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233
Todas as pessoas presentes que creem que Jesus Cristo
cumpre Sua Palavra, que Ele veio em nosso meio, que Ele está
aqui porque Ele prometeu estar aqui! Ele está aqui e Se identificou.
Ele é o mesmo Senhor Jesus que andou na Galiléia, e você crê
que Ele cumpre toda a Sua Palavra. E porque alguém, um crente,
se identificou com você, ao colocar as mãos sobre você, para
identificar-se com a Palavra de Deus, que você está curado agora.
E você não quer satanás te segurando mais. Sua fé se solta, para
crer que Deus está aqui para cumprir Sua Palavra.
234
Fiquem em pé e aceitem sua cura. Todos que creem nisto,
fiquem em pé. Bendito seja o Nome do Senhor! Levantem suas
mãos e louvem-No agora. Vocês estão curados em Nome de Jesus
Cristo. Tudo bem Tony, venha.
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JESUS CRISTO É O MESMO ONTEM HOJE
E ETERNAMENTE
Jesus Christ the Same Yesterday Today and Forever

William Marrion Branham
Terça-feira, 04 de junho de 1963
Tucson, AZ – EUA

Deus te abençoe. Obrigado, senhor. É muito bom estar aqui
nesta noite. Eu tenho esperado por este momento com grande
expectativa. Nós viemos a sua bonita cidade há seis meses, logo
depois do Natal, e nós estamos temporariamente aqui com vocês.
E um dia enquanto estava fora com o irmão Tony Stromei, eu...
Nós sentimos que seria bom nos conhecermos melhor antes de ir
embora. E nós pensamos que seria bom ter uma pequena campanha
aqui, para ter a... Estarmos todos juntos e termos um pouco de
companheirismo ao redor da Palavra de Deus. E eu...
2
Eu encontrei muitos desses irmãos, e visitei algumas de suas
igrejas, e encontrei uma receptividade tão maravilhosa. E eu penso
que é uma grande coisa podermos nos reunir por estas poucas
noites agora, para termos companheirismo ao redor da Palavra de
Deus. Nós estamos confiando que será um grande sucesso para a
glória de Deus e para edificação da causa pela qual Jesus morreu,
que é ter uma Igreja sem mancha, nem ruga para quando Ele
retornar. Agora, nós não representamos uma certa denominação.
Nós viemos como interdenominacionais, para reunirmos com cada
cristão, para juntos termos este companheirismo.
3
E nós vamos orar pelas pessoas enfermas. E muitas vezes,
quando você fala em orar pelos doentes, então eles dizem ‘um
curador divino’. Não. Eu não creio que haja algum, a não ser Cristo.
Nós... Às vezes eles nos tacham disto, ‘curador divino’, porque
oramos pelos enfermos. Mas eu não creio que orar pelos enfermos
te faz um curador divino, do mesmo modo que orar pelos perdidos
não te faz um salvador divino. Então nós sabemos que não estamos
supostos a ser ‘salvadores divinos’ ou ‘curadores divinos’.
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4
Nós cremos que todos esses grandes benefícios que nós
estamos desfrutando nesta economia cristã que temos, todos
foram comprados no Calvário pelo Filho de Deus, Jesus Cristo.
Nós cremos que “Ele foi ferido por nossas transgressões. Foi moído
por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e
por Suas pisaduras fomos sarados.” Tudo está no passado. Foi algo
que Deus já fez por nós no Calvário. E como cristãos, nós temos o
direito de desfrutar destas bênçãos que Ele comprou para nós.
5
Portanto, nenhum homem poderia salvar outro. Se fosse
assim, Jesus não teria que morrer. Mas quando Ele morreu no
Calvário, Ele resolveu a questão do pecado para sempre. E todo
homem, toda criatura na terra, quando Ele morreu, foi salva naquele
mesmo momento. Toda... O preço foi pago, completamente. E aquilo
encaixou de tal maneira que Deus confirmou que era a verdade.
6
Agora, a única coisa que nós podemos fazer para receber isso,
é aceitar; crer e aceitar. Mas não importa o quanto seja verdade que
Ele tenha morrido por nossa salvação, nós temos que aceitar por uma
experiência pessoal, por nosso próprio desejo. Nós temos que querer
ser salvos, e crer que sob a base do Seu Sangue derramado nós somos
salvos, depois de termos cumprido os requisitos da Bíblia.
7
Eu creio na Bíblia como a revelação completa de Jesus
Cristo. Agora, com certeza eu creio que Deus pode fazer coisas que
não estão escritas na Bíblia, porque Ele é Deus. Mas contanto que
possamos encontrar na Bíblia, como uma promessa, então sabemos
que é a verdade; porque a Palavra é sempre a verdade. Então nós
cremos que Ele cumpre Sua promessa.
8
Eu creio que Ele é Todo-Poderoso. Eu creio que Ele é infinito.
Sendo infinito, Ele sabia todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Um
milhão de anos antes de haver um mundo, Ele sabia que estaríamos
sentados aqui nesta noite. Se não fosse assim, Ele não seria infinito.
E se Ele não fosse infinito, então Ele não seria Deus.
9
Então, nós cremos que a Palavra, esta Bíblia, é a Palavra de
Deus e, portanto, você pode descansar sua alma em cada frase Dela.
Esta é a única maneira que você pode ter fé, é crer que você tem... A fé
tem que ter um ancoradouro em algum lugar; ela tem que se ancorar
em algum lugar. E nada poderia ser mais sólido do que a Palavra de
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227
Agora veja, isto não vem de mim. É você. Não diz: “Estes
sinais seguirão William Branham.” Diz: “Estes sinais seguirão aqueles
que crerem, se eles colocarem as mãos sobre o doente.”
228
Agora vocês estão convencidos de que Jesus está vivo e
entre nós? Digam ‘amém’. [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
Ora, Ele que fez a promessa está aqui. Agora, ore pela pessoa sobre
quem você colocou as mãos. Você ore por eles. Vê? Não ore por
você mesmo. Ore por eles, porque eles estão orando por você.
Veem? Agora, você sabe que Ele está aqui. Ele fez a promessa. E se
Ele vier aqui diante das pessoas e confirmar e provar isto, que é a
verdade, então, creiam com todo o seu coração.
229
Agora, eu vou orar por todos vocês. E enquanto vocês oram
um pelo outro, vamos crer agora com todo nosso coração. Nosso Pai
Celestial, nós estamos na verdade, com nossos corações emocionados.
Tu estás aqui nesta noite. Não há lugar que seja tão humilde, nenhum
lugar que seja tão grandioso, nenhum lugar que seja tão longe, que
Tu não vás aos Teus filhos crentes. Oh, grande Deus do Céu, Tu tens
enviado a Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, o Qual está aqui
agora, identificando-Se como o mesmo ontem, hoje e eternamente, e
os filhos estão crendo nisto. Eu entreguei a eles Tua Palavra. Tu tens
confirmado Tua Palavra.
230
Agora, há muitos enfermos aqui. E eles estão emocionados.
Eles estão felizes. Eles têm suas mãos, estes crentes, estes filhos
crentes têm suas mãos sobre seus irmãos e irmãs doentes. Eles
estão crendo. Eles estão orando por ele ou ela. E Deus, Tu fizeste a
promessa. Esta é Tua Palavra.
231
Agora, como Teu servo, eu trago este culto a este ponto que
nós, como crentes, viemos desafiar o diabo. E ele está blefando
conosco o quanto pode. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente, e Ele está vivo e está aqui conosco nesta
noite. E nós estamos seguindo Seus mandamentos ao impor nossas
mãos uns sobre os outros.
232
Satanás, solte-os! Saia deles, em Nome de Jesus Cristo. Deixe esta
audiência para a glória de Deus. Solte-os, satanás. Nós te conjuramos,
pela presença de Jesus Cristo, o vivo e ressurreto Filho de Deus. Deixeos. Saia deles, para a glória de Deus, em Nome de Jesus Cristo.

42

CRENTES DA BÍBLIA

220
Eu não te conheço, mas Deus, sim, te conhece. Mas se Ele
me revelar o que está no seu coração, então Ele... Jesus percebia os
pensamentos deles. Veem? Ele conhece seu coração. E se Ele puder
revelar para você seus desejos, você creria que receberia? [O irmão
diz: “Amém”. - Ed.].
221
Quantos ali creriam que você receberia? [A congregação
diz: “Amém”. - Ed.]. Isto deveria estabelecer a coisa, se você crer.
222
Alguma coisa em seu braço mostra que você tem pressão alta.
Isto é certo. Mas isto tem uma causa, e a causa vem do crescimento
de um “papo”. Isto é certo. Você crê que eu sou profeta Dele, ou
servo Dele, melhor dizendo? [O irmão diz: “Sim senhor, eu creio.”
- Ed.]. Você crê que Ele te conhece? [“Amém.”]. Você está querendo
ser curado por uma boa causa. Você quer ser um missionário. Seu
posto será na América Central. Está correto? Senhor Ogum, você
crê com tudo que está em você, com todo o seu coração. Vá e receba
sua cura. Jesus Cristo te cura.
223
Vocês creem? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.]. Quantos
creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente?
[“Amém”]. Vocês creem que Ele está aqui? [“Amém.”].
224
Agora deixe-me te dar outra Escritura. Jesus disse: “Ide por
todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for
batizado será salvo; o que não crer será condenado. Estes sinais seguirão
aos que crerem.” Isto é correto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
“Em Meu Nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se pegarem
em serpentes ou beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se
colocarem as mãos sobre os enfermos serão curados.” Quantos sabem
que isto é a verdade? [“Amém.”].
225
Quais foram às últimas palavras que saíram de Seus lábios
quando Ele estava sendo levado? “Se colocarem as mãos sobre os
enfermos, eles sararão.” Isto é correto? [“Amém”]. Vocês creem?
[“Amém”]. Quantos crentes há aqui? Vamos ver. Tudo bem.
226
Agora, se você quiser ver o milagre de Deus, creia que isto
que estou te dizendo, e que você vê manifestado, é Jesus Cristo. E
então coloquem as mãos uns sobre os outros. Ponham as mãos uns
sobre os outros. Não importa o que esteja errado, simplesmente
coloque as mãos sobre alguém perto de você.
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Deus, porque a Palavra é Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Portanto,
quando Deus diz qualquer coisa aqui, o crente pode pontuá-la com
um “amém”, qualquer coisa que Ele diz.
10
Agora, sendo que Ele é Infinito, Onipotente, Onipresente,
Ele não pode ser uma coisa sem ser outra. E para ser Deus Ele tem
que ser tudo isso.
11
Agora, portanto, como seres finitos que somos, neste
ano nós podemos trabalhar em alguma coisa e pensarmos que
está perfeito. No próximo ano, ou talvez amanhã mesmo, nós
poderemos mudar de ideia. É diferente. Nós encontramos algo
melhor, porque somos finitos.
12
Mas Ele é infinito. Então, quando Ele diz uma Palavra,
será daquela maneira para sempre. Aquilo nunca precisará ser
melhorado. Nunca poderá voltar atrás. Se Deus foi chamado para
agir em qualquer caso, da maneira que Ele agiu naquele caso,
naquela primeira vez, Ele deve agir sempre da mesma maneira
quando for chamado à cena novamente
13
Porque se Ele age diferente de como Ele agiu na primeira
vez, então há alguma coisa errada. Veem? Ele... Não seria perfeito.
Veem? Porque então Ele teria agido errado na primeira vez, se Ele
age na segunda vez diferente do que agiu primeiro.
14
Portanto, quando Deus fez um remédio para o homem ser
salvo no Jardim do Éden, Ele... Eles tentaram melhorar o remédio
Dele, por seis mil anos, e nem chegaram perto. Ele o fez, sobre a base
do sangue derramado de uma vítima inocente, e Ele nunca mudou.
Nós temos tentado educar as pessoas para Cristo. Nós temos tentado
denominá-las para Cristo. Nós temos tentado todo tipo de sistemas,
mas todos eles falharam. Há somente um lugar onde o homem pode se
encontrar num lugar comum e adorar, que é sob o Sangue derramado
de Jesus Cristo. Tem sido desta maneira desde o princípio, porque Ele
não pode mudar. É sempre o Sangue. O Sangue.
15
E hoje, quando pensamos que somos diferentes de outra
pessoa e tal, isto não funciona. Nós ainda temos que aceitar aquela
base do Sangue derramado. E, portanto, quando Deus foi chamado
à cena para curar um homem, Ele curou aquele homem sobre a base
de sua fé. E quando Ele é chamado à cena novamente, Ele vai curar
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o próximo homem da mesma maneira, ou Ele agiu errado. Se Deus
alguma vez curou um homem porque ele creu, e então, o próximo
homem O chama com o mesmo tipo de fé, Deus está obrigado a
fazer a mesma coisa a este outro homem. Se não, Ele estaria sendo
parcial com as pessoas, e teria agido errado para começar. Então,
veja, de volta à Palavra. Eu creio nisto com todo o meu coração.
16
Agora, nós estamos esperando Deus fazer grandes coisas
por nós. E nós queremos, quando formos embora, ver uma bênção
deixada nesta cidade. E eu sei que vocês serão uma bênção para
mim, porque onde quer que estejam dois ou três reunidos em Nome
Dele, Ele prometeu estar presente. Agora, se não fosse assim, então
estaríamos todos perdidos e a Bíblia estaria errada. Compreendem?
Isto nos faz saber que Jesus está aqui agora. Se não fosse assim, então
o que estaríamos pregando e no que estaríamos crendo? Veem? Ele
está aqui. “Onde quer que dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome,
Eu estarei no meio deles.” Agora, nós temos que agir então e crer que
Ele está aqui, e agir como estando em Sua presença aqui. E lembrese, Ele nos observará depois que sairmos daqui também.
17
E nós confiamos que toda pessoa que não é salva será salva
durante esta campanha. Nós estamos confiando que não haverá um
só assento vazio, em cada uma das igrejas aqui representadas, daqui
por diante. E eu confio que haverá um antiquado reavivamento
enviado por Deus operando aqui em Tucson, de maneira que
milhares de almas sejam enviadas para o reino de Deus. Eu creio
que esta é a vontade de Deus. Este é o Seu desejo nesta noite.
18
E não há nenhuma pessoa que possa fazer isso por si mesma.
Somos necessários todos nós para puxarmos juntos, para orarmos
juntos, para estarmos juntos em unidade, em Espírito. E orarmos
por isto. Alguns irmãos me contaram que as igrejas tiveram
reuniões de oração, antes desta reunião. Eu fico tão agradecido por
isto. Isto irá... Quando vocês se ajuntam para orar desta maneira,
isso muda a atmosfera completamente, quando nós oramos.
19
Agora, nós vamos tentar não segurá-los por muito tempo,
em cada noite, porque eu sei que vocês têm que sair e ir para
seus trabalhos. Então vamos tentar, em cada noite, deixá-los sair
cedo, para que vocês possam retornar na próxima noite. E esta
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214
Senhora venha aqui em cima agora, para que eu possa
olhar para cima e não captar o espírito de alguém mais. Agora,
nós somos totalmente estranhos. Mas se Jesus Cristo puder revelar
qual é o seu problema, você crerá? Se sim, levante sua mão.
215
Eu vejo que você é extremamente nervosa. Isso é certo. E
isso acontece especialmente no final da tarde, quando você fica
cansada e afadigada, e tudo parece ficar estranho para você. Você
está sofrendo também com artrite. [A irmã diz: “Sim”. - Ed.]. É
assim mesmo. Acene com a mão. [“Isto é correto também.”]. Sim.
E eu observo que quando você está tentando levantar da cama,
você levanta bem devagar, quando você se levanta de manhã. Fica
difícil para você naquele momento. Isto é verdade.
216
Uma coisa estranha. Eu vejo um homem, um jovem rapaz
aparece aqui. É seu filho, e ele está sofrendo com um problema
mental. E este problema mental foi causado por um problema
doméstico. Isto é o ASSIM DIZ O SENHOR. É verdade. Não é? [A
irmã diz: “Sim”. - Ed.]. Então vá e encontre da maneira que você
crê. Que Deus seja com você. Tenha fé e creia. Tudo estará bem.
217
Vocês creem com todo o seu coração? [A congregação diz:
“Amém”. - Ed.]. Certamente. Ele sabe tudo sobre você.
218
Como vai, senhor? [O irmão diz: “Deus te abençoe” Ed.]. Nós somos estranhos um para o outro, eu suponho. [“Sim,
senhor”]. O Senhor Jesus conhece a nós dois. [“Sim.”]. Nós somos
dois homens que nos encontramos pela primeira vez na vida. Mas
há Alguém aqui. Não...
219
Estou tremendo. Isto é só fraqueza, você sabe. Eu falei por
uma hora ou mais e não me causou nenhum mal. Mas só uma visão,
e isso acontece. Veem? Quantos entendem isso? [A congregação
diz: “Amém”. - Ed.]. Daniel viu uma visão e ficou com a mente
perturbada por muitos dias. Jesus pregou a noite toda e tudo mais,
mas uma mulher tocou em Seu manto e Ele disse: “Eu percebo que
virtude saiu de Mim.” Não é certo? [“Amém.”]. Virtude é força. E
se isto faria aquilo com o Filho de Deus, o que faria comigo, um
pecador? Veem? Isto causa algo em você. Francamente, a audiência
inteira está se tornando em uma névoa.
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207
A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que
“Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado agora mesmo pelo sentimento
de nossas enfermidades.” Como podemos saber que O tocamos?
Porque Ele atua da mesma maneira que Ele atuou ontem. Agora,
você sabe que a mulher não me tocou. Ela está a trinta pés [Cerca
de nove metros. - Ed.] de mim.
208
Mas ela tocou Naquele Sumo Sacerdote, com Quem nós
estamos tendo contato. Aí está! Cada um de vocês podem fazer
isto se vocês apenas crerem. Amém. Você vê que Ele é o mesmo?
[A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
209
Agora, pergunte à mulher. Eu nunca a vi, nunca a conheci.
Ela é simplesmente uma mulher sentada aqui.
210
Com licença. Nós somos estranhos um para o outro, mas Jesus
Cristo conhece a nós dois. Você crê que Ele pode me revelar alguma
coisa que você tem feito, algo que você está desejando? Isto faria com
que você soubesse? Eu, apenas como seu irmão, não saberia isto. Isto
tem que vir de algum poder. Você creria que este poder é Jesus Cristo?
[A irmã diz: “Sim”. - Ed.]. Você creria. Eu creio que sim, porque você é
uma cristã. Tudo bem. Você crê em mim agora.
211
E agora, a audiência crerá de todo o coração? [A congregação
diz: “Amém”. - Ed.]. Você crê que nesta hora em que estamos vivendo,
estas coisas estão supostas a vir agora mesmo? [“Amém.”]. Lembrese, este foi o último sinal que Israel teve antes de... “O que foi tirado,
foi tirado. O que foi deixado, foi deixado.” Aquele foi o sinal que
aconteceu exatamente antes do fogo cair. Não é certo? [“Amém.]”.
212
Nós temos tido sinais, maravilhas, santificação, batismo com
o Espírito Santo, falar em línguas, cura divina. Mas qual foi o último
sinal que aconteceu antes de Sodoma ser queimada? Esta mesma
coisa que você está vendo nesta noite: Deus Se manifestando em
carne humana, conhecendo o segredo dos corações. Jesus Cristo
disse que seria assim. “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na
vinda do Filho do Homem.”
213
Alguém pode dizer: “Você está olhando para a mulher.
Você está lendo a mente dela.” Vou dar as costas, então. Veem?
Não pense que não estou captando o que você está pensando,
porque eu estou. Tudo bem.
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é só uma pequena visita, para estarmos juntos. E nós só temos
quatro noites, eu creio. É - eu penso que é assim. Quarta, quinta,
sexta. Sim. Tudo bem. Quatro noites. E então vamos finalizar
aqui neste mesmo auditório para o café da manhã dos Homens
de Negócio do Evangelho Completo, sábado de manhã, para o
qual o público está convidado.
20
Agora, eu não sou um estranho. Eu não me sinto estranho
no meio de vocês. Eu sou – eu sou seu irmão. E então eu espero
que você se sinta da mesma maneira a respeito de mim. E agora,
antes de aproximarmo-nos da Palavra, vamos nos aproximar do
Autor da Palavra, enquanto inclinamos nossas cabeças só um
momento para oração.
21
Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem
O ressuscitou dos mortos e O mantém vivo por todos estes anos... E
Ele está vivo para todo o sempre, reinando em nossos corações nesta
noite, tomando controle, para nos conduzir e nos guiar. Que todos
nós possamos nos render à Sua divina vontade, para que Ele possa
nos guiar no caminho que Ele tem para nós seguirmos.
22
Nós queremos Te agradecer, Pai, por esta maravilhosa
oportunidade de apresentar a Jesus Cristo como o grande poderoso
Curador, o grande Salvador dos homens, Aquele que satisfaz todo
desejo do coração, que dá saúde para o doente, salvação para o
perdido; o Rei que está vindo para os santos. Ó Deus, inspire a
todos nós nesta noite.
23
Eu Te agradeço por estes homens, estes pastores dos rebanhos
desta cidade, estes ministros irmãos que têm suas pequenas
congregações pela cidade, onde eles estão constantemente sentindo
a necessidade do Espírito Santo vir como ondas, mover-Se no meio
deles e lhes dizer o que eles devem fazer, como eles devem guiar as
ovelhas. E nesta noite, igualmente, Senhor, enquanto a mensagem
se espalha por estas ondas, assim como nós todos concordamos que
temos que vir juntos neste culto. Venha agora, Senhor Jesus.
24
Nós Te agradecemos pelo Ramada Inn, por terem aberto
os braços para receber o Evangelho, nos deixando vir aqui para
adorar neste edifício com ar condicionado. Pai, Deus, nós oramos
que não haja uma pessoa perdida que saia deste edifício sem
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ser salva. Conceda isto, Senhor. Que o... Se os membros deste
estabelecimento, neste grande Ramada Inn, não estiverem salvos,
nós oramos, Deus, que Tu os salves.
25
Cure as doenças aqui. Que possa acontecer que as pessoas
possam caminhar neste auditório e chorar, sob o poder do Espírito
Santo. Conceda isto, Senhor. Nós ansiamos por estas coisas. E nós
cremos que é Tua divina vontade revelar isto para nós agora, e
mostrar para nós Tua presença, que Tu estás aqui tão vivo, e
conosco para todo o sempre.
26
Abençoe-nos no nosso fraco esforço. Que o Espírito Santo
possa vir. E que nós não pensemos nossos próprios pensamentos,
mas que possamos ter nossas mentes abertas para a grande unção
de Sua presença; para que possamos conhecer Sua mente, para
cumprir o que está escrito na Escritura: “Que a mente de Cristo
esteja em vós.”
27
Abençoe-nos, Pai. E quando sairmos deste culto, nesta noite,
possamos dizer quando formos para nossos lares: “Não ardia em
nós nossos corações enquanto Ele falava conosco pelo caminho?”, como
aconteceu naquele dia há muito tempo, com as primeiras testemunhas
da ressurreição, quando Cleofas e seu amigo estavam voltando da
cidade. Nós pedimos isso em Nome de Jesus. Amém.
28
Muitas pessoas tomam as Escrituras que o evangelista
leria. Eu gostaria, nesta noite, de somente pegar uns poucos
versículos da Escritura e tentar explicá-los, em minha humilde
maneira, para que você possa ver Jesus Cristo. Eu quero que você
abra comigo agora no livro de São João, no capítulo 12, versículo
20, se você quiser me acompanhar enquanto eu leio. São João 20
ou... São João 12:20 e 21.
“Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a
adorar no dia da festa.
Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da
Galiléia, e rogaram- lhe dizendo: Senhor queremos ver Jesus.”
29
E então no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8:
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.”
30
Eu quero tomar isto como um texto: “Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente”.
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200
Isto é correto? Vocês creem nisto? [A congregação diz:
“Amém”. - Ed.]. Agora, vejam, não se adivinha estas coisas. Elas
são a verdade.
201
Ele tem algo em seu coração. Você quer crer se isto é Deus ou
não. Há algo mais em seu coração, uma coisa que você está querendo.
Há uma pessoa ali na audiência, sofrendo também. É sua esposa.
Isto é certo. Ela tem complicações, está se sentindo muito mal e com
dores, agora mesmo. Não é certo? [A irmã diz: “Sim”. - Ed.]. Tudo
bem, irmã, você está curada, também. Ambos podem voltar para
casa. Jesus Cristo lhes cura. Vá em seu caminho, regozijando. Graças
a Deus. Sejam curados. Deus lhes abençoe!
202
Creiam agora. Tenham fé. Não duvidem. Creiam. Todas
as coisas são possíveis àqueles que creem. Veem? Eu não posso
curar. Eu não sou curador. Mas Jesus Cristo está provando que
Ele está aqui com vocês.
203
Esta senhora, parecendo ser indiana ou mexicana, olhando
para mim bem aqui, sofrendo com pressão alta. Você crê em Jesus
Cristo? Eu não te conheço. Eu nunca te vi. Não é certo? Mas você
estava sentada lá, e estava crendo naquilo, não estava? Fique de pé se
for verdade, você que sofre com pressão alta. Jesus Cristo te curou.
204
O que aconteceu aqui? Você diz: “Irmão Branham, isso não
é escriturístico.” Sim, é. Uma mulher tocou em Suas vestes. Não é
correto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
205
Agora, quantos de vocês, ministros e vocês, audiência,
creem nisto, que a Bíblia diz que “Ele é agora o Sumo Sacerdote que
pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades”? Isto é correto?
[A congregação diz: “Amém”. - Ed.]. Como você saberia que O
tocou? Porque Ele atuou da mesma maneira que Ele fez ontem.
Amém. Isso faz Dele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquela
pobre mulher sentada lá observe a fé dela!
206
Houve uma mulher, certa vez, que passou pela multidão e
tocou as vestes Dele, porque ela pensou: “Eu creio que o Homem
é verdadeiro. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. E se eu puder
apenas tocar na orla de seu vestido, eu serei curada, ficarei bem.”
Quantos sabem desta história? [A congregação diz: “Amém”. Ed.]. Bem, então se Ele...
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195
Aqui, eu não te conheço. E Jesus irá me dizer quem é você,
então isto deveria tirar a dúvida de uma vez por todas, não deveria?
Senhora Heineman, prossiga no seu caminho. Você está curada.
Jesus Cristo te curou. Amém. Amém.
Vocês creem agora? [A congregação diz: “Amém”. – Ed.].
Você diz: “É o nome daquela mulher?”
196
Ora, Ele não disse a Simão qual era seu nome, quem era seu
pai? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? [A
congregação diz: “Amém”. - Ed.].
197
Como vai senhor? Aqui está um homem que eu nunca
vi em minha vida. Eu suponho que somos estranhos um para o
outro. Correto. Então para que as pessoas possam saber, levante
sua mão para que as pessoas possam ver que somos estranhos. Eu
nunca vi o homem. Ele parece ser bastante sadio. Eu não conheço
o homem. Nunca o vi. Deus sabe tudo a respeito dele. Agora, se
ele estivesse doente e eu pudesse curá-lo, eu não seria uma pessoa
má se não o curasse? Mas eu não poderia curá-lo, porque eu não
posso fazer o que Cristo já tem feito. Ele já está curado, se estiver
doente. É só algo para... Se Jesus estivesse de pé aqui usando este
terno, que Ele me deu, Ele não poderia te curar. Ele te diria que já
fez isso. Ele foi ferido por nossas transgressões, por Suas feridas.
Ele perguntaria se você crê nisto. Mas Ele poderia Se identificar
como o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é justamente isto que
Ele está fazendo. Veem? Correto.
198
Agora, aqui está o homem. A outra pessoa era uma mulher.
Eu nunca o vi em minha vida, nunca o encontrei. Nós somos
estranhos aqui na Terra. Agora, senhor, se o grande Espírito
Santo... Você está consciente que algo aconteceu agora mesmo, não
está? Agora, aquela Luz está sobre o homem. Pergunte a ele. Eu
quero que você saiba disto. Há um segundo atrás, um sentimento
de docilidade veio sobre você. Não é certo? Levante sua mão se isto
está correto. Veem? Eu estou olhando para esta Luz. Tudo bem?
199
O homem está ouvindo com um pouco de dificuldade, mas
ele teve uma coisa séria que aconteceu com ele. Ele passou por uma
cirurgia por causa de uma hérnia. É por isto que você quer que eu
ore. Se isto é correto, levante sua mão. Correto.
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31
Eu estava assistindo numa igreja domingo à noite, aqui na
cidade, uma das suas boas igrejas. E aqui eu tentei visitar tantas
quantas eu pude, desde que eu cheguei à cidade, e eu encontrei um
ótimo companheirismo e boas vindas entre as Assembléias de Deus,
a Batista, a Igreja de Deus de Anderson, e muitas mais que eu visitei.
E nesta igreja, na parte de trás do púlpito, tinha uma Escritura, como
uma Bíblia, escrito: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Este tem sido meu tema nas campanhas, que eu tenho usado, porque
eu creio que o Livro todo trata acerca da revelação de Jesus Cristo, e
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então para...
32
Como que para construir meu contexto, “Senhores, queríamos
ver a Jesus.” E eu creio, nesta noite, que cada homem e mulher aqui
sentiriam que aqueles gregos expressaram os sentimentos de todos
nós. Porque, eles tinham ouvido falar de Jesus e agora queriam vê-Lo.
Eu creio que não haja nenhum homem que possa ouvir a maravilhosa
história de Jesus Cristo, que não deseje em seu coração chegar a vê-Lo.
Este é o... Este é o desejo do crente: vê-Lo. E não me importa se Ele é
baixo, alto, ou o que Ele seja. Eu O amo. Eu quero vê-Lo. E sendo Ele
Aquele que me salvou e fez por mim o que fez, eu anseio vê-Lo.
33
Agora, não há dúvida que estes gregos eram prosélitos da
religião judaica, porque vemos que era a festa da Páscoa, quando
o cordeiro pascoal era sacrificado, e estes gregos estavam no meio
deles. Agora, os gregos eram um povo altamente talentoso. Eles
estavam liderando o mundo na arte. E eles eram muito avançados
em ciência. E eles eram pessoas muito boas. E eles eram cultos; eles
liam muitos livros. E alguma coisa - eles devem ter captado alguma
coisa que há no coração humano; estavam ansiando por algo que
satisfizesse aquela profunda sede que há no coração humano.
34
Você alguma vez já pensou por que um homem faz coisas
erradas? É porque ele está tentando satisfazer a sede por Deus,
colocada em seu coração, para ter sede Dele. Então ele tenta satisfazer
essa sede com as coisas do mundo. Essa sede nunca será satisfeita
até que se satisfaça com o próprio Deus; até que Ele venha e satisfaça
aquele profundo anseio e sede do coração humano. Há tanto no
homem que não é preenchido! Nada mais pode tomar aquele lugar
até que Deus tome Sua posição correta no coração humano.
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35
E esses gregos tinham ouvido, e sem dúvida eles tinham lido
o Velho Testamento, e eles tinham ouvido sobre a vinda do Messias
e o que Ele seria quando chegasse. E eles estavam desejando ver
o que Deus seria quando Ele Se manifestasse em carne, que tipo
de homem seria Aquele que seria cheio de Deus a ponto de ser a
plenitude da divindade corporalmente. “O que Ele seria?” E eles
ouviram a respeito de Jesus, que dizia ser esta Pessoa, o Messias.
36
Porque os judeus tinham esperado por milhares de anos
pela vinda desta Pessoa, quando o próprio Deus seria feito humano
na forma de Seu Filho, de maneira que pudesse sangrar e morrer.
Porque não havia nenhum homem que pudesse morrer pelo outro.
Porque todos nós somos culpados, nós todos. Um homem não
poderia salvar o outro.
37
E teria que ser um homem que fosse digno. Na antiga lei,
que os ministros conhecem, seria como um parente redentor. Ele
teria... Ele, Deus, teria que Se tornar nosso parente. E Ele deixou Sua
habitação. E desceu, vindo de Deus, o grande Jeová, e foi feito carne,
tomando a forma de Filho, para que Deus pudesse ser manifestado.
E ser digno, um parente para nós, para que Ele pudesse morrer para
levar nossos pecados, para salvar Sua própria criação.
38
Oh, a história é tão tremenda! Não há maneira de nos
aproximarmos dela, para sabermos realmente como poder expressála. Não há... Não há na linguagem humana como expressar esse amor:
que Deus desceria, o Criador, para salvar Sua própria criação.
39
Agora, nós vemos que esses gregos estavam sedentos. Eles
tinham ouvido. “A fé vem por ouvir, ouvir a Palavra.” A Bíblia diz assim.
Hebreus diz: “A fé vem por ouvir, e ouvir a Palavra de Deus.” Agora,
eles tinham ouvido que haveria um Messias, então eles vieram para
ver. Eles vieram para ver aquela Pessoa que seria aquele Messias;
Aquele que era crido entre as pessoas como sendo o Messias.
40
Agora, esta é a mesma posição em que estamos nesta noite.
Nós ouvimos a respeito de Deus. Nós fomos ensinados sobre Deus.
Através dos anos nós tivemos igrejas, grandes igrejas, grandes
homens, grandes evangelistas. Mas eu creio que estamos vivendo
à sombra da vinda do Senhor Jesus. Quando a Igreja tem vindo da
justificação por Lutero, santificação por Wesley, até o batismo com
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que ela é a verdade, bem aqui diante destas pessoas. Eu fiz isto
diante de meio milhão de pessoas. Deus fez isto, melhor dizendo,
deixe-me dizer assim, em Bombaim, Índia, diante de duzentas e
cinquenta mil pessoas.
189
Na África do Sul, no hipódromo, quando trinta mil nativos,
enrolados em cobertores, receberam a Cristo. E vinte e cinco mil,
deitados em macas e tudo mais, levantaram e andaram, ao mesmo
tempo. Eles eram adoradores de ídolos. O que isto deveria fazer
a um grupo de pessoas nascidas de novo, que creem em Deus,
que estão esperando por algo assim acontecer? Vinte e cinco mil
milagres aconteceram ao mesmo tempo. Era tudo que eles queriam
ver, como aconteceu. O que isto deveria fazer conosco?
190
Agora, minha irmã, nós somos duas pessoas, nascidas em
partes diferentes do mundo, talvez, e nos encontrando pela primeira
vez aqui agora. E eu só quero falar com você, de maneira que se Ele
revelar para mim, assim como todos nós estamos esperando que
aconteça... Agora, tem que ser Ele, porque eu não te conheço. Eu
nunca te vi, mas Deus te conhece.
191
Mas agora, se a congregação... Quem alguma vez já viu
Aquela Luz, aquela foto do Anjo do Senhor? Quantos já a têm
visto? Tudo bem. Aqui está a Luz, bem aqui entre mim e a mulher,
agora mesmo. Você não pode vê-La? Ela Se move em direção à
mulher. Você A vê? A mulher mesma está olhando para Ela.
192
A mulher tem complicações. Ela tem muitas coisas que não
estão bem. Uma das principais coisas erradas com ela é problema de
vesícula. Isto é verdade. Agora, se isto está certo, levante sua mão.
193
Agora vocês creem? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.]. E
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Vocês creem nisto
irmãos? [Os irmãos dizem: “Amém”. - Ed.].
194
Eu continuo a sentir aquilo vindo, alguém dizendo:
“Ele adivinhou aquilo.” Eu não adivinhei aquilo. E veja, você
não pode se esconder agora. O Espírito Santo está aqui. O que
você estiver pensando, eu posso captar. Jesus percebeu os
pensamentos deles, você sabe. E eu não sou Jesus, mas Ele está
aqui conosco. Veem?
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183
Agora, senhora, eu não te conheço, não sei nenhuma coisa
sobre você. Mas eu estou falando com você, sendo que você é a
primeira pessoa a captar o Espírito do Senhor. E agora eu percebo
que você é uma crente; e eu quero dizer uma cristã crente, não uma
caronista. Porque, imediatamente quando me virei para você, seu
espírito deu uma vibração de bem-vindo. Veja, eu sei que ela é uma
cristã. Veem? Agora, ela poderia ser uma hipócrita. Ela poderia ser
qualquer coisa. Ela poderia ser uma enganadora em pé aqui. Como
eu poderia saber? Eu nunca a vi em minha vida.
184
Mas, agora, se isto se repete, que Ele sabe qual é seu
problema, Ele sabe porque você está aqui. Pode ser enfermidade.
Pode ser problema financeiro. Pode ser problema doméstico. Eu
não sei. Ele sabe. Mas se Ele revelar para mim, pela Sua presença, e
deixar minha mente e meus lábios e tudo estar tão rendido a Ele, a
ponto Dele poder te dizer por que você está aqui, você saberia se isto
é a verdade ou não, não saberia? Você saberia se é a verdade ou não.
Quantos creriam nisto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
185
Agora, aqui estou eu, com minhas mãos erguidas
também. Eu nunca a vi em minha vida, tanto quanto eu saiba.
Nunca a vi em minha vida. Somos totalmente estranhos um
para o outro. Agora, se o Espírito Santo puder revelar para esta
mulher alguma coisa a respeito dela; alguma coisa que ela fez,
como aquela mulher no poço; ou alguma coisa que ela deveria
ter feito e não fez; algum problema que ela tem tido, algo que
está no seu coração; algo que ela queira, ou alguma coisa deste
tipo. Isto tem que vir de um poder sobrenatural. Quantos sabem
disto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
186
Bem, agora, você poderia tomar o lado dos fariseus e dizer:
“É o diabo”. Ou você poderia tomar o lado do crente e dizer: “É
Deus.” Então, depende de você. Você decide. Agora, que o Espírito
Santo possa falar.
187
Agora, vocês que estão controlando estes microfones, algumas
vezes quando a unção desce, eu não sei quão alto estou falando.
188
Você vê onde eu tenho que me firmar agora? Eu também
tenho que me firmar por esta Palavra... E eu tenho declarado que
Ela é a verdade. Agora eu tenho que depender de Deus confirmar
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o Espírito Santo, e chegando a uma Igreja perfeita sem mancha,
nem ruga. Para que através desta Igreja, Deus possa redimir todos
os santos lavados no Sangue, e levá-los para Casa, através de todas
as eras. E nós estamos... Nós estamos nos tornando mais parecidos
com Cristo, e mais em minoria, todo o tempo.
41
Agora, nós vimos que estes homens estavam famintos. Eles
vieram para ver com o que este Homem parecia. E eles fizeram
a pergunta: “Senhores, queríamos ver a Jesus.” Agora, eles tinham
ouvido a respeito Dele, ouvido outras pessoas falarem sobre Ele,
lido a respeito Dele na Bíblia, mas eles queriam vê-Lo.
42
Agora, para meu texto, a Bíblia diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente.” Então, se estes homens estavam desejosos por vê-Lo,
Deus proveu um meio para que o desejo deles fosse satisfeito. Ele
proveu um meio para que eles pudessem vê-Lo, através de um dos
Seus servos. Agora, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e
nós temos o mesmo desejo sincero de vê-Lo, Ele não estará obrigado
a Se mostrar em nosso meio? [A congregação diz: “Amém”. – Ed.].
Agora, esta é uma afirmação e tanto. Mas se a Bíblia não está certa,
então onde nós estamos? Veem? Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo.
E se Ele... Ele não pode ser o mesmo só em uma maneira. Ele tem
que ser o mesmo em todas as maneiras que Ele sempre foi. Ele diz:
“Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
43
E esses gregos queriam vê-Lo, porque a fé vem pelo ouvir.
E eles vieram e ficaram satisfeitos. Foram embora, sabendo que
Aquele era o Messias. Agora, se nós estivermos desejosos nesta
noite de ver Aquele que...
44
Nós vamos à igreja, se estivermos com vontade ou não. E
onde nós, nossa igreja, nós entregamos nossos dízimos. Isto chega
a ser um mito? É um prédio que estamos pagando? Este homem,
que é nosso pastor, é só um personificador de algo que não existe?
A religião cristã é como a mitologia grega ou a mitologia romana,
ou algo, só um mito? Ou é realidade?
45
Agora, para mim, esta Bíblia está certa ou está errada. Toda
Palavra é a verdade ou nada Dela é a verdade. Veem? E agora,
se Ele fez esta promessa, não sou eu nem você que está obrigado
para com esta promessa. Não sou eu nem você que está obrigado
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a provar esta promessa. É Ele que está obrigado, porque foi Ele
quem disse. Correto. Nós estamos apenas citando o que Ele disse,
que: “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” E aqui está...
46
Quantos aqui gostariam de vê-Lo? Só para saber, levante
sua mão. Diga: “Eu gostaria...” [A congregação diz: “Amém”. -Ed.].
Agora, haviam lá dois, somente dois que queriam vê-Lo. E aqui
há duzentos ou trezentos que querem vê-Lo. Bem, então, por que
não podemos vê-Lo se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente?
Esta é a maneira que queremos olhar nisto. É a verdade ou não é a
verdade. E é por isto que eu expressei assim no início. Esta Bíblia é a
verdade ou não é a verdade. Portanto, quando a Bíblia diz qualquer
coisa, você pode se segurar nisto, porque Deus está obrigado para
com Sua Palavra; porque foi Ele quem fez a promessa. Deus disse
assim, tudo bem, é daquela maneira.
47
Agora, vai depender do que você está buscando. Você
geralmente obtém aquilo que busca. Eu quero que vocês se lembrem
disto. Agora, se você quer ver a Deus, Deus pode ser visto. Se você
quer ouvir a Deus, Deus pode ser ouvido. Exatamente como Ele foi
ontem, Ele é também hoje. Ele não muda. Agora, me faz lembrar
uma pequena história, que é verdade.
48
Eu moro em Indiana, minha terra natal. Eu sou kentaquiano de
nascimento. E nós moramos perto do rio Ohio. Corre água nele, por
dia, o suficiente para fazer alface nascer por todo o Arizona. Milhões
de litros de água correm por aquela represa, de maneira que parece
que não poderíamos atravessar. Nós temos mais do que precisamos
lá. É quase um pântano. E vocês precisam de água aqui. Mas algum
dia, no grande milênio que está por vir, quando o pecado for tirado
da Terra, então essas coisas serão consertadas.
49
Havia um velho pescador que morava perto daquele rio. Ele
era um diácono em minha igreja. Seu nome era Wisehart, um homem
idoso, muito bom. E havia Escola Dominical em nossa cidade, uma
boa igreja, uma ótima denominação internacionalmente conhecida.
Um companheirismo, bom pastor e boas pessoas. E havia uma
certa família em nossa cidade que foi a esta igreja. E tinha um
menininho nessa família que ficou muito entusiasmado um dia,
depois de ouvir tantas histórias através do flanelógrafo [quadro
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lo pela ciência. Você não pode prová-lo por nada mais, a não ser
por uma experiência pentecostal. Vocês, batistas, sabem disto,
e vocês metodistas e presbiterianos, seja o que for que você for.
Você sabe que se necessita de uma experiência pentecostal para
provar a Deus. E isto vale para cada indivíduo. Isto não prova uma
denominação. Isto prova o indivíduo.
178
Como Jesus disse a Pedro, quando ele disse: “Tu és o Cristo, o
Filho de Deus.” Ele disse: “Carne e sangue não te revelou isto, mas Meu Pai
que está no Céu. Sobre esta pedra Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra Ela.” Agora, onde é? Esta senhora.
179
Agora, se Jesus Cristo prova que Ele está vivo, quantos
vão aceitar sua cura, bem aí onde você está sentado? Levante sua
mão e diga: “Se Ele fizer o que Ele fez aqui, eu saberei que Ele está
vivo. Irmão Branham, eu te ouvi falar. Eu te conheço. Você é só
um pregadorzinho careca de pé aqui, e eu sei que não há nada em
você. Mas eu sei com certeza, se você disse a Verdade, que Deus
certamente vai testificar Dela. Ele está obrigado a fazer isto.”
180
Agora, eu falei Dele. Agora deixe-O falar que eu lhes tenho
dito a verdade. Se isto não for a verdade, então não é a verdade. Se
for a verdade, então aceite-A.
181
A senhora aqui, eu nunca a vi. Ela levantou a mão há
alguns minutos atrás, que nós somos estranhos um para o outro.
Ela deve ter ouvido de mim em algum lugar, nos jornais, revistas,
ou deve ter me visto em alguma reunião. Mas como não sei nada
sobre a mulher, a primeira – única coisa que eu sei, é que eu
provavelmente nunca a encontrei em minha vida. Ela está em pé
aqui, completamente estranha.
182
Olhe, isto aqui parece uma coisa da qual eu falei há alguns
momentos atrás. Aqui está um homem e uma mulher, se encontrando
pela primeira vez, como em São João capítulo 4, quando nosso
Senhor Jesus Cristo encontrou a mulher no poço. Bem em um lugar
com vista panorâmica, da mesma maneira, novamente como a
Bíblia retratou. Jesus não a conhecia. Ela não conhecia Jesus. Ela fez
perguntas a Ele, e Ele pediu-lhe água para beber. E então, quando
o Pai revelou para Ele qual era o problema dela, rapidamente ela
reconheceu que Aquele era mais que um homem comum.
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o mesmo ontem, hoje e eternamente? É isto que queremos saber.
Agora, aqui está a Palavra de Deus, e eu A seguro em minha mão.
Não há uma pessoa que eu possa ver, além de meu filho agora. E o
irmão Tony sentado aqui, além do presidente do companheirismo
dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, são as únicas
duas pessoas que eu vejo, que eu conheço.
174
Os pequenos cantores que estão sentados lá no final, eu acho
que eles são muito bons. Eu acho que esta é a mãe deles sentada
aqui. Não estou certo. Ou – é isso mesmo? Estou errado quanto a
isso? Bem, estava enganado. Então, eu não sei. Eu vi uma senhora
tocando. Esta é ela ao piano? Bem, eu vi uma senhora outra noite
lá, que se parece bastante com esta senhora aqui, que eu pensei que
fosse a mãe. Dos... Lá está ela. Sim, senhor. Tudo bem. Bem, agora,
vocês têm que convir que elas se parecem muito. Tudo bem. Mas,
vejam, eu nem mesmo conheço a senhora.
175
Agora, portanto, eu estou em pé aqui com estes ministros
ao meu redor, atrás de mim, e a minha frente, pessoas cristãs. E
aqui estamos. E eu professo que a evidência bíblica de Jesus Cristo
é o sinal profético. A Bíblia diz que sim. E Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. E prometeu que se nós crêssemos Nele, que as
obras que Ele fez nós faríamos também. Agora, isto é a verdade?
Agora, se isto é a verdade, cada pecador deveria se dirigir aqui
para o altar, um lugar aqui, e pedir perdão por seus pecados. Cada
pessoa enferma deveria aceitar sua cura bem aí onde está.
176
Porque, não há nenhuma virtude em mim. Eu sou um homem.
Aqui está o seu pastor, somente um homem como eu. Nós somos
apenas servos de Cristo. Mas, estamos aqui. Agora, eles são pregadores.
Eu não tenho muito de pregador. Vocês sabem disto. Mas eu... Eles são
ministros, mestres, e assim por diante. Eu não sou um ministro, ou um
pregador, quero dizer, porque eu não tenho nenhuma educação, ou
escolaridade. E eu não tenho nenhum diploma de... Nenhum B.A. ou
D.D, ou... Eu não tenho isto. E eu... Mas o Senhor deu-me um dom,
porque eu O amo. E Ele me deixa trabalhar para Ele desta maneira.
177
E se Ele Se manifestar aqui, que Ele está aqui, e este mesmo
Espírito Santo que você recebe, prova que é Ele... Pentecostes é a
única coisa que vai provar o cristianismo. Você não pode prová-
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revestido de feltro ou flanela, usado para fixar figuras - Trad.] e
tudo mais, que disse à sua mãe: “Mamãe, se Deus é um grande
Deus, como a senhora diz que Ele é, poderia alguém vê-Lo?”
Ela disse: “Filho, você deveria perguntar a sua professora de
Escola Dominical. A mamãe não é capaz de falar a você sobre isso.”
50
Então ele foi até a professora da Escola Dominical e disse:
“Professora, eu gostaria de perguntar algo. Você me falaria sobre um
poderoso Deus, que é tão grande. Ele abriu o Mar Vermelho para os
israelitas, e Ele faz o sol brilhar e a Terra girar no tempo perfeito em
sua órbita e assim por diante. Poderia alguém vê-Lo?” Ela disse: “Isso
é muito profundo para mim. Você tem que perguntar ao pastor.”
51
Então ele foi ao pastor e disse: “Pastor, poderia alguém ver
a Deus? Ele é tão grande. Eu te escuto falar sobre Ele no púlpito,
dizendo quão grande Ele é, poderia alguém vê-Lo?”
Ele disse: “Não, filho. Ninguém poderia vê-Lo. Porque
você simplesmente não pode ver a Deus. Isso é tudo. Nós só
temos que crer.”
52
Bem, o companheirinho não se deu por satisfeito. Então,
um dia, ele estava com o velho irmão, o pescador, no rio. E eles
tinham ido onde eles chamam Ilha das Seis-Milhas. É uma ilha
a seis milhas de Louisville, Kentucky. Eles estavam pescando lá
em cima, e eles pescaram um bom número de peixes. E enquanto
desciam o rio, lá veio uma tempestade. E lá temos muitas
tempestades que alagam a região, com relâmpagos, trovões e
chuva torrencial. E então, depois da... Eles tinham que ir para a
margem e esconderem-se detrás das árvores.
53
E depois que a tempestade passou, eles voltaram para
o barco e recomeçaram. Foi no entardecer, ou à tarde, melhor
dizendo, e o sol estava se pondo por aqui em Tucson. Estava
refletindo sua luz no céu, e apareceu o arco-íris no horizonte.
E o velho pescador estava remando seu barco. Tudo estava
fresco, a chuva tinha lavado a poeira e estava um ótimo tempo.
E somente um homem que está acostumado a remar é que sabe
apreciar o ritmo do remo, enquanto o barco faz seu caminho
através das águas. Com sua barba branca pendida, ele ficou
observando aquele arco-íris.
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54
E o garotinho, todo entusiasmado, olhou ao redor para
ver o que o velho senhor estava olhando. E ele observou no velho
pescador, lágrimas como cristais rolarem por sua barba branca. E
o menininho, sentado na proa do barco, ficou tão entusiasmado
que correu para a parte de trás e disse ao velho pescador: “Senhor,
vou lhe fazer uma pergunta que nem minha mãe, nem minha
professora da Escola Dominical, nem o pastor puderam – puderam
satisfazer meu desejo de saber uma coisa.”
Ele disse: “O que é filho?”
Ele disse: “Pode alguém ver a Deus?”
55
E o velho pescador, tão emocionado com seu – com a
pergunta daquele companheirinho, puxou os remos para dentro
do barco e abraçou o menininho. E lágrimas rolaram por sua
face. Ele disse: “Deus, abençoe seu coraçãozinho, querido. Tudo
que eu tenho visto nestes últimos cinquenta anos tem sido
Deus.” Sim. Veem?
56
Você pode ter tanto de Deus, por dentro, que você pode
vê-Lo em qualquer lugar que você olhar. Veem? Mas enquanto
não houver o desejo de vê-Lo, você não O verá. Você pode vêLo no pôr do sol. Você pode ouvi-Lo no canto do pássaro. Você
pode observá-Lo em todo lugar. Ele está por toda parte. Mas
o velho senhor tinha tanto de Deus dentro dele que podia ver
Deus em todo lugar. E eu penso que esta deveria ser a maneira
que deveríamos procurar por Deus. E nós podemos ver Deus em
qualquer lugar que olharmos.
57
Agora, de volta para “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente.” Agora, como saberíamos? Se eu disser: “Povo
metodista, vocês creem nisto?” Eles diriam: “amém”. Se eu dissesse:
“Batistas, vocês creem?” “Amém.” “Pentecostais, Igreja de Deus e
demais, vocês creem?” “Amém. Nós cremos nisto.” E eu fico contente
que vocês creem. Eu creio também.
58
Mas, agora, e se nós formos pela cidade, para encontrar Jesus
Cristo, que tipo de pessoa procuraríamos? Agora, Ele prometeu
estar conosco nesta noite. Agora, se não for verdade, então a
Palavra não é verdade. Você diz: “Bem, aquilo não é inspirado.”
Então, para mim, o resto Dela não é inspirado. Eu não sei qual é
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168
Aqui está à coisa. O mais longe que eu posso ver... Agora,
quantos lá fora não têm cartão de oração e estão doentes? Levante a
mão, os que não têm cartão de oração. Oh! Por todo o lugar. Você não
tem que ter cartão de oração. Você tem que ter fé. Veem? Cartão de
oração é só uma coisa que você segura em sua mão. Veem? Você... É
só um cartão com um número nele. É tudo que ele é: um cartão com
o número um, dois, três ou qualquer que seja o número. E algumas
vezes nós... A cada dia nós damos novos cartões, porque há pessoas
vindo. Então nós começamos de um lugar ou de outro. Certamente.
169
Quantos já estiveram em uma reunião antes? Vamos ver
sua mão. Oh, oh, eu pensei que estivesse diante de uma audiência
estranha, e eu estava falando destas coisas assim. Ora, não. Há dois
terços aqui que já estiveram nas reuniões antes. Tudo bem. Vocês
entendem a maneira que fazemos isto.
170
Agora, eu não vejo uma pessoa, desta vez, que eu pudesse
dizer que eu conheço. Eu devo conhecer alguns de vocês, mas não há
nenhum que eu vejo que eu conheça. Não posso ver uma pessoa. Eu
sei que minha esposa está aqui em algum lugar, e uma das minhas
filhas, mas eu nem sei onde ela está. Ela está aqui em algum lugar. Mas
eu não... E eu sei que eu ouvi o irmão Fred Sothmann, um dos nossos
administradores da igreja em Indiana, dizer ‘amém’, há pouco atrás.
Mas meu Pai Celestial sabe que eu não vejo nem mesmo o homem. É
meio difícil ver daqui. Eu nem sei onde ele está. Eu não vejo nenhum
que eu conheça; nenhum de vocês.
171
Mas, todos que estão na fila de oração, você, na fila de
oração, todos vocês que não me conhecem, ou você que sabe que
eu não te conheço, levante sua mão. Tudo bem. Um bom grupo
deles. Eu não os conheço. Eles não me conhecem. Vocês não me
conhecem e eu não conheço vocês.
172
Agora, a coisa importante agora é: Jesus está vivo hoje? [A
congregação diz: “Amém”. - Ed.]. É isto que queremos saber. Veem?
E agora nós nem podemos... Há muitas coisas que poderíamos
dizer. “Sim, eu O sinto em meu coração.”
173
As pessoas dizem alguma coisa mais, e elas dizem muitas
coisas. Elas dizem: “Isso é psicologia.” Mas nós queremos saber: Ele
está realmente vivo, para escrituristicamente Se identificar como
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161
Olhe o cartão do seu vizinho. Pode ser alguém que seja
surdo. Eles não podem te ouvir, você entende? Eles perdem a
vez deles. Nós queremos que todos recebam oração. Então, veja
agora se alguém... Você está segurando o cartão de oração, tudo
bem. Seis. Eles podem... Há alguns deixados aqui, há alguns
momentos atrás. Deve ser porque eu preguei por muito tempo,
ou conversei por muito tempo. Ou, eu nunca preguei, mas eles
devem ter ficado cansados.
162
Seis, sete. Sete, levantaria sua mão? Sete. Oito. Nove.
Tudo bem. Bom. Nove, nove, nove, cartão de oração nove? É um
menininho? Você tem o cartão de oração número nove, filhinho?
Oito. Tudo bem. Está ótimo. Número oito, nove?
163
Agora, quando você pega cartão de oração, olhe, não pegue
simplesmente e venha, porque você tira a oportunidade de alguém,
você sabe. E você, você tem que vir e pegar seu próprio cartão de
oração. Veja, alguém vem e pega um, dá para outra pessoa, e eles
levantam e saem, e então, você sabe, alguém perde o lugar que
poderia ter. Tudo bem.
164
Há o seis e o nove que sairam. Quem pode dizer em
espanhol, bem alto? [Alguém diz: “Nueve.” - Ed.] Tudo bem. Seja
lá o que foi aquela palavra, tudo bem; está ótimo. Se este cartão de
oração está aqui, tudo bem. Aquela senhora tem o seis ou o nove?
Você, seis? Tudo bem.
165
Nove, agora, quem tem o cartão de oração nove? [Alguém
diz: “Eles saíram”. - Ed.]. Eles deixaram. Tudo bem. Tudo bem.
Vamos começar aqui, então. Tudo bem comece a fila.
166
Agora, então, estamos nos apressando um pouquinho,
então não fiquem nervosos agora. Nós estaremos saindo em uns
dez ou quinze minutos. Mas eu quero lhes perguntar uma coisa.
Isso mesmo, irmãos. Agora, eu gostaria que vocês dessem um
pouco de espaço aqui, se vocês puderem. Obrigado.
167
[Um irmão diz: “Irmão Branham, nós não temos que sair
daqui às dez. Não precisa se apressar.” - Ed.]. O irmão acabou
de vir e me dizer que não temos que sair às dez. Bem, nós não
queremos fadigar as pessoas.
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ou qual não é inspirado, se Ela toda não for à verdade. Veem? Eu
não consigo entender isso. Ela é toda a Palavra de Deus. E agora,
Ele prometeu que estaria bem aqui nesta noite, “Onde quer que
dois ou três estiverem reunidos.” Você crê nisto? [A congregação diz:
“Amém” – Ed.]. Obrigado.
59
Agora então, se Ele é, que tipo de pessoa iríamos procurar,
se fôssemos procurar por Ele? Tentaríamos encontrar um homem
que estivesse usando uma túnica e tivesse cabelo longo e barba?
Seria – poderia aquele ser Jesus? Qualquer pessoa poderia usar
uma túnica e ter cabelo longo e barba. Qualquer impostor poderia
fazer isso. Há muitos homens usando túnica nesta noite, que sabem
menos sobre Deus do que um hotentote sabe sobre um cavaleiro
egípcio. Isso é correto. Mas não estamos procurando por isso. Nós
procuramos, queremos algum dignitário; mas Ele não era.
60
O que nós procuraríamos? Por cicatrizes e marcas de cravos?
Qualquer personificador poderia se apresentar daquela maneira.
Aquilo ainda não seria Ele. E como nós realmente sabemos que Ele
usava uma túnica, e como Ele se vestia? Nós só sabemos disso...
61
Ele Se pareceria com as fotos que vemos, que os pintores
fazem? Não. Aquilo é uma pintura psicológica que algum homem
fez, sua concepção de como Cristo Se parecia. E se nós nos guiássemos
por isto, qual seria a verdadeira? Existe a pintura de Hofmann,
Sallman, e tantos outros, todas as diferentes descrições Dele; então
você ficaria um pouquinho confuso sobre como Ele Se pareceria. Ele
Se pareceria com a pintura de Hofmann, ou de Sallman, ou alguma
outra? Nós não sabemos. Se Hofmann estiver certo, então Sallman
está errado. Veem? Se Sallman estiver certo, então Hofmann está
errado. E veja, você não saberia o que olhar.
62
Mas como nós O identificaríamos? Bem, nós O
identificaríamos da mesma maneira que Ele Se identificou no
princípio. Correto. Por Suas obras, pelo que Ele fez. “Se Eu não faço
as obras do Meu Pai”, Ele disse: “então não Me acrediteis. Mas se Eu
faço as obras, e ainda não Me credes, creia nas obras, pois elas testificam
de Mim. Elas dizem Quem Eu Sou.” Nós temos que descobrir então
o que O manifestou. O que identificou Jesus Cristo ontem seria a
mesma coisa que O identificaria hoje.
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63
Agora, nós, os metodistas, pensamos que nossa igreja O
identifica. Nós pensamos isso. Nossa... Nós batistas, pensamos
que nossa igreja O identifica. E nós pentecostais... Veem? Eu sou
de todas elas. Pensamos que identificaríamos. Nós pensamos que
a nossa O identifica.
64
Isso me faz lembrar quando eu estava em Litlle Rock, Arkansas.
Alguns dos meus amigos de Arkansas podem estar aqui. Eles... Uma
noite, no Auditório Memorial Robinson, havia um mendigo sentado
na rua, que usava muletas, e ele vendia lápis. E ele tinha sido curado.
E no dia seguinte ele estava caminhando por todo lado, com aquelas
muletas nos ombros, testificando. E ele estava lá em cima no terceiro
andar, e estava chamando a atenção do andar inteiro. E nós estávamos
pregando com dificuldade, por causa do barulho. E ele estava gritando
e agindo daquela maneira, indo pra cima e pra baixo nas ruas, em
todos os estabelecimentos de negócios, testificando, em pé na esquina.
E ele foi chamado na audiência, e o Senhor Jesus o curou.
65
E então ele disse: “Eu quero fazer-lhe uma pergunta, irmão
Branham.”
Eu disse: “O que é senhor?”
Ele disse: “Você sabe...” Ele era nazareno. Ele disse: “Eu te
ouvi pregando, e eu pensei que o senhor fosse nazareno.” E disse:
“Eu vi muitos pentecostais por aqui, então alguém me disse que o
senhor era pentecostal.” E disse: “Então, eu ouvi alguém dizer que
o senhor pertenceu a Igreja Batista Missionária. Disse: “O que o
senhor me diz sobre isto?”
Eu disse: “É tudo verdade. Eu sou pentecostal nazareno
batista.”
66
Então, é deste – é deste jeito. Veem? Nós nascemos do
Espírito de Deus. Então, nós somos irmãos e irmãs em Cristo e
essas marcas não significam nada.
67
Eu costumava cuidar de gado, ali em cima, onde eu
trabalhava em um rancho, ali no Colorado. E a Associação
Hereford planta grama no vale, ali no rio Troublessome. E nós
tínhamos um cercado, onde os vaqueiros colocavam seu gado. O
fiscal ficava lá, contando aquele gado enquanto eles passavam. Eu
fiquei em pé ali, muitas vezes, com minha perna sobre o cabeçote
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pensarmos que na próxima vez que começarmos fazer qualquer
coisa, ou pensar coisas erradas, nós saberemos que Tu estás nos
observando. Sabemos que Tu estás aqui. Sabemos que é totalmente
impossível, Senhor, isso acontecer sem Ti. Então, nós oramos para
que Tu nos concedas isto nesta noite. Em Nome de Jesus, amém.
155
Agora, nós entregamos cartões de oração todos os dias. E
agora, não podemos chamar a todos de uma só vez. E nós estamos
um pouco atrasados. Eu creio que temos que terminar às dez horas.
E nós chamaremos somente uns poucos cartões e oraremos por
alguns, pelas pessoas doentes, e talvez o Espírito Santo conceda
alguma coisa no nosso meio.
156
Eu quero que cada pessoa fique absolutamente quieta.
Mantenham-se quietos, o mais que vocês puderem. Fiquem em
seus lugares. E então, lembrem-se: orem.
157
Agora, vamos ver, vamos começar por qualquer lugar.
Billy está em algum lugar aqui. Se eu puder ver onde ele está. Ele
entregou os cartões de oração. Eu não sei quais ele deu. Oh, ele está
na sombra, lá atrás. O que? A, de um a cem. Tudo bem. Deixe oito
ou dez se levantarem.
158
A, número um, quem tem cartão de oração A, número
um? Se você não puder se levantar, bem, nós te carregaremos.
Nós veremos que você... A, número um? Vamos ver. De que lado?
Melhor vir por este lado, eu acho. Ou este lado? Tudo bem. A,
número um, você poderia ir para lá, senhora? Algum...
159
A, número dois? Quem tem o dois, número dois? Eu sei que
há pessoas de fala hispânica aqui. Número dois, você levantaria
sua mão para que possamos te ver? A, número dois. Um senhor lá
atrás. O senhor viria aqui? Número três, número três, quem tiver
o cartão de oração três, levantaria sua mão? Uma senhora. Poderia
vir aqui, senhora, se puder. Três.
160
Quatro, quem tem cartão de oração quatro? Levantaria sua
mão? Este cavalheiro aqui, bem aqui. Tudo bem. Número cinco?
Tudo bem. Aqui. Seis, quem tem cartão de oração seis; número seis?
Alguém diga “seis” em espanhol. O quê? [Várias pessoas dizem:
“seis.” - Ed.] Seis? [Várias pessoas dizem novamente: “Seis.” – Ed.].
Cartão de oração seis. Eu espero...
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150
Vou lhes fazer uma pergunta. As Escrituras, por semanas
daqui por diante, nós poderíamos ficar neste mesmo assunto. É a
identificação que Jesus está aqui. “Senhores, queríamos ver a Jesus.”
E “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Se você pudesse vê-Lo
mover no nosso meio, nesta noite, e fazer exatamente as mesmas
coisas bem aqui, que Ele fez quando Ele andou na Galiléia, você
creria Nele? Se sim, levante sua mão e diga: “Eu creria se eu
pudesse vê-Lo fazer a mesma coisa que Ele fez lá.”
151
Nosso Pai Celestial, este é um grupo de pessoas tão
amáveis. Eles são tão receptivos. E eu... Nós, os ministros, estamos
tão felizes, Senhor, por ver pessoas tão receptivas ao Evangelho.
Isso significa que há um sinal, um som de um vento veemente no
ar. Deve ser a coisa pela qual nós oramos, aqui em Tucson, para
ver um grande reavivamento.
152
Nós estamos aqui para nos identificar como Teus servos,
como testemunhas verdadeiras da Bíblia. E nós sabemos que “no
princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus.
E a Palavra Se fez carne e habitou entre nós.” E sabemos que esta Bíblia
expressa os pensamentos de Deus para o Seu povo. E uma palavra
é um ‘pensamento expressado’. Senhor, que a meditação que está
em meu coração, que Tu és “o mesmo ontem, hoje e eternamente”,
que o Espírito Santo ajude, nesta noite, a expressar esta Palavra,
para que ela se torne um oráculo vivo bem aqui entre nós, para que
vejamos que Jesus está vivo.
153
Ao fazeres isto Senhor, eu creio que as pessoas da
audiência irão recebê-Lo. Os que não estão salvos vão querer
este maravilhoso Salvador. Eles saberão que depois de dois mil
anos, aqui está Sua promessa, tão viva nesta noite como estava
na hora que Ele a fez. E o enfermo será curado; os santos serão
abençoados. Nós sentimos que o reavivamento pelo qual nós
oramos está a caminho. Senhor, isto é tudo que qualquer homem
pode fazer, apenas dizer o que Tu disseste.
154
Agora, nós queremos que Tu venhas, querido Jesus, e expresse
para nós, nesta noite, a Tua presença, para que todos nós possamos
saber que Tu estás aqui. E isso emocionará nossos corações, Senhor,
por saber que enquanto caminhamos pela rua... Isso fará todos nós
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da cela, observando os fiscais. Agora, há muitos tipos de marcas
que passam por lá. Todas as marcas que existem no vale vão ali. O
fiscal não estava observando as marcas. Mas ele estava observando
a etiqueta do sangue. Agora, aquela etiqueta do sangue significava
que aquele era um puro Hereford ou não poderia pastar naquele
vale. A rês não poderia entrar sem a etiqueta do sangue.
68
Eu pensei, um dia, sentado ali. Eu comecei a gritar. Eu disse:
“Sabe, esta é a maneira que será no julgamento. Ele não vai observar as
marcas que eles têm, mas se têm a etiqueta do Sangue. Esta é a coisa.”
Quando Ele vê o Sangue, nós podemos entrar. Isto é tudo. Veem? E
nossas marcas serão deixadas de lado, naquele tempo. Isto é certo. E
eu estou tão contente por isto. É verdade. Agora, o que...
69
Agora, se nós pudermos ver como Ele Se identificou ontem,
então saberemos como Ele seria hoje. Porque Ele Se identificaria
da mesma maneira hoje, como Ele Se identificou ontem. Isto é
verdade? [A congregação diz: “Amém”. – Ed.]. Então, Ele faria as
obras de Deus. Agora, Ele não estaria vestido...
70
Ele não teria uma certa educação. Nós não temos nenhum
registro Dele indo à escola. E Ele não seria uma pessoa eloquente,
porque nós vimos que Sua linguagem era tão pobre, a ponto de
“as pessoas comuns O ouviam com prazer.” Veem? Então, Ele seria
simplesmente um homem.
71
Mas o que O identificaria seria a identificação que a Escritura
diz que Ele teria. E é assim como teríamos que identificá-Lo. E esta
é a maneira que Ele foi identificado, porque Ele não era nenhum
homem espetacular, vestido com certo tipo de roupa. Ele não tinha
nenhuma organização na qual Ele Se gabava. Ele não tinha nenhuma
credencial de determinado companheirismo, que Ele pudesse dizer:
“Eu pertenço a maior.” Ou... Veem? Ele só tinha as obras de Deus,
que foram provadas e faladas, que O identificavam. E aquelas eram
Suas credenciais. Aquelas eram as credenciais Dele.
72
“Quem pode Me condenar de pecado?” E pecado é incredulidade.
Veem? “Qual de vocês pode Me condenar? Se Eu não tenho feito
exatamente o que Eu estava suposto a fazer, então digam-Me onde
Eu falhei”, em outras palavras. Veem? Agora, esta é a maneira que
Ele seria identificado hoje.
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73
Agora, vamos descobrir então como Ele foi identificado
naquele dia. Foi por certo companheirismo? Foi por certa forma
de educação? Foi por certa marca científica que Ele tinha? Ou
foi por uma evidência Escriturística, que Ele provou que era o
Filho de Deus? “Examinai as Escrituras”, Ele disse, “pois são Elas
que testificam de Mim.”
74
São as Escrituras que testificam Dele. Então foi isto que
O identificou: as Escrituras. Você crê nisto? [A congregação diz:
“Amém”. - Ed.] Isto é o que terá que identifica-Lo hoje, então, nós
saberemos se estamos certos ou não, se foi Ele. Ele era o mesmo.
Ele faria o mesmo. Agora, vamos tomar...
75
Vamos ler em São João, e vamos tomar isto calmamente
pelos próximos dez ou quinze minutos, e então ver se Ele vai
aparecer e provar que Ele é Deus, ver se Ele ainda está vivo. Nós
cremos que Ele não está morto. Há uma coisa...
76
Eu sou um missionário. Eu tenho pregado em quase toda
nação debaixo do céu, por sete vezes. E eu tenho visto todo tipo de
religiões, fiquei em frente de curandeiros e de todo tipo de culto,
eu acho que há, tanto quanto eu saiba. Contudo, cada um deles,
Buda, Maomé, Sikhs, Jains, ou que quer que sejam eles, todos têm
um fundador, e cada um dos fundadores está morto. Eles podem
marcar sua sepultura, e lá está ele. Lá estão os ossos dele.
77
Mas quanto ao cristianismo, há uma tumba aberta. Ele vive.
E a coisa boa a respeito disto, nós – nós... Ele prova que Ele está vivo.
Ele está aqui agora. Veem? Agora, está é uma coisa sobre a qual um
cristão pode descansar, que nós sabemos que todo o restante das
tumbas está ocupado. Mas esta, há uma tumba aberta. “Ele não está
aqui, mas já ressuscitou. E nós iremos contar aos irmãos as boas novas.” E
Ele está aqui, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
78
Agora nós vamos começar por São João, sendo que nós lemos
em São João. E cada livro na Bíblia declarará a mesma Mensagem.
Tem que declarar. Se não declara, não é escriturístico.
79
Agora nós encontramos que quando Ele nasceu... Aqui no
capítulo 1º de São João, vamos começar no 1º capítulo de João.
Quando Ele nasceu, nós conhecemos Seu nascimento e como o anjo
Gabriel o anunciou. E Maria, Sua mãe, e como Ele foi concebido
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ele, A-b-r-a-ã-o; Abraão. E observe-O, Ele o chamou, não por seu
primeiro nome, mas pelo nome que lhe foi dado um dia ou dois
antes. “Abraão, onde está Sara tua esposa?” S-a-r-a significa princesa.
Ele disse: “Ela está na tenda, atrás de Ti.”
145
Agora, Ele estava de costas para a tenda. Ele disse:
“Abraão, Eu, Eu vou te visitar”, de acordo com a promessa que
Ele tinha feito a ele. Você vê Quem Ele era? E Ele disse: “E Sara,
tua esposa, terá este bebê.” E Sara, na tenda atrás Dele, a Bíblia
descreve: “Ela estava atrás Dele, na tenda. Ela riu consigo mesma.”
E o Anjo disse: “Por que Sara riu?” Veem? “Por que Sara riu?”
Sabendo o que ela estava fazendo dentro da tenda, atrás. Vocês
compreendem o que eu quero dizer?
146
E quando Abraão saiu, O dirigiu para fora, Ele prosseguiu
Seu caminho. Abraão disse que falou com Deus, Elohim. O quê?
Elohim, “o Todo-Suficiente”. Isto era um sinal de quê? O que
Jesus disse? “Como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do
Filho do Homem.” Aquele...
147
Alguém disse para mim: “Irmão Branham, o senhor não
crê que Aquele era Deus, crê?” A Bíblia diz que era Deus, e é
tudo que eu sei a respeito. Ele disse que era Deus. Aquilo era
um sinal de quê? Que Deus, nos últimos dias, antes do mundo
ser destruído, iria aparecer ao grupo chamado para fora. Deus
identificando-Se em carne humana entre Seu povo. Aqui está Ele,
o mesmo ontem, hoje e eternamente.
148
Agora, a questão não é se Ele vai te curar ou não. A
questão é se Ele está vivo ou não. Se Ele está vivo, Ele mantém
Sua promessa. Se não está vivo, Ele é apenas uma história
mística que temos lido por aí, e é tudo o que se sabe. Eu creio
que Ele está vivo, nesta noite, no nosso meio. Você crê nisto? [A
congregação diz: “Amém”. - Ed.].
149
Eu não estou usando relógio. Eu não vejo... Meu relógio está
quebrado, e eu não sei que horas são agora. Então, alguém me diga
que horas são. [Alguém diz: “Quinze para as dez”- Ed.]. Quinze para
as dez. Eu estou... Eu estou agora mesmo quarenta e cinco minutos
atrasado. Eu não queria fazer isto. Sinto muito. Perdoem-me. Vamos
inclinar nossas cabeças só por um momento.
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138
Ele disse: “Ainda um pouco e o mundo...” Isto é o cosmos, a
ordem mundial, o grupo denominacional comum. “Não Me verá
mais. Mas vós Me vereis porque Eu...” E ‘eu’ é um pronome pessoal.
“Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação do mundo. Eu,
Eu mesmo estarei em vós, operando as mesmas obras que Eu fiz, de todo
o jeito, até a consumação, o tempo do fim.” “O mesmo ontem, hoje e
eternamente.” Deus nos ajude a crer nisto.
139
Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta: se Ele aparecer
aqui em nosso meio nesta noite... Agora, eu quero que você saiba
disto: que não há tal coisa como curador divino, tanto quanto não
há um salvador divino na Terra hoje. Ele está aqui na forma do
Espírito Santo, e Ele está aqui somente para confirmar o que Ele já
prometeu. Ele está aqui fazendo Sua Palavra manifesta. Quando
Ele veio à primeira vez, Ele provou que Ele era o Messias pelo que
Ele estava fazendo. As obras provaram que Ele era o Messias.
140
Agora, Ele disse: “Como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló.”
Nos dias de Noé as águas vieram. Nos dias de Ló o fogo veio.
O que nós estamos esperando agora? Fogo. Observe como Ele
provou a Si mesmo.
141
Ele desceu. Lá estava Ló, lá embaixo em Sodoma, o membro de
igreja morno, meio desviado. E houve três anjos que desceram do céu,
que vieram primeiro a Abraão, que representava o grupo chamado
para fora daquela Sodoma, que já tinha sido chamado para fora.
142
E dois daqueles anjos foram a Sodoma e pregaram. Não
fizeram muitos milagres. Um moderno Billy Granham. Mas ele se
identificou como um servo de Deus. E imediatamente depois que
Ló saiu, o morno deixou a cidade, então o fogo destruiu o lugar.
Mas observe, Quem foi aquele que ficou com Abraão? Observe.
143
Agora, Abraão tinha cem anos de idade e Sara tinha
noventa. Por vinte e cinco anos, eles tinham crido naquela
promessa da vinda do filho, segurando naquela promessa. É
para quem Ele vem. Para aqueles que estão crendo, segurando na
promessa. E observem, os dois desceram.
144
Aquele que ficou com Abraão Se identificou. Ele estava
sentado de costas para a tenda. E lembre-se, ele era “Abrão”, até
um dia ou dois antes, e Sara era “Sarai”. Agora ela era S-a-r-a e
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pelo Espírito Santo. E como na idade de trinta anos Ele foi batizado
por seu primo, João; seu primo de segundo grau, João Batista. E
imediatamente Ele foi levado para o deserto para ser tentado, por
quarenta dias, e então retornou no poder do Espírito. No poder do
Espírito, Ele retornou para o Seu ministério.
80
E lembre-se, Ele proibiu os discípulos de continuarem
pregando, ou fazer qualquer coisa, até que eles fossem no poder
do Espírito. Veem? “Ficai na cidade de Jerusalém até que sejais
revestidos do Poder do alto.” Veem? Você não deve ir até que não
seja você mesmo, mas Deus, para que as pessoas possam ver o
reflexo de Jesus Cristo em você. Então as pessoas crerão, porque
não será você, será Ele. “E todos aos que predestinou, Ele chamará.”
Eles verão. “Minhas ovelhas conhecem Minha voz.” Agora, nós
observamos isto logo quando Ele começou Seu ministério. Vou
chamar alguns personagens.
81
Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Há somente
três raças de pessoas na Terra. Oh, nós temos muitas nacionalidades,
mas há somente três, que vêm do povo de Sem, Cão e Jafé. Aqueles
eram judeus, gentios e samaritanos. Nós vimos quando o Espírito
Santo foi dado, que a Pedro foram dadas as chaves e ele abriu para
os judeus no Pentecostes, em Jerusalém; para os samaritanos e
também para os gentios na casa de Cornélio. Atos 10:49. E deles tem
sido levado ao mundo para todas as raças. E ele tinha as chaves,
para abrir para essas raças.
82
Agora, os gentios não estavam procurando por nenhum
Messias. Nós éramos pagãos, nós os anglo-saxões. Nós tínhamos
porretes em nossas costas e adorávamos ídolos. E nós não estávamos
procurando por nenhum Messias. Mas os judeus estavam procurando
por um Messias. E os samaritanos – que eram meio judeu e meio
gentio – estavam procurando por um Messias.
83
Agora, nós sabemos que Ele somente vem e se identifica
àqueles que estão procurando por Ele. E é desta maneira que será
na Sua segunda vinda. O mundo não saberá nada sobre Ele. Ele
simplesmente vem, toma Sua Igreja e se vai, e aqueles que não
estão procurando por Ele serão deixados para trás. Ele está vindo
apenas para aqueles que estão procurando por Ele.
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84
Agora, Ele veio para Sua própria raça, os judeus. Agora,
vamos observar como Ele se identifica. A primeira coisa que
encontramos foi André aqui, e Felipe. E André tinha ouvido falar
de Jesus. E eles foram, porque eles tinham sido discípulos de João.
E quando eles foram... E eles tinham visto as grandes obras Dele,
e eles foram para casa com Ele. Voltaram na manhã seguinte,
totalmente convencidos de que Aquele era o Messias.
85
Agora, nós vimos que André vai e encontra seu irmão,
Simão, que mais tarde foi chamado Pedro. Agora, se você estudar
a história de Simão Pedro, ele e André vieram de um lar muito
religioso, os fariseus. O pai deles era um crente firme. E ele tinha
dito para seus filhos: “Agora, filhos, virá um... Nós todos temos
esperado, através da eras, pela vinda do Messias, desde a promessa
dada no Jardim do Éden. Mas agora, antes que Ele venha, haverá
muita confusão, porque Satanás vai fazer toda imitação que puder,
(veem?), para bloquear a coisa genuína.”
86
Ele sempre faz isto. Ele faz isto. Mas, lembre-se, onde você vê
um dólar falso, tem que haver um dólar verdadeiro feito em algum
lugar. Quando você ver alguém agindo como hipócrita, lembre-se, há
um artigo genuíno em algum lugar, que ele está personificando.
87
“Então, sem dúvida que aquilo vai acontecer. Mas agora
filhos, aqui está o que você têm que se lembrar: Nós temos que
crer na Mensagem da Bíblia. E Moisés, nosso servo, o servo de
Deus que nos deu nossos mandamentos e nossas leis, ele disse
que o Senhor nosso Deus levantaria um profeta no nosso meio,
semelhante a ele. E agora, quando o Messias vem, a Bíblia diz
que Ele será um profeta. E vocês sabem que fomos ensinados
a receber um profeta somente depois dele ser identificado por
Deus como um profeta.”
88
E todos vocês, leitores da Bíblia, sabem que a Palavra do Senhor
vem somente aos profetas. “A Palavra vem somente aos profetas.” E a
única maneira que este homem seria identificado... Eles tinham estado
por quatrocentos anos... Malaquias tinha sido o último profeta.
89
E agora ele disse: “Este Messias, quando Ele vier... Poderá
haver falsos Messias se levantando. Pode haver todo tipo de coisa
acontecendo. Mas quando Ele vier, Deus O identificará. Ele será
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andar. Ele disse: “Quando vou descer, alguém desce antes de mim.”
Mas lembre-se que Ele sabia que aquele homem estava ali. Você
captou? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.].
E Ele disse: “Pegue sua cama e vá para sua casa.” Não há
nenhuma pergunta a respeito disso. Ele foi, porque Ele sabia
que ele faria aquilo.
132
Eles o encontraram carregando sua cama no dia de
sábado. Ele foi repreendido por causa daquilo. Aconteceria a
mesma coisa nesta noite.
133
[Um irmão grita: “Irmão Branham, eu quero o Espírito
Santo.” – Ed.]. Se um homem nesta noite... Deus te abençoe,
irmão, que você O receba.
134
Se um homem fosse curado, nesta noite, e pudesse provar
isso, que ele foi curado, sabendo no seu íntimo que foi curado de
um problema de próstata, o que você acha que aconteceria amanhã?
Alguém iria dizer: “Eu sei de alguém que fica sentado na esquina.
Eu sei onde há uma pessoa aleijada. Eu sei onde há isso e aquilo.
Vá e cure-os.” Veja, é o mesmo diabo.
135
Jesus foi questionado. Escute o que Ele disse em São João
5:19. “Em verdade, em verdade.” E ‘em verdade’ significa: “Com toda
certeza Eu vos digo que o Filho não pode fazer nada de Si mesmo, mas o
que Ele vê o Pai fazer, isto faz igualmente.” Veem? Ele nunca fez nada
até que primeiro visse o Pai lhe mostrar em uma visão. Aquilo fez
Dele um Deus-profeta.
136
E hoje Ele ainda é o mesmo, o mesmo Deus-profeta, o
mesmo Espírito Santo que está habitando no meio das pessoas. Nós
O temos recebido na forma do batismo. Nós O temos recebido ao
orar uns pelos outros. Nós O temos visto falar em outras línguas.
Nós O temos visto dar a interpretação. Nós O temos visto fazer
estes grandes sinais de hoje.
137
E agora nós estamos nos movendo para algo mais. Nós
temos tido muita personificação. Nós temos tido muito destas
coisas, mas aquilo não invalida a verdade da Bíblia. Ele ainda é o
mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é Jesus Cristo. Ele é o
Filho de Deus. Ele está vivo para todo sempre.
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126
Esta foi à maneira como Ele se identificou com os judeus.
Esta foi à maneira como Ele se identificou com os samaritanos.
Agora, aquele foi o fim do tempo deles.
127
Agora, os gentios tiveram dois mil anos de ensinamento,
como eles tiveram milhares de anos de ensinamento. Mas se os
gentios não conseguem a mesma coisa que eles conseguiram, então
Ele seria parcial com as pessoas. Então, como nós O conheceríamos
hoje? Quando Ele esteve conosco e em nós, e operou através de
nós, e provou que este Espírito, que nós chamamos de ‘batismo
do Espírito Santo’, é Jesus Cristo personificado-Se na forma de
Espírito no ser humano, fazendo a mesma coisa. Ele disse em São
João, no capítulo 14 e versículo 12: “Aquele que crê”, não aquele que
finge crer. Mas “Aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço também
fará.” Não é verdade? [A congregação diz: “Amém”. – Ed.].
128
Ele disse em São João 5:19. Ele passou pelo tanque de
Betesda. Eu ainda estou... Este é o capítulo 4 de São João. Agora
eu estou no capítulo 5. No capítulo 5 de São João, Ele passou pelo
tanque de Betesda. Lá havia grandes multidões. Duas mil pessoas
formam uma multidão. Então, havia multidões de pessoas naquele
grande hospital espiritual, como era lá, deitados no portão das
ovelhas, esperando pelo mover das águas.
129
Deus sempre teve uma maneira de operar a cura divina
para os crentes. Veem? E o Anjo descia e agitava a água. Qualquer
um de vocês sabe o que são águas agitadas. Vejam, é a correnteza
indo por um lado e o vento vindo por outro. São assim as águas
agitadas. E era o Anjo descendo na água, agitando-a. E o primeiro
que entrava, com fé, pegava a virtude da água e ficava curado.
130
Jesus passou por este grupo de pessoas ali e Ele sabia onde
um certo homem estava deitado, que tinha uma enfermidade por
trinta e oito anos. Ele provavelmente tinha problema de próstata
ou algo semelhante. Aquilo não iria matá-lo. Era alguma coisa
interna. Ele tinha aquilo por trinta e oito anos. E Ele caminhou até
ele e disse: “Queres ficar são?”
131
Por que Ele não disse isto para o aleijado, paralítico, cego
ou ao aflito? Eles estavam lá com bebês com hidropisia. A Bíblia
disse: “Eles eram aleijados, cegos, paralíticos.” Aquele homem podia
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um profeta. A Bíblia diz que Ele será um profeta. E a Bíblia diz:
‘se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, Eu o Senhor Me
revelarei a ele, falarei a ele através de visões, e coisas tais. E se o que ele
disser acontecer, então escute-o. Mas se não acontecer, não o escute.’”
90
Isso é tão honesto e tão... Isso é sensato. Se o que ele diz
é correto, tem que ser correto todo o tempo. Você não pode
conjecturar a respeito disto. Tem que ser certo. Se for correto,
tem que ser Deus. Se não é correto, então não é Deus. Então isto
é simplesmente... Então eles sabiam como crer naquilo. Todos os
judeus sabiam aquilo, os verdadeiros judeus.
91
Mas, naquele dia, a igreja tinha algo como acontece hoje,
facilitando as coisas, se envolvendo em credos, metida em classes
e complicações de... E lavar panelas. Como Jesus disse: “Vocês
tomaram suas tradições e fizeram os Mandamentos de Deus sem nenhum
efeito para si mesmos.” Pelas tradições deles. Foi o que fizeram. Como
acontece muito hoje. Uma repetição do passado.
92
Agora observe isto. Agora, quando André estava convencido
que Aquele era o Messias, a Bíblia não relata exatamente o que ele
fez. Mas ele foi e encontrou Pedro, seu nome era Simão ainda. E
ele disse: “Simão, eu quero que você venha ouvir este Homem. O
profeta lá do Jordão disse que este Homem viria. E o profeta disse
que o Espírito de Deus, como uma pomba, desceria sobre Ele. E ele
sabia que Aquele era o Filho de Deus. Eu quero que você venha
ouvi-Lo. Há uma Luz, um sinal, que O segue.”
93
Então, eu imagino que Simão estava um pouco relutante a
respeito de ir. Mas, finalmente, quando ele entrou na presença de
Jesus... Agora, pense nisto agora. Vamos descobrir as credenciais,
a identificação, o que Ele era. E quando... Eu ainda estou em São
João, no primeiro capítulo. E quando Jesus viu Simão vindo a Ele,
Ele disse: “Eis aí um israelita.” Ele falou, e o conhecia. Ele disse: “Teu
nome é Simão. Tu és o filho de Jonas.”
94
Aquilo tirou a frieza dele. Como Ele sabia que seu nome era
Simão? E como Ele sabia que aquele velho santo pai antes dele tinha
lhe ensinado daquela maneira? Ele sabia que aquele tinha que ser o
Messias. Ele era um profeta. E imediatamente ele caiu aos pés Dele.
Sem escolaridade, sem nenhuma experiência por detrás daquilo,
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mas ele se mostrou tão consagrado, a ponto de Jesus entregar a
ele as chaves do Reino, e fez dele o cabeça da Igreja em Jerusalém.
Porque assim que... Jesus o identificou ao dizer: “Teu nome é Simão
e tu és o filho de Jonas”, que era o pai dele. Aquilo perfeitamente fez
de Jesus aquele profeta. Pedro creu naquilo.
95
Agora, nós vemos que havia um em pé lá, chamado
Natanael ou... Felipe, eu creio que foi. Felipe estava em pé e viu isto.
Então, ele era um verdadeiro israelita, e ele sabia onde havia um
irmão que tinha estudado junto com ele. Agora, se você já esteve
em Jerusalém e viu onde Jesus estava pregando, e qual a distância
que Felipe tinha que ir, era um dia de viagem pelas montanhas,
onde estava seu amigo Natanael, o qual era um estudioso da
Bíblia. Então, ele saiu imediatamente, depois dele ter encontrado
O que era a Verdade. Ele tinha visto a Verdade operar. Ele estava
convencido de que Aquele era o Messias.
96
Oh, se nós pudéssemos apenas ter aquele entusiasmo, se
nós pudéssemos ter aquela mesma coisa dentro de nós, quando
nós sabemos que temos encontrado aquela Pérola.
97
Ele foi pelas montanhas. Sem dúvida que ele encontrou
Natanael. Foi a sua casa, e talvez bateu na porta. E a esposa dele
disse: “Ele está no pomar.” Ele provavelmente plantava oliveiras.
E ele foi ao pomar. E sendo um cavalheiro cristão, ele não o
incomodou enquanto estava orando. Ele estava ajoelhado, orando.
Talvez ele estivesse orando desta maneira: “Senhor Deus, Jeová, eu
estou ficando velho. Eu tenho procurado e desejado ver o Messias.
Deixe-me vê-Lo antes de partir.” E assim que ele disse “amém” e
se levantou, lá estava Natanael. Agora, observe, ele não ficou com
muita conversa. Ele tinha uma comissão.
98
O problema hoje é que nós deixamos passar e fazemos
outras coisas. Vamos ao ponto que interessa. Ele é Deus ou não
é Deus? É Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou não? Ele
ainda é Jesus? Ele se levantou dos mortos? Ele ressuscitou?
[A congregação diz: “Amém”. – Ed.]. Se Ele não ressuscitou,
vamos esquecer isto. Se Ele ressuscitou, vamos começar a nos
entusiasmar. Vamos nos encher com o Seu Espírito, vamos orar
e fazer uma reunião. Fazer alguma coisa.
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Ele disse: “A água que Eu dou é água para a alma.” E a conversa
continuou. Agora, você tem que tomar minha palavra: Ele estava
fazendo contato com o espírito dela. Veem?
122
Agora, ela era uma mulher, uma mulher de Samaria. E ela
disse: “Nossos pais beberam deste poço, e Tu dizes que tens uma água
melhor que esta?” E ela disse: “E Tu dizes ‘adorar em Jerusalém’, e
nossos pais adoraram neste monte”, e assim por diante. A conversa
continuou. Depois de um tempo, Ele descobriu exatamente qual
era o problema dela. Quantos sabem qual era o problema dela?
Com certeza. Ele descobriu onde estava o problema dela.
Ele disse: “Vai, traga seu marido e venha aqui.”
Ela disse: “Não tenho marido.”
123
Agora, lembre-se, o que Ele estava fazendo? IdentificandoSe para os samaritanos agora. Foi assim que Ele fez com os judeus.
Agora, observe o que esta samaritana vai dizer. Ele disse: “Vá, traga
seu marido e venha aqui.”
Ela disse: “Não tenho marido.”
Ele disse: “Você disse a verdade ao afirmar ‘não tenho marido’,
porque você teve cinco, e aquele com quem você está vivendo agora não é
seu marido. Você disse a verdade.”
124
Agora observe àquela mulher, aquela mulher samaritana,
a reação dela diante daquilo. Ela sabia mais sobre Deus do que
a metade das pessoas dos Estados Unidos. Certamente. Incluindo
ministros, algumas vezes. Sim. Veem? Olhe para estes sacerdotes
em pé ali. Quando eles viram aquilo realizado, eles disseram: “Este
homem é um adivinho. Ele é um Belzebu”, tentando imaginar a maneira
como Ele fez aquilo, algum truque, algum trote. Veem? Mas aquela
pequena mulher disse: “Senhor, percebo que és um profeta.” Observe.
“Nós sabemos que há um Messias vindo, chamado Cristo. E quando Ele
vier, é isto que Ele fará.” Amém.
Ele disse: “Eu Sou Ele, O que fala contigo.”
125
Aquilo foi o suficiente. Ela soube Quem era Ele. Observe o
que ela fez. Ela correu até a cidade e disse aos homens da cidade:
“Venham, vejam um Homem que me disse às coisas que tenho feito. Não é
esta a característica do próprio Messias? Quando tivemos tal coisa? Aqui
está o verdadeiro Messias.”
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116
Agora, nós observamos que ela veio pelas onze horas
naquele dia, para pegar água. E vamos pensar, ela era uma
mulher muito atraente. E ela estava com seu vaso de água no
ombro. E parecia que subia...
117
Eu as vi colocando um vaso na cabeça, e um em cada lado do
quadril, caminharem e conversarem como as mulheres conversam,
e não derramar uma gota de água. E elas... Que equilíbrio! Eu não
sei como elas fazem aquilo. Mas aqui vinham elas caminhando, e
elas carregavam aqueles vasos, e tinham duas alças neles. Então
elas chegaram ao poço. Tinha uma corda, e você deixava descer e
pegava a água, e então descia novamente.
118
E aquele era o poço de Jacó, onde Jesus... Bem fora da cidade.
Era uma fonte pública. Onde Jacó tinha cavado o poço e deu água
para seus animais lá, e ele mesmo tinha bebido dele
119
E então nós vimos esta mulher vindo para pegar sua água,
e ela começou a baixar o vaso. Vamos imaginar que ela estava
pensando nas noites anteriores. E ela deixou a corda baixar,
enquanto ela prendia o gancho na alça do vaso para descer e pegar
a água. E ela ouviu um Homem dizer: “Dá-Me de beber.” E o poço,
se você alguma vez esteve lá, é um lugar que tem uma vista muito
bonita, algo como aqui nesta noite. E há parreiras crescendo no
muro. Então este judeu estava encostado naquele muro. E ela
olhou e lá estava Aquele judeu encostado no muro. E ela disse:
“Não é costume, você sendo judeu, pedir alguma coisa a uma samaritana.
Nós não temos nada a tratar um com o outro.” Pelo contrário, havia
segregação. “E não temos assunto um com o outro. E Você sendo um
homem, pede a mim, uma mulher samaritana para te dar água.”
120
E Ele era um judeu comum. Ele não estava vestido de maneira
diferente. Ele era um homem. Eu acho que eles disseram em São
João 6, que Ele tinha só trinta e dois anos. Mas Ele aparentava...
Devia aparentar ter cinquenta, porque eles disseram: “Você não tem
cinquenta anos e diz que viu Abraão?”
Ele disse: “Antes que Abraão fosse, EU SOU.”
121
[Espaço em branco na fita – Ed.] “... não vem aqui para
pegar.” “Ora”, ela disse: “O poço é fundo, e o que Você tem para pegar
a água? Como Você pode pegar?
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Observe, ele foi direto ao ponto: “Venha, veja Quem nós
achamos: Jesus de Nazaré, o filho de José.” Agora, eu imagino que aquele
homem era muito ortodoxo, limpando sua roupa da poeira onde
estava ajoelhado. Disse: “Espere um minuto aqui, Felipe. Eu sempre
soube que você é um homem sensível, mas talvez você tenha ido
longe demais, você sabe. Agora, nós estudamos as Escrituras juntos.
E nós sabemos que... O que você disse, ‘Jesus de Nazaré’? Agora,
você quer me dizer que o Deus Todo- Poderoso iria a um grupo
baixo como aqueles lá de Nazaré?”, bem pior que Tucson, “descer
lá e” ou pior que Jeﬀersonville, de onde eu sou, “descer lá naquela
cidade e pegar alguém de lá? Ora, você sabe que o sumo sacerdote
crê que Ele deixará os corredores do céu e caminhará até o jardim,
você sabe. E nós fomos ensinados assim.”
100
Mas, você sabe, Ele não vem sempre da maneira que nós
pensamos. Veem? Ele vem tão humilde. As pessoas têm tudo
preestabelecido da maneira que elas querem que Ele venha. E nós
passamos por cima da humildade, e ali é onde você encontra Deus.
Os cientistas hoje podem mandar um homem ao espaço, em órbita;
e passar por cima de uma folha de capim a respeito da qual ele não
sabe nada. Oh, você tem que se humilhar para conhecer a Deus.
Você tem que se livrar de suas próprias ideias, e simplesmente abrir
seu coração e sua vida para Ele. Então, Ele se dará a conhecer.
101
Bem, eu posso ouvi-lo dizer: “Pode alguma coisa boa vir de
Nazaré?” “Pode haver alguma coisa daqueles santos roladores, ou
o que seja que você chame isto? Se alguma coisa vai ser feita, seria
feita em minha denominação, na minha. Veem? É de onde viria.
Veem? Pode alguma coisa boa vir de um bando como aquele?”
102
Agora, eu acho que Felipe deu a melhor resposta que algum
homem pudesse dar: “Vem e vê.” Não fique em casa criticando.
Venha ver por você mesmo. Veem? Veem? “Vem e vê.” Traga sua
Bíblia e confira, veja se está correto. É isto que todos deveriam
fazer. Veem? “Vem e vê.”
103
Vamos acompanhar a conversa deles enquanto eles seguem
pelas praias da Galiléia, se aproximando. Eu posso imaginar ouvilo dizer isto: “Você se lembra daquele velho... Você sabe, nós
conversamos sobre a Bíblia juntos. Nós nos assentamos juntos
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em lugares Celestiais, enquanto olhávamos na Bíblia e sabíamos
que isto iria acontecer algum dia. Agora, Natanael, eu quero
perguntar--lhe uma coisa: o que o Messias será quando Ele vier?
Como saberemos que Ele é o Messias?”
104
Ora, Natanael sendo um bom estudante da Bíblia, disse:
“Ora, Ele será um profeta. Com certeza a Bíblia diz que Ele será
um profeta. Tudo bem. Então nós O reconheceremos.”
105
“Você sabe, aquele velho pescador ignorante lá, de quem
você comprou aquele peixe aquele dia, que não tinha escolaridade
suficiente para assinar o recibo?”
“Sim, eu me lembro. Simão. Sim, filho de Jonas.”
“Quando seu irmão veio e o pegou e o levou lá onde Ele estava,
Ele parou e olhou nele bem nos olhos e disse: “Seu nome é Simão e você
é o filho de Jonas.” Sabe, não será surpresa para mim, Natanael, que Ele
diga: “Seu nome é Natanael”, quando você chegar lá. Veem?
106
“Ah, eu tenho que ver. Você sabe, ver para crer”, mesmo
não estando em Missouri. Então nós vimos que eles seguiram na
estrada. E assim que Natanael chegou à presença de Jesus Cristo,
o que Ele fez? O que aconteceu quando ele chegou onde Jesus
estava? Ele disse: “Eis aqui um israelita em quem não há dolo.”
107
Bem, aquilo certamente desmontou o homem. E ele disse:
“Rabi”, que significa mestre, “de onde me conheces? Eu nunca Te vi
em minha vida. Eu moro a vinte e quatro quilômetros nos arredores
da montanha aqui, e eu nunca tinha ouvido falar de Ti até ontem à
tarde. E eu chego aqui e Tu me dizes que eu sou um israelita?”
108
Bem, você pode dizer que foi por causa da maneira que
ele estava vestido. Oh, não. Todos os orientais se vestiam daquela
maneira e usavam barba. “Tu és um israelita em quem não há dolo.”
Agora, e isto? Ele disse: “Rabi, de onde me conheces?”
Ele disse: “Ontem, quando você estava debaixo da figueira, antes
que Felipe te chamasse, Eu te vi.” Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Veem? O que ele disse? O sacerdote dele devia estar
em pé lá. Devia haver muitos críticos em pé ali, com certeza. Mas
ele correu para Jesus e disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei
de Israel.” Seu nome permanece inapagável nesta noite. Está escrito
no Livro da Vida do Cordeiro.
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109
Havia aqueles em pé por ali, claro, que não criam naquilo.
Certamente. Eles disseram: “Este homem é um adivinho. Ele é
Belzebu.” E Jesus se virou. Por quê? Eles tinham que responder
alguma coisa para suas congregações. As obras tinham sido feitas.
Elas estavam manifestas. Então ele disse: “Este homem é Belzebu,
um adivinho, telepata ou algo.”
110
Jesus disse a eles: “Vocês falam estas coisas contra o Filho do
homem, e isto lhes será perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo,
se vocês falarem – fizerem a mesma coisa... Se você vocês falarem uma
palavra contra Ele, nunca lhes será perdoado, neste mundo ou no
mundo por vir.” Nunca será perdoado. Agora, esta é a geração
em que estamos hoje.
111
Nós temos a primeira geração identificada. Nós podemos
pegar mais, mas vamos prosseguir porque teremos que começar
a fila de oração. Lá estavam os judeus, os verdadeiros ortodoxos.
O verdadeiro cristão, crente chamado por Deus, os crentes
reconhecem aquilo de imediato.
112
Então, um dia Ele estava descendo para Jericó, mas Ele
precisava passar por Samaria. Gostaria de saber por quê? Eles
estavam esperando um Messias, mas os gentios não.
113
Mas agora nós estamos esperando um Messias. Veem?
Vejam nós tivemos dois mil anos, como eles tiveram dois mil anos.
Veem? Nós tivemos dois mil anos esperando por Ele. Nós ouvimos
a respeito Dele, agora estamos esperando-O vir pela segunda vez.
114
E agora nós observamos que Ele teve necessidade de passar
por Samaria. Samaria estava no alto da montanha. E quando Ele
subiu a Samaria, deve ter sido por volta do meio dia, então Ele
enviou Seus discípulos à cidade para comprar comida. Da cidade
veio uma pequena mulher.
115
Agora, se vocês quisessem, se eu tivesse tempo, eu poderia
pormenorizar este assunto e lhes contar por que ela veio ao
meio dia. Todas as mulheres decentes tinham que vir juntas. As
imorais e as decentes não se ajuntavam. Elas não poderiam ser
vistas em público, ao mesmo tempo, até os dias de hoje. Agora,
ela era marcada, uma mulher de má fama. Você sabe do que estou
falando: uma prostituta.

