exatamente como Ele
me disse.” O quê? Ele ouviu. Ele reconheceu que era Deus. E ele estava em ação,
antes que qualquer coisa acontecesse.
102
A lua estava tão distante como nunca. O sol estava tão negro como
nunca. As estrelas ainda não estavam brilhando. O navio estava tão pronto para
afundar como nunca. O diabo estava sentado sobre cada onda com alegria em
sua boca e os dentes brilhando e dizendo: “Eu vou pegá-lo na próxima onda. Eu
vou pegá-lo na próxima onda”. Mas o Anjo o venceu ali. Oh, meu Deus. Paulo
ouviu, reconheceu e entrou em ação. Disse: “Aleluia. Nós estamos tão bem como
se estivéssemos assentados bem na margem agora”. Por quê? Deus disse assim.
Estava tudo acabado. Deus disse assim. Eu estou no meu caminho. Então, é bem
desse jeito que foi. É desse jeito que sempre é: ouvindo, agindo e crendo.
103
Oh, esse grande tempo em que estamos agora... Eu vou dizer algumas
coisas cortantes aqui em um instante, e eu quero que vocês ouçam. O grande dia
em que nós estamos vivendo; todos esses poderes estão controlando o mundo.
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95
É por esta razão que Ele foi por ali - teve necessidade de passar por
Samaria. Ele encontrou aquela mulher lá. Como Ele passou por Samaria quando
Ele estava em Seu caminho para Jericó? Vê, por que Ele passou por Samaria...
por quê? O Pai disse: “Suba para Samaria. Sente-se lá. Espere”. Isso é tudo que
Ele sabia fazer: sentar ali e esperar. Aqui vem uma mulher. O Pai disse: “Esta é
aquela com a qual eu quero falar. Agora, vamos falar com ela”. Ele foi falar com
ela, e finalmente Ele descobriu qual era o seu problema e lhe disse: “Vá, chame
seu marido”.
Ela respondeu: “Não tenho nenhum”.
Disse: “Isto é certo; você teve cinco. E esse com quem você está vivendo
agora não é seu”. Vê. Ele ouviu. Ele soube que era o Pai, e Ele estava agindo
exatamente como Deus Lhe disse para fazer. Amém. Hum. Se nós apenas
pudéssemos fazer isso.
96
Cento e vinte pessoas certa vez entraram numa sala superior, sob uma
perseguição. Eu imagino ouvir aquelas pessoas passando, dizerem: “Sabe o
quê? Esse bando de santos roladores está lá em cima há dez dias. Como eles
estão fazendo para comer?”
-”Eles estão jejuando.”
-”Eu não vejo o garoto da mercearia subindo ali.” Oh, não. Eles estavam
em jejum. Eles estavam esperando.
E disse: “Sabe do quê? Eles estão lá em cima, por quê? Bem, eles estão eles cerraram todas as portas. Um indivíduo não conseguiria entrar lá”. Sobem
esses pequenos degraus aqui até o topo do templo - quase que só um homem
por vez consegue subir para aquela sala. E nós chegamos lá em cima, bem,
você não consegue entrar. Então o que estava... “Poderia muito bem deixá-los
ficar lá em cima, eu acho, e morrerem de fome, se quiserem.” Por quê? A mente
carnal. No entanto, eles eram religiosos. Eles estavam todos lá em cima no dia
de Pentecostes, e eles eram muito religiosos, o grupo de Esaú.
97
Mas você vê, o grupo de Jacó estava ali em cima esperando, porque eles
tinham ouvido Deus dizer: “Ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos com
Poder do alto. Depois disso, o Espírito Santo virá sobre vocês, então vocês serão minhas
testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e nas partes mais distantes do mundo”. O
quê? Esperem: primeiro subam a Jerusalém e esperem ali até a promessa vir.
“Senhor, Tu nos chamaste. Isso não é bom o bastante?”
- “Sim, isso é bom.”
“Tu nos dás poder para expulsar demônios. Não está tudo bem?”
- “Sim, está tudo bem, mas eu quero que vocês subam ali e esperem.”
Eles ouviram Deus dizer isso. Eles reconheceram que Ele não era uma
98
pessoa ilegítima; Ele era Deus feito carne entre nós. E eles sabiam que era;
então eles subiram a Jerusalém, porque Deus disse assim. Eles subiram até ali
e esperaram. Eles reconheceram que era Deus. E de repente eles entraram em
ação. Vocês sabem quais foram os resultados. Eles cambalearam como bêbados.
Eles falaram em línguas. Eles... Oh, a roupa mais horrível de que você já ouviu
falar em sua vida, a ponto das pessoas dizerem: “Esses homens estão cheios de
vinho novo”. Não... [Espaço em branco na fita -Ed.]
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Eu te digo: devemos ter hoje o direito de passagem. E deixe-me lhe dizer uma
coisa, irmão, queiram eles reconhecer isso ou não (aí vem), nós temos o direito
de passagem. Amém. Isso mesmo. O Espírito Santo dá o direito de passagem,
se você apenas estufar o peito, levantar a cabeça e marchar. Amém.
59
Eu me sinto nesta noite, irmão Sullivan, como Josué e Calebe: “Nós
somos mais do que capazes de tomá-la”. Somos mais do que capazes de ter um
verdadeiro reavivamento Pentecostal à moda antiga, enviado por Deus. Deus
fez a promessa: “Nos últimos dias derramarei do Meu Espírito sobre toda carne”.
Somos mais do que capazes de fazê-lo. A qualidade está bem aqui. Bem aqui
embaixo, nesta noite, estão todos os tipos de dons, todos os tipos de poderes
de Deus. A única coisa é, nós estamos meio travados nisso. Encare firmemente
isso. Amém. Deus não quer covarde.
60
Oh, Josué aquietou a multidão e disse: “Esperem um instante”. Esse
bando de crentes fronteiriços aqui já provou as uvas de Canaã, no entanto,
receiam não conseguirmos tomá-la. “Deus nos prometeu lá longe, quatrocentos
anos atrás, que nós poderíamos tomá-la. Somos mais do que capazes de tomála.” Terra adentro eles foram e a tomaram. Nenhum daqueles que murmurou
entrou na terra. E Jesus disse: “Eles estão mortos”. Morto, isto é, separado
eternamente. Disse que eles estão... Ele disse: “Nossos pais comeram maná no
deserto por quarenta anos”. Ele disse: “E eles estão todos mortos. Mas eu Sou o Pão da
Vida que vem de Deus direto do Céu. Se alguém comer deste Pão viverá eternamente”.
Amém. Que comida diferente temos hoje. Essa comida que estamos recebendo
vai te dar uma espinha dorsal como um tronco de árvore e colocar muito
conhecimento de Gabriel em sua alma.
61
E como Buddy Robinson disse: “Deixe-me lutar contra o diabo enquanto
eu tiver um dente, então mascá-lo até morrer”. Levante-se lá e - ao colarinho - e
enfrente a coisa. Você diz: “Mas, irmão Branham, eu não consigo jogar esses
cigarros fora”. Não, você apenas não conseguiu o remédio certo ainda. Você
apenas não conseguiu a cura disso, ainda. Simplesmente receba o Espírito
Santo ali e veja como você consegue fazer isso então. Diz: “Eu simplesmente
não consigo parar de fazer isso”. Oh, você apenas não tem - você apenas não
tem a coisa certa ainda. Como Davi no Antigo Testamento, você sabe, ele disse:
“Há mel na rocha”.
62
Sabe, era costume eles carregarem um pouco de mel em seus pequenos
alforjes. Quando uma ovelha ficava doente, eles pegavam esse mel e o colocavam
numa rocha calcária, então a ovelha ia e lambia a rocha. E quando ela lambia o
mel da rocha, ela obtinha o calcário, por lamber o mel. E isso curava a ovelha
doente. Agora, é disso que precisamos.
63
Agora veja irmão, eu tenho um alforje cheio disso aqui, e eu vou colocar
esse mel aqui na Rocha, Cristo Jesus, não em outra coisa, mas em Cristo Jesus.
E vocês, ovelhas doentes, vão lamber. Eu estou lhes dizendo, enquanto
q
vocês
estão lambendo o mel, levantem as mãos e O adorem. É desse jeito que você
faz. E ali, você vai obter um pouco do calcário. Você vai receber um pouco
das virtudes curativas de Deus. Você vai ter alguns pecados perdoados, não
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alguns, mas todos eles. E você vai receber o Espírito Santo. Enquanto você
estiver lambendo o mel, algo vai acontecer com você; vai separá-lo das coisas
do mundo e vai chamá-las como nada, para que você possa viver por Cristo, e
fazer por Cristo. Certamente. Sim, senhor.
64
Moisés? Bem, certamente ele não foi a alguma escola ou esteve diante
de um psicólogo para descobrir se ele estava apto a descer ao Egito. Ele viu
aquela Coluna de Fogo, pairando no topo de um arbusto. E quando ele viu isso,
ele pensou... Sabe o que, isso atraiu sua atenção. Então ele começou a escutar
uma voz saindo dali, dizendo: “Tenho ouvido o clamor do Meu povo. E lembrei-me
do Meu pacto, e eu desci para livrá-los”. A primeira coisa que ele fez, ele ouviu, e
ele reconheceu que era Deus, porque era a Palavra.
65
Agora, quando virmos coisas acontecendo, examine isso pela Palavra.
Se Deus faz uma promessa na Palavra, Deus vai enviar isso para respaldá-la.
Amém. Oh, irmão, oh como eu gosto disso. Isso me atingiu. Eu obtive o mel
daquela vez. Sim, senhor. Oh, como Ele faz isso. Ele tinha prometido ao pai de
Abraão - ou ao pai de Moisés, Abraão, melhor dizendo; Ele disse que seu povo
iria peregrinar em uma terra estranha por quatrocentos anos, mas Ele os traria
novamente. E Abraão sabia que Deus faria isso. E agora, aqui estava Moisés,
centenas de anos mais tarde, e ele ouviu aquela Voz, e a Voz estava lhe falando,
era puramente Escritura, então Ele estava em ação. Amém. Aí está. Amém.
66
Deus prometeu no dia de Pentecostes, quando aquelas pessoas
começaram a gritar: “Que faremos varões irmãos?” Pedro disse: “Arrependei-vos,
e cada de um 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 que estão longe: a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar”. Aleluia.
67
Eu vejo uma igreja falando em línguas, gritando, adorando a Deus,
profetizando e realizando grandes milagres e sinais. Eu olho para a Escritura:
é uma promessa. Então eu ouvi; eu reconheci; e eu entrei em ação. Amém. Eu
ç por
p trinta e um anos, irmão. Glória. Eu me sinto bem, me sinto
estou em ação
muito religioso. Amém. Isso me pôs em ação. É isso que o Espírito Santo faz.
Você não diz: “O que eu vou ter que fazer?” Apenas se renda; Ele vai cuidar do
resto. Eu entrei em ação. Moisés estava em ação. Isso faz você agir engraçado às
vezes, com certeza faz.
68
Você poderia imaginar um homem velho, agora com oitenta anos, barbas
caindo lá embaixo desse jeito, e talvez o cabelo caindo sobre os ombros - com
sua esposa sentada sobre uma pequena mula, com uma criança sob o braço, seu
bebê? E aqui está ele com um pau torto na mão, mancando. Alguns dos pastores
diziam: “Aonde você vai, Moisés?” “Estou descendo ao Egito para tomá-lo.”
Quão ridículo para a mente carnal. Eles diziam: “Pobre Moisés. Eu acho que o
sol ficou muito quente sobre ele. Isso é tudo”. Não, o sol talvez não tenha ficado
quente demais (o s-o-l). O F-i-l-h-o (Sun e Son em inglês - trad.) chegou perto dele;
foi isso que aconteceu. Aquela Coluna de Fogo estava na sarça ardente. Você se
lembra que Jesus disse que Ele era aquela Pessoa: “Antes que Abraão existisse, EU
SOU”.
U Isto é certo.
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Claro. Foi isso que Elias fez. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que Noé fez.
João Batista, depois dele ter sido - reconhecido como um profeta entre o
povo... Oh, sabe, eles pensavam que João era um bom profeta também, até ele
reconhecer Jesus e dizer que Ele - que aquele Menino nascido ilegitimamente
(era isso que o povo pensava), que aquele Companheiro era o Messias.
89
Bem, Jesus saiu ali e começou a bater duramente naqueles sacerdotes e
tudo mais, e... bem, ele disse: “Bem, João, você vai ter que retratar isso”. Disse:
“Bem, esse Homem está simplesmente derrubando toda nossa comunidade
aqui. Veja, Ele está dizendo que vai haver um Batismo do Espírito e todas essas
coisas assim. E que o sacrifício vai ser abolido, e todo esse tipo de coisas”.
90
E João respondeu o seguinte: “Aquele que me disse no deserto, ‘Vá batizar
com água’, disse: sobre Aquele que vires o Espírito descendo e repousando, Ele é quem
batizará com o Espírito Santo e com Fogo”. Amém. Ele disse: “Isso é tudo que estou
fazendo. Eu ouvi aquela Voz no deserto. Eu reconheci que era Deus. E eu fui e
batizei. Quando eu vi o Espírito descer e repousar sobre Ele, Ele é Aquele que
batizará com o Espírito Santo e com Fogo. Eu estou apenas agindo sobre o que
Deus disse para fazer”. Amém. Sim, ele viu. Ele ouviu. Ele reconheceu. E ele
entrou em ação.
91
É disso q
que a Igreja
g j p
precisa. Nós ouvimos. Nós reconhecemos, mas nós
temos medo de entrar em ação nisso. É esse o problema com os doentes. Ontem
à noite aqui, bem que o Espírito Santo estava batizando em todo o lugar. Eu
disse: “Ponham as mãos uns sobre os outros. Vocês - quantos crentes?” Todos
coloquem as mãos. “Imponham as mãos uns sobre os outros.”
92
Então você p
precisa entrar em ação
ç
depois
p
disso. Louve a Deus,
simplesmente saia e diga: “É isso”. Entre em ação. Isso é tudo. Você diz: “Bem,
eu tive que tomar tantas pílulas”. Oh, bem, você teve, mas não agora. Vê? Entre
em ação nisso. Creia nisso com todo o seu coração; apenas continue seguindo
em frente, sem se deter.
93
João disse: “Eu só estou fazendo o que o Senhor me disse. Eu considero
o que eu ouvi. Eu reconheci que isso é Deus. Eu nasci de um nascimento
peculiar. Tenho vivido nesse deserto desde os nove anos de idade. Ele me
disse para ir batizar com água”. E Ele disse: “Sobre Aquele que vires descer o
Espírito...” “Eu nunca vi isso em nenhum de vocês sacerdotes. Eu nunca vi
nada como isso. Nunca... nunca ouvi nenhuma voz falando do céu sobre
nenhum de vocês, dizendo: ‘Este é Meu Filho Amado em quem me comprazo. A
Ele ouvi’. Nunca ouvi nada como isso sobre vocês. E foi Ele que disse isso, e é
por essa razão que eu O reconheço, para dizer que Ele é o Filho de Deus. Eu
estou apenas agindo sobre o que eu ouvi e reconheci ser Deus.” Amém.
94
O próprio Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse: “Eu faço
apenas aquilo que o Pai me mostra”, São João 5:19. Ele disse: “Em verdade, em verdade
vos digo, o Filho não pode fazer nada a não ser o que o Pai Lhe mostre. O Pai trabalha, e
Eu trabalho igualmente”. Em outras palavras, Ele ouviu o Pai falar. Ele sabia que
era o Pai. E Ele foi e agiu exatamente como o Pai Lhe disse para fazer. Vê. Você
ouve; você reconhece; então você age.

CRENTES DA BÍBLIA
promessa de Deus: “E eu derramarei do Meu Espírito... Esses sinais seguirão os... A
promessa é para vós e vossos filhos... (Esse era eu.) Quem quer que o deixe vir...”
Esse era eu.
84
Eu usava grandes óculos de lentes grossas. Minha cabeça tremia o
tempo todo com astigmatismo. Eu era apenas um garoto, mas eu cria em cura
Divina. Por quê? Eu ouvi. Eu reconheci que era a promessa de Deus.
85
Eu fui à minha própria igreja Batista e perguntei ao pastor: “Tem
óleo de unção?”
Ele indagou: “O que você quer com óleo de unção?”
Eu disse: “Eu quero ser ungido”.
Perguntou: “Para quê?”
Eu disse: “Eu estou doente”.
“Qual o problema com você?”
Eu disse: “Eu não consigo - meus olhos estão ruins. Eu mal posso
enxergar. Tire-me esses óculos, e eu terei de ser conduzido por aí: astigmatismo”.
“Oh,” ele disse: “Billy...”
Eu disse: “Tudo bem. Você não tem nenhum; eu vou trazê-lo para
você”. E eu fui e consegui o óleo, e orei sobre ele, e vim e lhe entreguei o óleo.
Ele me ungiu com óleo assim.
Eu disse: “Aleluia”. Aqui eu fui. Foi isso.
86
O médico disse que se eu comesse um bocado de comida sólida, isso me
mataria. Disse que meu estômago não passava de uma grande úlcera sangrenta.
E eu fui para casa, e o pai estava sentado lá. E nós comemos um pouco de pão
de milho e feijão, e vocês sabem como pessoas pobres vivem e... E eu disse
(nós nunca tivemos uma bênção pedida à mesa), e eu disse: “Vocês poderiam
inclinar as cabeças só por um instante?” E eu sei que o pai me olhou, e a mãe me
olhou estranho. Eu disse: “Deus, eu não sei orar, mas de um jeito ou de outro,
eu creio em Ti. Eu creio que Tu me curaste. Eu fui ungido. E eu estou tomando
Tua Palavra”.
87
Agora, mamãe fez para mim um pouco de água de cevada e suco de
ameixa. E isso é tudo que eu estive comendo, e bolachas Graham [Tipo de bolachas
com um toque de canela no sabor – Trad.] por aproximadamente um ano.
E a mãe disse: “Você não está... O que você vai comer?”
Eu disse: “Um pouco de feijão e pão de milho e me dê um pedaço
dessa cebola”.
E, bem, ela pensou que eu tinha ficado doido. Ela ligou para o médico.
O médico disse: “Isso vai matá-lo. Tão logo isso chegue ao estômago
dele,” disse: “Vai matá-lo. Vai causar indigestão aguda nele; ele vai morrer”.
Eu disse: “O médico disse isso, mas eu ouvi. Eu creio. Eu recebi. E
eu vou agir de acordo com o que eu creio”. Aleluia. Isto é certo. Eu ouvi. Eu
reconheci que era a Palavra de Deus, esta Bíblia. Isso vem da Bíblia: “A oração
da fé salvará o doente... Peça ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, Eu o farei”. Foi isso
que Ele disse. Eu reconheci que era a Palavra de Deus; era Deus me falando,
então eu entrei em ação. Oh, meu Deus, o que aconteceu.
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Agora, se você observar, Deus dá uma promessa. E quando o Seu
Espírito vem, Ele cumpre essa promessa. Agora, você... Primeiro você a ouve
na pregação. Então você reconhece que essa é a verdade de Deus. Então você
entra em ação. A mente carnal pensa que você simplesmente ficou doido. Mas
a coisa que parecia como uma invasão de um só homem descendo ao Egito,
como um só homem indo tomar a Rússia. Mas claro, é a mesma coisa. Mas a
parte estranha disso foi que ele conseguiu. Por quê? Ele ouviu a Voz certa; ele
reconheceu; e ele obedeceu.
70
E você diz: “Eu não consigo fazer isso”. Sim, você consegue. Se Deus
falar com você, reconheça que é a Sua promessa. Entre em ação e veja o que
Deus faz. Nós vamos conquistar.
q
O aleijado
j
diz: “Eu não posso andar”. Sim,
você pode, Jesus disse que sim. Amém. É isso. “Tudo que pedirdes, orando, crede
que o recebereis, e tê-lo-eis.” Talvez o homem que tenha câncer diga: “Eu não
posso viver”. Sim, você pode, Deus disse que sim.
71
“Mas, Moisés, você está descendo para tomar o Egito? Bem,
isso é impossível.”
“Eu vou tomá-lo de qualquer jeito.”
“Que tipo de - que tipo de arma você vai usar?”
“Este pau.” Um pau torto... Oh, meu Deus.
“Que tipo de arma você vai usar?” Bem, certamente. A coisa disso era,
Deus disse assim. Foi o suficiente. Quando Deus diz assim, a mente espiritual
capta, e isso é tudo que eles precisam. Ele não teve que ser examinado por um
médico ou psiquiatra para ver se ele era capaz - se tinha poderes mentais para
fazer aquilo.
q
Deus lhe disse aquilo
q
e isso ficou estabelecido. Então ele seguiu
g
adiante. É desse jeito que todo crente é. Eles simplesmente creem no que Deus
lhes diz, se está na Palavra, a Bíblia diz assim.
72
Como quando vocês, povo Pentecostal, começaram há cerca de
cinquenta anos, bem, as igrejas disseram que vocês eram “um bando de idiotas.
Que aquilo se apagaria em vinte e quatro horas”. Disseram: “Isso não vai dar
em nada”. “O que é isso?” Hum. Não está apagando; está queimando. Amém.
A igreja Pentecostal está se movendo; o maior número de conversões. “The
Catholic Sunday Visitor” noticiava aqui, há não muito tempo atrás, que eles
tinham mais conversões do que qualquer outra igreja que havia no mundo, no
período de um ano.
73
O que é isso? Homens em fogo, homens que estiveram diante da sarça
ardente, homens que ouviram, reconheceram e agiram sobre a Sua Palavra.
Eles não se importam do que são chamados; é uma primogenitura. Eles não
se importam com o que - se eles têm ou não que pregar. Se for na esquina, ou
no curral, ou onde quer que seja. Eles vão pregar o Evangelho, porque eles
ouviram e reconheceram que era Deus. E eles agiram sobre ele, e o Espírito
Santo veio. Seus corações estão queimando com zelo. Eles devem ir, jovens ou
velhos, seja o que for, ele vai para os campos, por quê? Deus o chamou. Deus
disse assim. Isso encerra o assunto.

CRENTES DA BÍBLIA
74
E se Ele tomasse Elias no Monte Carmelo? Quando ele... Imagine-o lá
em cima e todas essas outras pessoas orando e dizendo: “Oh, Baalins, venham
fazer certas coisas”. Ele disse: “Matem para mim alguns bois e os coloquem ali
em cima”. E toda a água foi derramada ali. Eles talvez tenham pensado: “Bem,
esse pobre companheiro. Você sabe, alguma coisa está errada”. Talvez Elias, se
Deus não tivesse lhe falado, ele talvez tivesse dito: “Agora, espere um instante,
seria melhor que eu estivesse seguro disso. Talvez esse fogo não caia.” Oh, se
você puder imaginar Elias dizendo isso. Porque Deus lhe tinha dito assim.
Ele reconheceu que era a voz de Deus. Ele disse: “Tragam-me barris de água.
Despejem esses barris de água em cima disso. Eu sei que o fogo vai cair.” Por
quê? Ele tinha de colocar as coisas em ordem. Ele ouviu, recebeu e estava agindo
de acordo com o que Deus disse para fazer.
75
Se você não crê que Deus vai te dar o Espírito Santo, escute, reconheça,
venha aqui em cima e veja se Ele fará ou não. Venha com um coração limpo.
Venha com uma vontade sincera e se renda a Ele. E creia nisso de todo o
seu coração; descubra o que acontece. Sim, senhor. Não há uma concepção
intelectual de alguma coisa mental que você tenha tido. Se Deus, dentro de seu
coração está te chamando, Ele te encherá com o Espírito Santo tão certo como
meu nome é Bill Branham. Ele com certeza vai fazer isso, se você agir de acordo
com o que você está ouvindo e reconhecer que é Deus.
76
Mas agora, enquanto você disser: “Bem, talvez possa não ser isso. Talvez
possa ser que o pregador esteja me dizendo alguma coisa errada. Posso...”
Alguém me escreveu aqui há não muito tempo. E disse: “Irmão Branham, eu
vou te dizer, nós todos cremos em você como um profeta”. Disse: “Enquanto
o Espírito do Senhor estiver sobre você, e você estiver discernindo pessoas e
coisas desse tipo (esse discernimento), nós sabemos que isso é um profeta”.
Mas, disse: “seu ensinamento é horrível. Não”.
77
Bem, irmão, você nem mesmo sabe o que significa um profeta. A quem
vem a Palavra do Senhor? Ao profeta. O que o profeta significa? Não significa
inteiramente um vidente, ou prognosticador, ou adivinho. Um profeta significa
isto, que aquilo lhe é dado para autenticar que ele é um intérprete da Palavra
Divina. Absolutamente. Glórias. Como você pode ser tão dogmático? Isso
mostra que você é carnal, quando as pessoas fazem isso. Eles têm um pouco
de credo ou algo em que eles seguram; que eles vão ler esse catecismo ou dizer
alguma outra coisa, mas quando se trata da Palavra de Deus, irmão, eles não
sabem mais sobre isso do que um Hotentote sabe sobre uma noite egípcia.
Agora, isso é certo.
78
O Espírito Santo dá testemunho. Deus envia sinais e maravilhas. É por
isso que você encontra reuniões de cura entre o povo pentecostal; eles receberam
o Espírito
p
Santo. Há algo
g neles q
que lhes diz q
que Deus é real. Eles olham p
para
isso; creem nisso. É por esta razão que os batistas e metodistas estão saindo.
Deus os chamou. “Todos que o Pai Me deu virão a Mim.” Aleluia. Eu me sinto
como viajando. Sim. “Todos que o Pai Me deu virão a Mim.” Isto é certo. Deus bate
na porta; você simplesmente abre.
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Agora, Elias disse: “Eu fiz tudo isso sob o Teu comando. O que Tu me
mandaste fazer, Senhor, eu fiz. Eu ouvi Tua voz; eu reconheci que eras Tu; e eu
estou agindo. Nenhum fogo caiu ainda, mas aqui está o boi; aqui está a água;
aqui estão as pedras. Aqui está tudo, todos contra mim. Eu fiquei sozinho, mas
eu estou agindo”. Amém. “A mamãe disse que se eu fosse à reunião de novo,
ela me colocaria para fora de casa. O papai disse que ele viria e me arrancaria
da reunião e me bateria, mas Senhor, aqui
q estou. Eu ouço;
ç eu reconheço;
ç eu
estou agindo.” É isso. Amém. “O marido disse que me colocaria para fora.”
“A mulher disse que eu não poderia mais voltar para casa.” Que diferença isso
faz? Você ouve; você reconhece; e você está agindo. Amém. Eu não me importo
com o que os vizinhos dizem, o que qualquer outro diga. Ouça, reconheça e aja
sobre isso. Amém.
80
Elias disse: “Eu fiz tudo isso sob Teu comando, Senhor. Exatamente como
Tu me disseste, eu Te ouvi. Eu reconheci que eras Tu, e eu estou agindo sobre
isso. Agora, aí está. Senhor, deixe ser conhecido hoje que eu disse a verdade
e isto és Tu”. E naquele momento o fogo começou a cair. Você simplesmente
prepara as coisas. Você ouve a Palavra de Deus e sabe que é uma promessa
de Deus. Deus prometeu a Elias que ele faria aquilo. Não havia sacerdotes
suficientes naquele país para dissuadi-lo, não havia liderança de rei suficiente
em Acabe para enganá-lo. Ele sabia que Deus tinha... Ele tinha ouvido a Deus.
Ele reconheceu q
que era Deus. Ele estava agindo
g
exatamente de acordo com o
que Deus tinha dito para fazer. É desse jeito que você deve vir. É desse...
81
Se essa convenção Pentecostal de vocês, irmãos interdenominacionais,
e irmãos denominacionais, e quem quer que vocês sejam. Pentecostais,
se vocês apenas reconhecerem que nós estamos vivendo nos últimos dias,
pouco antes da vinda do Senhor; se você perceber que nossas igrejas estão
amontoando, o natural e o espiritual
p
estão se unindo nesse conflito; tem
que ser desse jeito. É por esta razão que Deus está chamando os metodistas,
batistas, católicos, presbiterianos, tudo mais, para receberem o Espírito Santo,
porque é Deus se movendo. Eles estão agindo. Se pudéssemos tão somente
captar a visão, haveria um começo de reavivamento neste acampamento e
nós nunca sairíamos daqui. Isto é certo. Seria um tempo maravilhoso. Se
pudéssemos ouvir e reconhecer que é a promessa de Deus: “E acontecerá que
nos últimos dias, disse Deus: Derramarei do Meu Espírito sobre toda carne”.
82
Oh, se você pudesse apenas reconhecer que é a promessa de Deus:
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E estes sinais seguirão aos que crerem”.
Não importa o que o mundo intelectual diz, você não se associa com isso.
Você ouviu; você reconheceu que era a Palavra de Deus, porque está na Bíblia.
Então, você age sobre ela.
83
Eu me lembro que meu próprio pai me colocou para fora de casa. Eu
tinha minhas roupas num saco de papel. Ele disse: “Você não pode agir desse
jeito por aqui”. Eu respondi: “Há um mundo inteiro aqui, para agir desse jeito
nele,” então eu fui embora. Claro. Eu tinha o Espírito Santo, algo queimando
em meu coração. Eu ouvi; eu cri Nisso; eu O recebi. Eu reconheci que era a

