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Tudo é possível, somente crer, Somente crer, somente crer.
Tudo é possível, somente crer.
Vamos inclinar nossas cabeças, agora, para um momento de oração.
Nosso gracioso Pai Celestial estamos realmente felizes, nesta noite,
pelo privilégio de vir aqui à Nova Iorque ministrar para o Teu povo,
em Teu Nome. Estamos tão felizes em encontrá-los, sabendo que
haverá um grande amanhã onde nos encontraremos, onde nunca
teremos oração pelo doente, porque o doente estará bem para sempre.
Lá não haverá mais longas noites de oração pelos perdidos, porque
todos eles estarão salvos então.
2
E nós estamos esperando por aquele dia quando Jesus
aparecerá. Vendo a hora se aproximando, os sinais e maravilhas
apontando para aquele momento, nos fazem parar por um momento,
Senhor, para pensar em nós mesmos; agora estamos fazendo aquela
pergunta: “sonda-me e conheça-me, Senhor.” E se houver qualquer
pecado em nós, tire-o, Pai. Nós queremos Lhe servir com um coração
puro, mãos limpas, porque não sabemos que hora Tu nos chamarás e
nos convocarás ao Alto. Nós iremos Te encontrar.
3
Se houver alguns aqui nesta noite, Senhor, que não Te
conhecem como seu Salvador, o perdão dos seus pecados, que nem
mesmo tenham nascido do Espírito de Deus, que esta seja à noite em
que eles tomarão essa decisão e que Deus os encha com Sua bondade.
Cure cada pessoa doente aqui, Pai; todos os aflitos. Que não haja
nenhuma pessoa fraca, no edifício, ou nenhum pecador, quando o
culto terminar. Que possamos ver isso acontecer, para honra e glória
de Deus. Nós te pedimos isso em Nome do Teu amado Filho, Jesus
Cristo. Amém.
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4
Podem se sentar. É um grande privilégio estar aqui,
nesta noite, para ministrar novamente em Nome do nosso amável
Salvador, Aquele que é o Todo-suficiente.
5
Como estávamos falando na noite passada sobre o Anjo do
Senhor, o sinal de Sodoma, quando o Anjo tinha ficado atrás, para
falar com Abraão; Aquele Homem, que era um Anjo, mas era Deus
em forma humana, porque Abraão O chamou “Senhor.” Qualquer
leitor da Bíblia sabe que as letras maiúsculas S-e-n- h-o-r vem de “no
princípio criou Deus os céus e a terra,” que significa Elohim, que
quer dizer “o Todo- suficiente, o Todo-poderoso”. E Deus deu-Se a
conhecer ali a Abraão, na forma de um homem. Eles pareciam ser
apenas uns viajantes empoeirados. Ele nunca disse de onde veio. Mas
observe quando Ele falava com Abraão, Ele disse: “Eu farei isso. Eu te
prometi isso.” Veem? E chamou-o por seu nome de “pai” Abraão, o
qual já tinha sido mudado de Abrão há alguns dias antes, mas agora
ele é Abraão. E mudou de Sarai para Sara, “uma princesa”. E então
Deus desapareceu diante de Abraão e desceu até Sodoma, e aquele
foi o último sinal deles. Fogo caiu do céu e destruiu tudo em Sodoma,
e Gomorra, e nas cidades ao redor.
6
Mostrando, em figura, o que acontecerá com o mundo
gentio. Ele será destruído pelo fogo. Deus prometeu isso, que Ele
não destruiria mais o mundo por água, dando-nos um sinal. Deus
nunca faz nada sem um sinal. E Ele nos deu o sinal do arco-íris,
como um pacto, que Ele nunca mais destruiria o mundo com água. E
agora - mas desta vez, será fogo. E como Jesus se referiu aos tempos,
Ele disse: “Como foi nos dias de Noé, quando a arca estava sendo
preparada, quando somente oito almas foram salvas pela água, assim
será na vinda do Filho do homem.” Olhe para a minoria ali, “como
foi, quando oito almas foram salvas pela água.” E Ele continuou
mostrando a condição moral daquele dia, “comendo, bebendo,
casando e dando-se em casamento.” E se...
7
Eu estava lendo aquelas Escrituras há algum tempo atrás
e estava comentando sobre isso, pregando sobre isso. E então eu
percebi, Jesus leu o mesmo Gênesis que eu leio e você lê. Então
voltei a Gênesis 6, para descobrir o que eles fizeram naqueles dias, e
nós encontramos que “os filhos de Deus tomaram para si filhas dos
homens.” E eu olhei em suas traduções ali, diz: “tomaram para si
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obteve a vitória neste auditório, nesta noite. Você está exposto.
Você está exposto. Você é apenas um blefe; e nós requeremos de
suas mãos pelo amor do Calvário. Saia dessas pessoas, no Nome de
Jesus Cristo, deixe-os e solte-os.
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190
Você tem um problema feminino que está te incomodando
por um longo tempo. Você também tem problema de coração. Isso
está prestes a te matar. Você tem um – você tem um batimento
cardíaco fraco. Creia com todo seu coração e isso nunca mais irá te
incomodar. Vá e creia nisso!
191
Problema sanguíneo. Você crê que Deus pode reparar esse
sangue, fazer aquela condição anêmica regredir e fazer bem? Você
crê nisso? Tudo bem vá crendo e essa diabete não irá te incomodar
mais. Creia com todo o seu coração!
192
Você crê que Ele curou você sentado ali? Crê com todo seu
coração? Crê que é Deus que te faz completamente bem, totalmente?
Deus te abençoe. Siga adiante e regozije. Amém.
193
Se este problema nas costas nunca mais te incomodar
novamente, faria você se sentir realmente melhor, não faria? Tudo
bem vá regozijando, diga, “Obrigado, Senhor Jesus,” e creia com
todo o seu coração.
194
Sangue, no seu sangue, sangue ralo; diabetes. Você crê que
Deus pode curar diabetes? Vamos ao calvário para uma transfusão
de sangue. Ele vai tirar isso de você.
195
Você tem problema no tórax. Não tem? Eu ia te chamar
a poucos minutos atrás. Há poucos minutos atrás você estava
olhando para mim e eu me virei e olhei em você, e você percebeu
que eu estava te olhando e baixou os olhos; um sentimento muito
estranho veio sobre você, o problema no tórax te deixou. Acabou.
Era uma condição nervosa que bloqueava seu peito. Creia.
196
O que você pensa ali, com essa artrite, sentado no final dos
assentos, você crê? Levante-se, Jesus Cristo te cura.
197
Eu te desafio a crer em Deus, Jesus Cristo, o mesmo ontem,
hoje, e eternamente! Vocês creem? [A congregação diz “Amém.”Ed.] Tudo bem. Se vocês creem com todo seu coração, estendam
suas mãos uns sobre os outros. Ele não pode falhar. Ele é Deus, o
amável Senhor Jesus, Seu poder de ressurreição, Sua identificação.
Cada um de vocês coloque as mãos uns sobre os outros. Pai
Celestial, o inimigo está em retirada. O inimigo está derrotado.
Jesus Cristo vive e reina. Ó Deus, seja misericordioso e conceda a
cura dessas pessoas. Satanás, você perdeu a batalha! Jesus Cristo
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mulheres,” não filhas. Isso foi exatamente como aconteceu em Reno,
Nevada; simplesmente casam, divorciam como em Hollywood, e
assim por diante. Então disse: “Estes eram homens velhos, de renome”.
8
Então vocês veem a revista Life, onde este grande escândalo
aconteceu na Inglaterra, daqueles homens de renome, e aquelas
prostitutas e coisas, e como esses nossos governantes. E, oh meu
Deus, em que aglomeração estamos, exatamente o quadro que Jesus
disse que sucederia, vejam. “Comiam, bebiam, casavam, davam-se
em casamento, e não souberam até o dia em que Noé entrou na arca.”
9
E então a porta foi fechada. Não havia mais nenhuma
oportunidade. Aquele foi seu último sermão. O último sermão que
tem sido pregado em qualquer grande ministério foi para aqueles
quais seria impossível serem salvos. Noé, sua última mensagem foi
para aqueles quais era impossível serem salvos. Observe, ele entrou e
a porta se fechou atrás dele, e ele esteve ali dentro por sete dias antes
que começasse a chover. Veja, sua mensagem foi primeiramente
pregação, construir a arca, e em seguida fechado por sete dias.
10
As pessoas diziam: “Aquele velho fanático. Veja, ele está lá
dentro, ele mesmo fechou a porta.” Mas Deus a fechou. A mesma
coisa sucedeu em Sodoma. Observe nosso Senhor Jesus. Quando Ele
veio a terra, Ele foi um jovem Profeta da Galiléia. Ele ia às sinagogas,
todos O amavam. Ele curava os doentes. Aquela foi à primeira parte
do Seu ministério, o primeiro estágio. O segundo estágio foi profecia,
onde Ele começou a repreender os fariseus e saduceus de Seus dias,
dizendo-lhes o que eles eram e como eram cegos e não podiam ver
aquelas obras, e Quem Ele era, e assim por diante, você sabe, e
o que ia acontecer com eles. Por isso Ele foi condenado, e baseado
nisto Ele foi crucificado. Mas eles não puderam parar a Mensagem.
Você pode parar o mensageiro, mas não a Mensagem. E a Bíblia diz
que: “Ele foi ao inferno e pregou para aquelas almas que estavam em
prisão, que em algum tempo haviam sido desobedientes.” E ali Sua
última Mensagem foi para os condenados.
11
É horrível pensar nisso, agora, que em alguns desses dias as
pessoas podem estar pregando exatamente como eles faziam nos dias
de Noé, eles estariam fazendo a mesma coisa, porém para um mundo
condenado para o qual as portas já tenham se fechado. Nós não
sabemos em que tempo aquilo pode acontecer. Então se você não
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é um cristão, nesta noite, pense nisto realmente. Pense seriamente
sobre isso.
12
Agora há somente uma coisa que sabemos fazer, é seguir as
instruções que o nosso Senhor nos deixou: “Pregar o Evangelho a
toda criatura.” Ele sabe quem é salvo e quem não é. Nós não sabemos.
Nós apenas lançamos a rede ao mar, trazemos todos os tipos, porém
Deus sabe quem é salvo e quem não é. “E nenhum homem pode vir
a Ele a não ser que o Pai o traga; e todo que o Pai tem dado virá a
Ele.” Nós sabemos disso, veja. Então nós não podemos dizer esse
aqui é um cristão e aquele ali não é, porque Ele disse: “O reino dos
Céus é semelhante ao homem que toma uma rede e vai ao mar e a
lança. Quando ele puxa a rede, ele vê todo o tipo de coisas ali dentro.
Poderia ter aranhas, insetos, cobras e peixes, e peixes necrófagos [Que
se alimenta de cadáveres – Trad.] e bons peixes.” Porém, veja, insetos
d’água e coisas finalmente rastejam de volta para a água novamente,
mais os peixes bons foram guardados pelo Mestre. Agora, nós não
sabemos quais são. Nós apenas lançamos a rede.
13
Mas recorde, aquele inseto d’água era inseto d’água quando a
rede caiu o pegou. A influência do encontro foi o que capturou ele. A
cobra ainda era uma cobra, a rede do Evangelho apenas a puxou pra
dentro. E o peixe necrófago era um peixe necrófago, a tartaruga era
uma tartaruga, o caranguejo era um caranguejo, veem. Mas o peixe
real era um peixe, para começar. Então Ele sabe quem é, porque Ele
tem seus nomes no Seu Livro, postos lá quando o Cordeiro foi morto
antes da fundação do mundo.
14
Estamos aqui para tentar fazer nossa parte. Agora, o irmão
Vick tem estado ali na esquina lançando a rede, por muitos anos.
Outros ministros têm estado em outras esquinas, lançando a rede.
Eu venho tecer minha rede com vocês, meus irmãos, de modo que
possamos fazer um grande lançamento e nos mantermos puxando,
como um pescador nos cantos do lago. Num dia desses, o último
peixe será pego do lago. Então a pescaria acabará. Vamos buscar a
Deus de todo nosso coração, orar e sermos sinceros, pois como vemos
essa hora vem se aproximando.
15
Agora, nesta noite, nós vamos orar pelos doentes. Nós
entregamos os cartões. Eu creio que Billy... Não cheguei a conversar…
Ele deu os cartões de oração? Aqueles... Sim. Bem, vamos… Ótimo.
Isso é bom. Tudo certo.
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E você sabe que eu, um homem, não saberia disso. Somente Ele
poderia fazer isso. Isso está certo?
183
Eu odeio dizer isso. Há uma sombra sobre o rapaz, vejam,
há uma escuridão sobre ele. E isso é uma coisa muito séria que
está errada. Você tem câncer. Isso é certo. E um raio-x mostrou
e revelou que o câncer está no estômago, e também que ele está
na parede do estômago. Está no... Está correto? É onde eu vejo a
imagem, o raio-x. Está na parede do estômago. Agora isso significa
que breve você vai, se Deus não te ajudar. Você aceitará isso, meu
irmão? Jesus... Câncer não é nada para Jesus Cristo, não mais do
que dor de cabeça. Você crê nisso? Agora, alguma coisa acabou
de acontecer em você. Você sentiu um sentimento muito bom,
veja. Agora, se você continuar crendo dessa maneira! A sombra te
deixou. Vê? Sua fé te salvou. Agora, vá crendo, que Deus possa te
fazer bem.
184
Deus pode curar artrite. Você não crê nisto? [O paciente
diz: “Amém.”] Bem, comece a andar, dizendo, “Obrigado, Senhor
Jesus.” “Se tu podes crer! Todas as coisas são possíveis para aqueles
que creem.” Tudo bem. Você se sentiu um pouco estranho quando
eu disse “artrite.” Isso é o que você tem, também, pela manhã
dificilmente você pode se levantar, de manhã, isso te endurece
todo. Acabou agora, se você crer. Volte, vá crendo nisso. O Senhor
te abençoe. Apenas creia!
185
Problema de asma, você sabe. Você crê que Deus pode curar
isso? [O paciente diz: “Amém.”--Ed.] Receba-O, vá e Jesus Cristo te
cura, creia com todo seu coração.
186
Quer ir comer seu jantar, desfrutar dele, acabar o problema
de estômago, sair e ficar bem? Vá, creia nisso. Se tu podes crer!
187
Deus pode curar problemas nas costas ou qualquer coisa
mais. Você não crê nisso? Você crê que Ele curaria o seu problema?
Continue sua jornada, regozijando, dizendo, “Obrigado, Senhor.”
188
Você crê em mim, como Seu profeta, ou Seu servo? Você crê
que Deus pode curar problema de coração? Então vá, creia nisso!
189
Você tem um problema feminino, por uma coisa, e artrite.
Está correto? Você crê que Ele é o curador Divino? O aceite como
seu Curador. Vá regozijando, dizendo, “Obrigado, Senhor.”
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congregação diz: “Amém.”- Ed.] Tudo bem, Creiam.
178
Agora, ela parece ser uma pessoa boa. Veem? Agora vamos
conversar por um momento. Agora a Luz saiu, foi para o meio da
audiência. Alguém... Apenas seja reverente, veja. É aquele forte
puxão de fé. Isto pega bem... Você sente isso, virtude! Eu preguei
por volta de uma hora e meia, e uma visão me faz mais fraco do
que se eu pregasse dez horas. Força, virtude é “força.”
179
Vejam vocês estão fazendo isso. Não sou eu. Eu não estou.
Essas visões não sou eu. São vocês que estão fazendo isso. É a sua
fé em Deus que está fazendo isso. Não sou eu. Eu não estou. Eu
estou aqui apenas como um representante. Como isso aqui, isso
é uma - isso é uma caixa de som muda, a não ser que haja uma
voz falando nela; ela não pode falar por si mesma. Nem mesmo eu
posso falar. É Ele, o Vivente, Cristo, o Vivente, Ele fala e Ele sabe
quem você é e o que você tem feito.
180
Vamos voltar a falar com a senhora novamente. Se o Senhor
Jesus me revelar alguma coisa da sua vida, que você está... Talvez
o que você está querendo Dele. Porque, sendo uma crente, você você está pedindo alguma coisa a Ele. E se Ele me revelar isso, você
crê que você poderia receber isso? [A irmã diz: “Sim.”- Ed.] Você
creria nisso? Agora, seu problema está no estômago. [“Sim.”] Um
exame mostrou que você tem complicações no estômago. [“Sim.”]
Está certo. Isso está certo? [“Sim.”] E há outra coisa aqui no exame,
eles encontraram que você tem um tumor no seu estômago. [“Sim.”]
Isso está correto? [“Sim.”] Você crê? [“Sim.”] Você crê que Deus
pode me dizer quem você é? [“Sim.”] Senhora Willard, vá para
casa agora e creia.
181
Vocês, vocês creem de todo o coração? [A congregação diz
“Amém.”--Ed.] Agora pergunte à senhora. Nós nunca nos vimos
na vida. Porém, é o Espírito Santo, Ele está aqui. Agora sejam
bem reverentes. Digam-me quando o tempo estiver esgotado,
vejam, onde...?...
182
Agora, como vai senhor? Agora, somos estranhos um ao
outro, e você percebe que algum dia nós teremos que nos encontrar
com Deus. E sendo um estranho para mim, e eu para você, se o
Senhor Jesus me revelar seus problemas, você creria que é Ele?
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16
Nós na noite passada íamos preparar para esta noite um culto
de oração. E então pensei em tomar uma ou duas noites, talvez,
somente para pregação. E vamos ver quantos ainda não recebeu o
Espírito Santo. E esta é a coisa principal, veja. Se você recebe... Se você
foi curado, Deus irá curar você, com certeza. Ele já tem feito isto.
Você tem que apenas crer nisso. Mas se você for, você vai ficar doente
novamente, se você viver tempo suficiente, talvez. Mas quando você é
salvo, isso é diferente, veja. Veem?
17
Agora vamos dizer isto porque há pessoas que não conhecem,
que vieram, que talvez estejam aqui e nunca viram um culto de
cura. E muitas vezes eles tentam endereçar essa palavra pra você,
“um curador divino.” Porém aqui não há nenhum... Há somente
um Curador Divino, esse é Deus. E, francamente, há somente um
curador, esse é Deus.
18
Agora, os médicos não reivindicam serem curadores. Eles não
são curadores, eles não alegam ser. Que tal se eu sair e quebrar o
braço bem aqui, e entrar e dizer: “Doutor, cure o meu braço, bem
rápido, eu tenho que terminar meu trabalho”! Ele diria: “Você precisa
de uma cura mental.” Bem, isso poderia ser verdade. Veem? Agora,
o médico pode engessar meu braço, mas Deus realiza a cura. Se eu
cortar minha mão, eu digo: “Doutor cortei minha mão, cure-a agora
mesmo para mim.” Ele não pode fazer isso. A única coisa que ele
pode fazer é lavá-la; se o corte for maior, ele pode costurar, mas Deus
tem que curar isso.
19
Veja, a natureza tem que desenvolver células, vida. A vida
tem que colocá-las juntas. O corpo tem que produzir cálcio, e assim
por diante, e possui a própria vida. O cálcio não vai curar. Isso é
vida. Veja, não há nenhum remédio que cura. O medicamento
apenas mantém limpo enquanto Deus cura. Vê? Não há nenhum
medicamento que cura.
20
Se eu cortasse minha mão, e caísse morto aqui, veja. Se você me
levasse até o médico e dissesse: “Você poderia curar este homem?”.
Ele diria: “Ora, Ele está morto.” Tudo bem, então você diz: “Vamos
dar ponto nisso. E você tem algum medicamento que trará a cura para
essa mão, não tem?”. “Não, não temos”. Veja, se eles dessem alguns
pontos em mim e me dessem um fluido de embalsamamento que
me fizesse parecer natural por centenas de anos, e me dessem uma
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injeção de penicilina todo dia, e colocassem todas as pomadas nesse
lugar, certamente não iria curar. Por quê? Porque a vida já saiu dali.
Bem, então quem é o curador, a medicina ou a vida? Agora vocês
me dizem o que é a vida e eu lhes direi Quem é Deus. Veem? Deus
é Vida. Veem? Vocês estão
21
Nós dissemos na última noite: “Nós temos bastante da
mecânica e não da dinâmica.” Agora, meu corpo é a mecânica, porém
meu corpo não vai funcionar sem a dinâmica, o espírito. Vê? E o
espírito trabalha em meu corpo, colocando-o sob controle. Como um
automóvel sem nenhuma gasolina, sem nenhum combustível, veja.
Não importa quão bem a dinâmica, ou quero dizer... A mecânica está
arrumada, os cilindros, e os - os pontos e plugues, e qualquer outra
coisa, tem que ter a corrente também. Você tem que ter tudo isso
junto. Esta é a maneira como Deus é. Tem que haver um crente em
Deus para fazer o contato, então alguma coisa vai acontecer.
22
Então a cura divina é como a salvação. Nenhum homem
que prega o Evangelho de Salvação para sua alma gostaria de ser
chamado de Salvador Divino, pois ele seria tão Salvador Divino como
qualquer homem que esteja pregando Cura Divina, seria Curador
Divino. Porque, o homem não pode dizer que poderia salvar uma
pessoa, porque Jesus já fez isso. Veem? Tudo bem. Porém, pela sua
pregação, ele os aponta para Cristo que é o Salvador. Cura Divina
somente aponta para eles a obra concluída no Calvário, “porque Ele
foi ferido por nossas transgressões, pelas Suas pisaduras fomos sarados.”
Veem? Veem? Cura Divina não é algo que um homem tem, que ele
pode colocar em você. É sua fé na obra consumada.
23
Se Jesus estivesse aqui, nesta noite, vestido com esse paletó,
que Ele me deu, Ele não poderia curar você. Ele apenas... Ele talvez
pudesse... Você saberia que era Jesus; mas Ele não poderia curar
você, porque Ele já fez isso. Vejam vocês teriam que crer nisso. Agora,
Ele diria: “Meu filho, você não sabe que pelas Minhas feridas você
foi sarado?” Veja, Ele já fez isso. É uma obra já consumada. Está
no passado. Nós apenas cremos agora. E, para mim, a Palavra seria
suficiente. Se você disse algo a alguém, e eles não quiseram acreditar
naquilo, bem, isso resolveria. Deixe-os ir em frente e não acreditarem
nisso. Mas isso não é Deus, veja.
24
É como um pequeno hino que eu costumava escutar um
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Apenas creia. Agora, veja, você não tem que estar bem aqui.
Você está aí. Apenas creia, é tudo que eu te peço para fazer.
Apenas creia.
175
Há uma senhora sentada bem atrás aqui, olhando por este
lado; orando, ela não está orando por si mesma, ela está orando
por um ente querido. Porque o que esse... Alguém acabou de
sair daqui, que estava orando por alguém querido, uma senhora
por sua mãe. Porém essa senhora está orando por seu pai. E seu
pai, eu vejo um mar agitado, ele não está... Ele é estrangeiro
ou algo, Noruega, norueguês. Exatamente isso. Creia no Senhor
Jesus, jovem, e o seu pai será curado. Agora, o que ela tocou?
Pergunte-lhe se ela me conhece. É por isso que você está orando?
Acene sua mão se isso está correto. Está correto. Nós somos
estranhos. Isto está correto? Correto. Tudo bem. Você receberá
seu pedido se você apenas crer nisso. O que ela tocou a 18 jardas
de mim? Ela tocou o Sumo Sacerdote, vejam, não eu. Eu não
a conheço. Mas ela tocou o Sumo Sacerdote, o amável Senhor
Jesus, que está conosco nesta noite. Você é uma estranha. É essa
a paciente, essa é a pessoa?
176
Vejam, eu apenas tenho que seguir Aquele que me conduz
pelo caminho, vejam. Como aquela mulher, veja, Ele a alcançou.
Vejam, ela tocou em Deus, através Dele. Bem, então as pessoas
ali fora, isso é o que elas estão fazendo, elas estão tocando em
Deus. Vejam, é somente... Eu tenho que mudar para a maneira
que Ele está tratando.
177
Agora, nós somos estranhos um para o outro. Eu
realmente não te conheço. Eu nunca te vi em minha vida. Somos
estranhos. Então, as pessoas verão que somos estranhos, não nos
conhecemos. Agora, se o Senhor Jesus me revelar agora alguma
coisa que você sabe que eu nada sei sobre isso, então isso tem
que vir através de um Poder sobrenatural. Vejam vocês, cura
divina, se vocês querem cura... Eu não sei se é isso que você
quer, vejam. Às vezes isso é para outra pessoa; e problemas
domésticos, finanças, e coisas. Porém Ele pode suprir tudo. Se
Ele sabe do que você precisa, Ele pode revelar para mim, vejam.
E se Ele revelar, então você saberá que é Ele. Veja, você sabe
que tem que ser Ele. Isso faria com que todos vocês cressem? [A
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uma jovem. E agora se o Espírito Santo puder me revelar qual é
o seu desejo que você quer de Deus! Você é uma cristã, vejam.
E se você não fosse, Ele me diria, veja. Mas você é uma cristã,
quero dizer, uma verdadeira cristã. E se Ele - se Ele me revelasse
o que você deseja Dele, você creria em mim como Seu profeta ou
Seu servo? Eu devo dizer isso, vejam, o tempo virá, vejam. Você
creria? [A irmã diz: “Amém.” – Ed.] Você sabe que eu sou um
estranho para você.
171
Agora, não é realmente por você mesma que você está
aqui. Eu vejo uma mulher, uma mulher idosa, certo, é sua mãe.
[A irmã diz: “Sim!”- Ed.] Umh--humh. E ela não está aqui. E
ela está... Você tem estado muito preocupada com ela. Ela está
preocupada, também, de ser câncer. E você está preocupada com
a condição dela. Você crê moça que é o Espírito Santo fazendo
isso? [“Amém.”] Agora, pegue esse lenço da sua bolsa e vá para
casa. Quando você vires sua mãe, ou enviar o lenço para ela, e
colocar ou enviar o lenço para ela em comemoração à oração
desta noite. E não duvide em seu coração. Mas creia que Jesus...
[A irmã fala com o irmão Branham.] Sim, e as trevas a deixarão, e
ela estará... Você estará bem. Vá agora, e que o Senhor te abençoe.
Deus te abençoe, minha irmã.
172
Você crerá com todo o seu coração? Agora, não duvide.
Tenha fé.
173
Agora, só um momento, com licença só um momento.
Alguma coisa aconteceu. Há mais alguém que apareceu aqui.
Quem era a dama que recebeu oração aqui, onde ela está? Oh,
sim, estava correto. Só um momento. Não. Só um segundo, o
Espírito Santo... Há mais alguém vindo. Vejam, é uma Luz, e
ela deixa...
174
Sim é a senhora de cor sentada bem aqui. Sim, você estava
sentada bem aqui orando por cura. Agora, você é uma estranha
para mim. Eu não te conheço. Mas você crê que o Senhor Jesus é
o mesmo ontem, hoje, e eternamente? Você crê que a pressão alta
vai te deixar e você vai ficar bem? Era sobre isso que você estava
orando. Você vê? Creia nisso. O que ela tocou? Ela não pode me
tocar, ela está muito longe de mim. Ela tocou o Sumo Sacerdote
que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades.
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ministro e sua esposa cantarem: “Não como os mortais perdoam
uns aos outros. Jesus perdoa e esquece.” Veja? Nós não podemos
esquecer, veja, mas Ele pode. Ele é Deus. Ele pode esquecer aquilo;
nunca aconteceu. Coloca isso no mar do esquecimento, e nem mesmo
se lembra. Ele é Deus. Ele pode tirar aquilo completamente de Sua
memória. Mas nós não podemos fazer isso, veem. Ele pode.
25
Agora, quando você crer Nele, que Ele tem feito isso por
você, “Ele te curou quando Ele--quando Ele foi ferido por tuas
transgressões, e por Suas pisaduras você foi sarado,” passado. Agora,
a única coisa que você tem que fazer é crer nisso. Agora, a Palavra
ensina isso. Ninguém pode dizer que a Palavra não ensina isso. Ela
ensina isso, agora, e nós vemos tanta evidência de pessoas sendo
curadas em todo lugar. Portanto, existe cura Divina.
26
Agora se fosse eu ou você que enviássemos nossa palavra,
soberana como a de Deus, bem, se as pessoas não quisessem acreditar,
elas não teriam de fazê-lo; afinal de contas, são elas que estão doentes.
Não Deus.
27
Ele também coloca na Igreja apóstolos, profetas, mestres,
pastores e evangelistas, veja, tudo para o aperfeiçoamento do Corpo.
E nesse Corpo, cada corpo local, Ele deu nove dons espirituais, e
esses dons são de diferentes tipos: sabedoria, conhecimento, falar
em línguas, dons de cura, interpretação de línguas, e assim por
diante; nove dons espirituais, tudo para mostrar seu amor para
com a Igreja. Vejam, porque Ele quer que vocês fiquem em ordem,
o grande Espírito Santo, sendo Ele próprio o Tutor da Igreja. É uma
pena tomarmos um bispo ao invés do Espírito Santo, para ser nosso
tutor, vejam. Porém nós – nós... O Espírito Santo é o Tutor que Deus
deu à Igreja, para guiar, para conduzi-la na admoestação de Deus.
Portanto, o Espírito Santo estabelece livremente esses dons na Igreja
e eles operam perfeitamente, se você não ficar agitado e tentar tirar o
que você mesmo pensa.
28
É aí onde as pessoas cometem erros. Eu descobri que entre
as pessoas, que alguém fica todo influenciado, e é ajudado um
pouquinho pelo Espírito Santo. O que é maravilhoso, estimulante.
Mas aí alguém vem até você e diz: “Será que o Senhor disse isso e
aquilo?” Veja você não tem que lhes dar resposta. Não vá dizer aquilo
a não ser que Deus tenha falado; então você tem o ASSIM DIZ O

8

CRENTES DA BÍBLIA

SENHOR. Então nada pode impedir que aquilo aconteça. Aquilo tem
que acontecer.
29
Eu tomo qualquer pessoa como testemunha, nesta noite, se
você nunca ouviu o Espírito Santo falar nas reuniões, o ASSIM DIZ
O SENHOR, que não tenha acontecido exatamente daquela maneira,
exatamente, dos milhões de casos. Veja isso tem que ser absolutamente
correto. Se o Espírito Santo vier nesta noite e me disser, por uma
visão: “Eu quero que você vá ao cemitério presidencial, amanhã, vou
ressuscitar George Washington.” Eu convidaria o mundo para vir e
ver isso acontecer. Isso teria que acontecer, veem, porque o Espírito
Santo disse. Isso se torna a verdade.
30
Porém até que Ele diga isso, você apenas espera, você vê.
Veem? Você sabe que é salvo e sabe que está cheio com Sua bondade.
E você sabe como, se Ele está em você, Ele viverá Sua vida em você.
Então esteja satisfeito. Ele quer te usar, Ele certamente fará isso,
veja. Ele sabe onde você está. E eu penso, ao fazer isso com amor
e companheirismo uns com os outros, esquecemos todas essas
aglomerações, denominações e barreiras, e o grande exército de Deus
vai marchando em direção á vitória.
31
Vou ler uma pequena porção das Escrituras, nesta noite, e
muitos de vocês talvez queira ler junto comigo. Se você deseja, ora,
você certamente pode. Agora vamos abrir no Livro de São Mateus,
capítulo 12, se vocês quiserem ler comigo. No verso 38, de São Mateus
capítulo 12.
32
E eu quero anunciar agora sobre qual tema eu desejo falar: “O
Sinal Deste Tempo”. Esse é um pequeno texto familiar, e eu falo sobre
isso porque eu tenho estado orando. E eu não gosto de sair de uma
pregação dura e então voltar para aquela linha novamente. Porque,
qualquer um sabe que os dons do Espírito Santo, eles trabalham num
determinado canal. “Há dons de cura, pelo mesmo Espírito; dons de
línguas, pelo mesmo Espírito,” apenas outro canal, e você mesmo se
move de um para o outro. Então, vamos ler agora. Se vocês...
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a Palavra,
dizendo: “Mestre, quiséramos ver da Tua parte algum sinal”.
Mas Ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera
pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do
profeta Jonas.
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creio que foi isso que Ele fez. O Pai O enviou ali em cima, e foi
necessário passar por Samaria. Mas quando Ele chegou lá, tudo
que Ele sabia é que estava lá. Aqui vem a mulher, Ele sabia que
deveria ser aquele momento.
167
Agora, o Pai me enviou aqui. Aqui eu estou, em Nova
Iorque; e aqui está você, a primeira pessoa na plataforma nesta
noite. Eu não sei, porém Ele vai revelar para mim. Se Ele revelar,
isso fará com que você creia Nele de todo seu coração? Você
aceitará? Você saberá se é verdade ou não, vejam. Não conhecendo
você, e sendo estranho para você; mas seu problema, o que você...
Você teve vários problemas. Porém seu principal problema que
você está desejando oração, está na sua garganta. Você tem um
problema na garganta. Está certo? Levante sua mão. Vocês creem
nisso? [A congregação diz “Amém.” - Ed.] Só um momento. Agora,
isso estaria bem.
168
Você diz: “Você poderia ter adivinhado isso, irmão
Branham.” Não, eu nunca poderia. Eu sempre capto isso da
audiência, “Ele adivinhou aquilo.” Agora só um momento,
vamos conversar só com ela. Você está consciente que há algo
acontecendo, vejam.
169
Agora na audiência. Quantos viram aquela gravura do Anjo
do Senhor, aquela Luz? Está à mostra em Washington, D.C. Veem,
esta Luz está suspensa sobre ela agora. Veem? Vocês podem ver?
Parece com... Com certeza, a Unção está aqui agora. Posso vê-La,
vejam. Está bem acima dela. Sim, aqui está. Ela tem, sim, o problema
dela está na sua garganta. Ela tem se preocupado. E, bem, ela tem
um tumor na garganta. Exatamente correto. Não é somente isso,
mas você tem um problema de tireóide que está te incomodando.
Está correto? Veem? Tudo bem. Você crê agora que aquele Jesus
Cristo está de pé aqui, que conhece você e tudo sobre isso? Você O
aceita como seu curador? [A irmã diz: “Eu aceito” – Ed.] Vá e fique
bem, no Nome do Senhor.
170
A fila, vejam, apenas vejam. Ele conhece todas as coisas.
Como vai, moça? Agora você está só um pouquinho assustada,
você vê, porque assim que a dama chegou, essa Luz veio sobre
ela. Veem? Ela está consciente disto. Agora veja. Eu não conheço a
mulher. Eu não sei nada a respeito dela. Mas ela está em pé aqui,
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161
Agora, vamos apenas pegar um pouquinho assim, vamos
ler São João 4 novamente. Aqui está um homem e uma mulher se
encontrando pela primeira vez, como nosso Senhor e a mulher de
Samaria. Eles se encontraram pela primeira vez e Jesus conversou
com ela um pouquinho até que Ele encontrou onde estava seu
problema. O problema dela era imoralidade. E Ele lhe disse qual
era seu problema, e rapidamente ela reconheceu aquilo, que Ele
tinha que ser um profeta. Ela disse: “Senhor, eu percebo que Tu és
um Profeta.” Disse: “Sabemos que o Messias está vindo. Quando
Ele vier, isso é o que Ele vai fazer.” Jesus disse: “Eu O sou.” Veem?
162
Agora, se essa é a maneira pela qual Ele Se identificou para
as pessoas no passado, e se Ele é o mesmo hoje, Ele teria que Se
identificar da mesma maneira. Agora, se o Espírito Santo dissesse
aquilo para ela, então ela saberia que isso tinha algum significado
espiritual. Isso não pode vir do natural. Seria algum significado
espiritual. Agora, ela poderia dizer como os fariseus: “É belzebu,”
então isso era com ela. Ela disse: “É Cristo”, seria uma coisa entre
ela e Cristo outra vez, vejam; seja o que for.
163
Agora sejam bastante reverentes. Estou esperando por um
momento, por essa Unção. É por este motivo que estou protelando,
vejam. Porque, isso inclusive não pode vir para todos. Se não
vier, então inclinaremos as cabeças e eu despedirei a audiência,
e voltaremos amanhã à noite novamente e Lhe perguntaremos se
Ele... Ele nunca falhou comigo antes. Agora, diante de centenas de
milhares, até o momento, Ele nunca falhou comigo. E Ele realmente
não quer falhar desta vez. Eu sei que Ele não quer. Eu sei que Ele
não quer. Vejam eu simplesmente sei que Ele não quer.
164
Então vejam eu estou me lembrando que passou da hora
de terminar. Você não pode ter... Você não pode ficar frustrado, e
o Espírito Santo trabalhar através de você; você tem que sossegar.
Agora, se houver alguma cobrança extra nesta noite, eu pagarei por
isso, vejam. É isso. Satanás, você não pode blefar conosco assim.
165
Eu tomo controle e comando sobre cada espírito aqui, em
Nome de Jesus Cristo. Agora apenas. Vou conversar com a pequena
dama. Agora se o Espírito Santo, irmã, apenas...
166
Jesus conversou com aquela senhora só um momento
para captar o espírito dela, veja, para ver o que estava errado. Eu
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Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia,
assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.
Os ninivitas ressurgirão no Juízo com esta geração e a
condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis
que está aqui Quem é mais do que Jonas.
A Rainha do Sul se levantará no Dia do Juízo com esta geração
e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria
de Salomão. E eis que está aqui Quem é mais do que Salomão.
33
Nós encontramos que nosso Senhor, na Escritura que acabamos
de ler, estava exatamente na tendência do que os Judeus acreditavam.
Os Judeus acreditavam em sinais. E eles foram ter com Jesus, esses
teólogos, e estavam discutindo com Ele, que eles gostariam de ver um
sinal Dele. Agora você vê como eles eram cegos? Ele já havia mostrado
Seu sinal, o que Ele era, que Ele era o Messias.
34
Nós estávamos naquela última noite. Quantos estavam aqui
na última noite? Vejamos. Muito bem. Tudo bem. Nós estávamos
aqui naquela última noite e provamos para a audiência qual o
sinal Messiânico que Ele deveria mostrar; que Ele era o Profeta
que Moisés disse que se levantaria. “E todo aquele que não crer nesse
Profeta, será cortado de entre o povo. O Senhor teu Deus levantará um
Profeta semelhante a Mim.” E quando Ele veio e fez o sinal de Profeta,
bem, muitos deles queriam dizer que Ele era um Belzebu ou algum
espírito maligno. E Ele lhes disse: “Agora, isso vos será perdoado. Porém,
quando o Espírito Santo vier e vocês falarem contra Aquele que estiver
fazendo as mesmas obras, certamente isso jamais vos será perdoado, nem
neste mundo nem no mundo que está por vir.” Agora nós não queremos
nos aproximar dessas coisas superficialmente, temos que vir diante
disso sinceramente e ver. Jesus fez aquela declaração, aquele que,
quando o Espírito Santo vier e fizer as mesmas obras que Ele fez,
quem falar uma palavra contra isso, nunca será perdoado nesse
mundo e nem mesmo no mundo vindouro.
35
Agora, recorde, o Espírito Santo não foi dado até o Pentecostes.
E aos Judeus já tinha sido testemunhado pela Pessoa de Jesus Cristo;
aos Samaritanos tinha sido testemunhado pela Pessoa de Jesus
Cristo. Então um Deus justo não podia condenar pessoas justas, tinha
que ser pessoas injustas para Deus poder condenar. Bem, então, esse
Espírito Santo deve retornar nos últimos dias sobre a Igreja e mostrar
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aqueles mesmos sinais como Ele fez então, porque Deus nunca
altera sua maneira. Deus nunca faz uma coisa desta maneira e outra
coisa de outra maneira, de uma maneira diferente. Veja, Sua primeira
decisão é perfeita porque Ele é Deus. Veem? Sua Palavra não pode
ser alterada. Ele não aprendeu mais nesses seis mil anos que temos
de história humana. Ele nunca aprendeu nada mais do que Ele sabia
lá atrás, porque, para começar, Ele é infinito. Veem? E Ele nunca muda
Sua Palavra. Ele deve…
36
Ele escolheu salvar o homem pelo Sangue derramado de um
inocente. Nós tentamos educá-los, nós tentamos denominá-los, nós
temos tentado tudo no mundo, e uma vida social; e cada pedacinho
disso falhou, e continuará a falhar até regressarmos sob o Sangue. Este
é o único lugar onde há companheirismo.
37
Deus nunca muda. Quando Deus diz qualquer coisa, aquilo
deve permanecer para sempre. Se Deus... Se um homem vem a Deus,
e Deus cura esse homem com base em sua fé, Ele tem que fazer com
o próximo homem da mesma maneira ou Ele agiu errado quando
curou o primeiro homem. Se Ele salvou um homem pelo Sangue, e
somente assim, e permite alguém entrar apenas pela educação ou por
ser algum teólogo ou algo, sem o Sangue derramado aplicado nele,
Ele agiu errado quando Ele exigiu o Sangue do primeiro homem.
Veja, Ele deve permanecer sempre o mesmo. Seus propósitos sempre
têm sido os mesmos. Suas ações sempre têm sido as mesmas.
38
Deus, em nenhum tempo alguma vez tratou com uma
organização. Busque na história. Ele sempre trata com um indivíduo,
nunca com um grupo; mas com um indivíduo. Encontramos na história
que quando grandes homens se levantaram, o Senhor os colocava
em cena, e quando eles morriam, eles faziam uma organização após
eles. E nunca houve um tempo em que o povo tenha se organizado,
sem que aquela organização morresse e nunca mais voltasse ao reino
espiritual como era. Eu somente tomei cerca de vinte anos de história
bíblica e não há lugar algum que eles tenham se levantado outra
vez. Deus trata com o hoje. O que Ele fará amanhã é com Ele. Ele
sempre trata conosco como um indivíduo, veja, porque um grupo de
homens tem muitas ideias.
39
Observe, mesmo os apóstolos, depois que eles tentaram
escolher um, por causa da queda de Judas, eles lançaram sorte
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156
Porém, agora se a pequena dama aqui se aproximasse,
vejam. Obrigado, está tudo bem. Agora, aqui está uma mulher
muito mais jovem do que eu. Nós provavelmente nascemos anos
de diferença, milhas de distância. Nosso primeiro momento de
encontro. Agora ela está aqui por alguma razão. Eu não sei. Ela,
talvez alguma doença. Eu não sei qual é o problema dela. Qualquer
que seja o problema dela, Deus sabe. E se Ele revelar isso, ela saberá
então se é verdade ou não.
157
Agora, se a senhora dissesse: “Irmão Branham, estou
terrivelmente doente. Eu... meu estômago está me incomodando.
Eu tenho convulsões ou alguma outra coisa.” Ela parece uma
pessoa saudável, mas você não pode se guiar sempre por isso. Se ela
dissesse isso, eu diria: “Bem, a Bíblia diz: ‘coloque as mãos sobre os
enfermos. ’” Essa seria a maneira, o irmão Roberts oraria por ela, o
irmão Allen, ou muitos dos homens. Esses são os seus ministérios.
Então eles imporiam as mãos sobre ela, e diriam, “Satanás, apartate dela, em Nome de Jesus. Eu te repreendo Satanás,” ou alguma
coisa assim. Diriam: “Agora vá, você está curada.” Ela deveria crer
nisso. Vejam, estaria tudo bem.
158
Bem, agora, que tal se ela tiver algum pecado escondido ali
em algum lugar? Vocês poderiam derramar um galão de óleo sobre
ela, ungi-la diversas vezes, pular pra cima e pra baixo e gritar; esse
demônio ficaria bem ali. Pecado não confessado. Você nunca irá
movê-lo. Não, senhor.
159
Mas agora, se o Espírito Santo puder vir e dizer-lhe alguma
coisa que tem acontecido, ela saberá se é certo ou não, e então
dizer a ela o que acontecerá. Se o que “tem acontecido” estiver
correto, o que “acontecerá” estará correto. Não é verdade? Agora
essa é a bondade do nosso amável Senhor, tentando reunir Sua
Noiva nestes últimos dias, vocês veem, o que Ele prometeu fazer.
Quantos creriam Nele com todo seu coração, se Ele fizesse tal
coisa? [A congregação diz “Amem.”-Ed.] Deus vos abençoe por sua
lealdade. Agora isso é um- um...
160
Se vocês quiserem ler... Eu te pergunto, se você me apanhar
fora das Escrituras, então me diga. Veem? Escreva-me uma carta
ou fale a um dos pastores, e me diga onde eu estou errado. Eu não
quero estar errado. Eu quero estar certo, e tem que ser esta Palavra.
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151
E vocês assentem-se bem quietos e orem. Creia de todo seu
coração. Não duvide. Apenas creia com tudo que há em você, creia
(alma, corpo, e espírito) e Deus concederá isso a você.
152
Agora vamos inclinar nossas cabeças por um momento.
Grande Criador dos céus e da terra, tudo que eu tenho coloco aqui
está noite, mas digo que não será de nenhuma valia a menos que
Tu venha e prove que é certo. Temos escutado tanto, e o povo tem
escutado tanto. Agora uma palavra de Ti, Pai, fará tudo ficar bem.
E estamos esperando por isso.
153
Agora sabemos que Tu falas somente através de lábios
humanos. Tu fizeste dos homens Teus agentes. Um dia Tu estavas
de pé, Tu disseste, olhaste na seara e disseste: “Está madura,” disse,
“rogai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros para Sua
seara,” e Tu eras o Senhor da ceifa. Mas Tu estavas tão conectado ao
Teu programa, Tu e os homens juntos; Tu não fazes nada fora disso.
Eu oro agora, Deus. E se apenas Tu me ungisses e não ungisses
essa audiência para crer, não faria bem algum. Nós temos que estar
como uma unidade, como irmãos e irmãs. Eu oro, Deus, que Tu nos
unjas juntos, que possamos ver novamente, outra vez deste lado
da Eternidade, o glorioso Senhor Jesus, um maior que Salomão
estando aqui. Te pedimos isso no Teu Nome. Amém.
154
Agora, eu quero que sejam tão reverentes quanto possam
ser. [A pianista começa tocar Somente Crer – Ed.] Algum dia, se
eu morrer, quando eles estiverem me colocando no túmulo, eles
estarão tocando isso, vocês sabem. Quando vocês ouvirem que eu
parti, não pensem que eu estou morto. Não estou. Porém apenas
pare em algum lugar, se escutar isso no rádio ou em algum lugar,
ou ler isso no jornal, apenas cante este hino (você cantará?) e apenas
lembre que é isso mesmo, “Somente Crer.”
155
Agora, na audiência, não há ninguém nessa fila que eu
conheça. Se cada um de vocês nessa fila é estranho para mim, e
vocês sabem que eu não sei nada sobre vocês, não sei nada que está
de errado com vocês. Apenas erga suas mãos, se vocês confirmam
isso. Agora, talvez vocês estejam doentes; talvez eles não estejam.
Eu não sei. Pode ser que sejam problemas financeiros, problemas
domésticos. Eu não sei.
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e caiu em Matias. Isso foi o melhor que eles podiam fazer com as
chaves do Reino. E não há registro em nenhuma Escritura onde ele
tenha feito qualquer coisa. Mas Deus escolheu Saulo, um pequeno
companheiro mal humorado, mas Ele teve que jogá-lo por terra um
dia e deixá-lo olhar para cima um pouco. E Ele disse: “Eu lhe mostrarei
quão grandes coisas ele terá que sofrer por Mim.” Veem? Veja, a igreja
escolheu Matias, mas Deus escolheu Paulo. Veja, essa é a diferença.
Deus sempre faz Sua escolha, Sua eleição. Deus faz isso pela eleição
por Sua presciência.
40
Agora, encontramos que Deus sempre trata com as pessoas,
com sinais e maravilhas. Ele tem prometido os sinais dos últimos
dias. Deus não pode mudar Sua política. Ele sempre fala ao povo
através dos Seus profetas. Tem acontecido muitas vezes, por todas as
eras; mas Deus sempre teve um profeta em algum lugar através do
qual Ele pôde falar, todo aquele a quem a Palavra do Senhor viria,
e somente àquele, veja, sobre aquele profeta. Veem?
41
Eles sempre desciam ali e encontravam onde aquele profeta
estava. Um vidente significa--um vidente significa tanto “predizer ou
dizer”, ele é um vidente que vê coisas que vão acontecer e ele prevê
isso para o povo. E a Bíblia diz: “Se isto não suceder, então não o ouça.”
Tem que ser assim toda vez. Deus não pode falhar, veja. “E se isto
não acontecer,” então Ele disse que “Ele não estava com aquela
pessoa.” Então, baseado nisso, as pessoas sabiam que a Palavra do
Senhor estava com esse vidente, que Ele tinha enviado, os videntes do
Velho Testamento.
42
Agora, o Espírito Santo não muda essa maneira. Jesus disse:
“Quando Ele, o Espírito Santo, vier sobre vocês, Ele lhes mostrará essas
coisas que Eu tenho ensinado, que Eu tenho falado a vocês, e Ele mostrará
as coisas que estão por vir.” Veja, Ele nunca muda Seu sistema; sempre
o mesmo. Por isso, podemos ter confiança Nele. Porém, veja você
nossa parte humana nos coloca tão amarrados em diferentes coisas, e
grupos de homens se reúnem e votam nisso e naquilo. Ali está o que
nos coloca fora da linha, vejam, e dizem: “Bem, isso foi para outro
dia.” Não. Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. E toda a
Palavra é inspirada, toda ela.
43
Agora Jesus veio exatamente sob o sinal que era para seguiLo, como Moisés predisse que o Messias seria um Profeta ungido
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que o Senhor levantaria, e Ele mostrou claramente que Ele era esse
Profeta. E agora, esses fariseus vêm até Ele e dizem, “Mestre, nós
buscamos um sinal de Ti”. Ele disse - num lugar, Ele disse, se vocês
quiserem ler isso, em São Mateus capitulo 16 e versículo 3, de 1 a 3,
eles Lhe pediram novamente um sinal. Ele disse: “Vocês, fariseus cegos,
hipócritas, vocês saem e veem o pôr do sol,” e dizem, “vocês dizem, ‘Amanhã
vai estar claro.’ Se estiver um pouco vermelho e sombrio, vocês dizem, ‘será
um mau tempo’” Disse: “Vocês, hipócritas, vocês podem discernir a face
dos céus; mas não podem discernir o sinal do tempo.” Eles deveriam ter
conhecido isso.
44
Agora, agora se este Espírito Santo vindo nestes últimos dias
tem que ser exatamente a Vida de Cristo na Igreja, veja, e o mundo
que rir Dele ou disser uma palavra contra Ele, pela autoridade da
Palavra de Deus, será destruído. Então, vocês veem o que o mundo
tem feito; então o julgamento de Deus que vai derramar do céu, está
exatamente em ordem agora mesmo. Nossa nação, nossas cidades,
nosso mundo, estão prontos para o julgamento. Estou certo de que
é mais tarde do que pensamos. Ele disse que teria que abreviar o
tempo por causa do Eleito, ou não haveria nenhuma carne salva.
Basta pensar que, dia após dia, ano após ano, está ficando pior. Olhe
a santidade de vocês gente, povo pentecostal, como a corrupção tem
entrado nas igrejas; agitação acontecendo. Olhe para nossas mulheres.
Costumava ser errado para elas cortarem seus cabelos; a Bíblia diz:
“É errado”. Mas elas cortam de todas as maneiras. É a Bíblia diz
para elas não fazerem isso. E vestir essas roupas que parecem roupas
de homens; a Bíblia diz: “É uma abominação para Deus.” “Oh,” você
diz, “são os metodistas.” São os pentecostais. Exatamente isso. São
todos eles, vejam. Por que isso? Vocês gostam dos seus programas
de televisão mais do que se importam em ler a Bíblia. Vejam, vocês
fazem daquelas pessoas seus exemplos ao invés da Palavra de Deus.
Veem? Agora, então, tem que ser o julgamento, e está constantemente
ficando pior e pior.
45
Agora Jesus lhes disse que haveria um sinal. Ele falou sobre os
sinais do último dia. E na noite passada Ele nos disse: “Como foi nos
dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem, que o Espírito de
Deus seria revelado nos últimos dias, em carne humana, que seria capaz de
discernir os pensamentos que estão na mente, no coração.”
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agir da mesma maneira.”
145
Quantos vocês acham que acreditaram, naquele dia, quando
aquela mulher tocou Nele e foi e se sentou? Vocês acham que aquilo
influenciou as pessoas ali? Vejam, isso provavelmente aconteceu.
Bem, deveria. Ora, nós gentios desses dias, somos tão gratos por
Jesus. Deveríamos ser mais agradecidos. Veem?
146
E essa pequena mulher O tocou, ela foi e se sentou. Jesus
disse: “Só um momento. Quem me tocou? Quem me tocou?” Ora, Pedro
O repreendeu, disse, “Senhor,” em outras palavras, “Não seria uma
coisa sensata para o Senhor dizer. Ora, o Senhor bem sabe que está
entre as pessoas, como um Profeta. Ora, como o Senhor pode dizer
‘quem Me tocou’, se todos estão Te tocando?”
147
Ele disse: “Sim, mas, de outra maneira, esse foi um tipo
de toque diferente. Compreendem? Vejam, virtude saiu de Mim,
força.” E Ele olhou em volta até que Ele encontrou a mulher, disselhe que ela tinha um fluxo de sangue e ela sentiu no seu próprio
corpo que isso tinha parado, porque Ele disse, “Tua fé tem te
salvado.” Veem?
148
Agora Ele é o mesmo Sumo Sacerdote. E agora, se você apenas
puder tocá-Lo! Agora, me tocar não faria nem um pouquinho de
bem. Eu sou como seu marido, seu irmão, seu pai, vejam. Tocar um
dos pastores faria a mesma coisa. Compreendem? Porém toque-O,
Ele é o Único. Eu não te conheço. Eu não sei nada sobre você. E não
poderia te curar. Se pudesse, certamente faria isso; mas não posso.
Eu não posso fazer o que Ele já fez.
149
Agora, se Ele estivesse aqui, Ele mesmo se daria a conhecer
que está entre vocês. Apenas pense nisso. Agora todos nós sabemos
que estamos sendo dirigidos para algo agora mesmo. Podemos
sentir isto. Agora, há um certo e um errado. Há tantos caminhos
diferentes apontando, dizendo, “Bem, este é o caminho, aquele.”
Tem que haver um caminho certo em algum lugar.
150
E pensar que o próprio Deus, que irá te julgar no julgamento,
desce exatamente aqui embaixo no meio de vocês e se apresenta a
vocês bem aqui! “Onde quer que dois ou três estejam reunidos em Meu
Nome, ali Eu estou”. Vejam, as obras que “Eu fiz uma vez,” Ele fará
novamente. Ele prometeu fazer isso. “Vocês são minhas testemunhas;
em Jerusalém, Judéia, Nova Iorque, vejam, em todo o mundo.”
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isso. Quando Ele vier, o tempo terá acabado então. Ele estará vindo
para nos buscar então. Mas a Pessoa do Espírito Santo...
140
Agora, alguém pode vir aqui em cima com cicatrizes de
prego nas mãos, e espinhos em todo seu rosto. Essa pessoa seria
apenas um personificador. Seria um impostor. Qualquer pessoa
poderia fazer isso. Porém mesmo tendo tudo isso, se isso não
produzir a vida de Cristo, ele ainda não seria Cristo. Veem? Não,
tem que ser a vida de Cristo agora.
141
E a Bíblia disse que “Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser
tocado pelo sentimento de nossas enfermidades”. Agora, o pessoal
aí fora sem cartão de oração, agora vamos apenas tomar algo, e
dizer agora enquanto estamos orando, vocês apenas digam, “Ó
grande Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador!” Se
há algum pecado em sua vida, confesse isso, liberte-se disso.
142
E vocês na fila de oração façam a mesma coisa, porque
esteja certo, isso será exposto bem aqui. Veem? Se você tem
qualquer coisa errada que você não quer que seja exposta aqui
na plataforma, saia da fila. Por que, quantos conhecem isso? [A
congregação diz, “Amém.”- Ed.] Sim, senhor, será exposto bem
aqui. Então coloque isso debaixo do Sangue, vejam, de forma que,
e apenas diga: “Perdoe-me por meus pecados e me ajude a crer em
Ti. Estou doente, Senhor, e eu quero ser curado para Tua Glória.”
Vejam, Deus não cura apenas por curar. Veem? Não. Ele faz isso
para a Glória de Deus. E nós devemos confessar nossos pecados e
nossa incredulidade.
143
E observe o pai que trouxe o filho com epilepsia, que aqueles
discípulos não puderam curar. Jesus disse: “Eu posso, se você crer.”
Ele disse: “Senhor, eu creio! Ajude-me na minha incredulidade.”
Veem? Ele clamou porque ele estava em necessidade.
144
Agora, vocês aí, orem a Deus e digam: “Deus, o irmão
Branham não me conhece. Ele não me conhece. Porém eu sei que
o Senhor me conhece, então me deixe tocar Tua vestimenta. Deixeme tocar na Tua vestimenta, porque Tu és o Sumo Sacerdote. E
então fale através do irmão Branham e diga como Tu fizeste com
a mulher que tocou Tua vestimenta na terra. Porque, se Tu és o
Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas
enfermidades, “o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Ele terá que
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46
Agora, a Bíblia diz que a Palavra de Deus faz isso, Hebreus 4:
“A Palavra de Deus é mais forte, mais poderosa e mais cortante do que uma
espada de dois gumes, penetrando até a divisão da medula do osso e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração.” Essa é a razão, Jesus
era a Palavra. “No princípio,” São João 1, “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.” Essa é a razão pela qual Ele podia olhar para eles
e perceber seus pensamentos. Essa é a razão que Ele poderia dizer à
mulher do poço, vejo que, “Você tem cinco maridos.” Essa é razão
que Ele poderia dizer para Filipe, quando trouxe Natanael, Ele disse a
Natanael: “Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade!”
Ele disse: “Rabi, quando o Senhor me conheceu?”
Disse, “Antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo
da árvore, Eu te vi.”
47
Apta para discernir os pensamentos, oh, tantos lugares nas
Escrituras Se identificando! Aquilo não foi para os Gentios. Em
nenhuma vez Ele Se identificou aos gentios daquela maneira. Examine
as Escrituras. Em nenhuma vez. Assim é hoje. Compreendem? Os
gentios tiveram dois mil anos de estudo e teologia; Ele tomou um povo
dentre os Gentios para Seu Nome; mas agora é chegado o tempo em
que isso tem que acontecer antes de descer fogo como foi em Sodoma.
48
Aqui estava Jesus com Sua identificação, sinal confirmado,
um sinal Escriturístico para o povo, e esses judeus ainda dizendo:
“Eu gostaria de te ver fazer um sinal.” Você já viu alguma vez pessoas
que são descrentes, diriam isso a você, “Se for verdade, eu sei de
fulano de tal, bem ali na rua, se Ele os curar!” Veem? Oh, isso...
Você pode ver que é satanás, a mesma coisa. Vocês sabem que eles
disseram: “Se Tu és o Filho de Deus, desça da cruz.” Eles colocaram um
pano em volta da cabeça Dele, disseram: “Esses sujeitos dizem que
Ele é um Profeta.” Eles bateram na cabeça Dele com um pau, com
um pano cobrindo sua cabeça, disseram: “Agora profetize e nos diga
quem Te bateu,” enquanto eles passavam o pau de um para o outro,
diziam, “nós creremos em Ti.” Mas, vejam, Deus não faz palhaçada
para ninguém. Jesus disse: “Eu faço somente aquilo que o Pai me mostra.”
Veem? E isso é certo. E é assim que é um verdadeiro servo de Deus,
sempre obediente ao Seu Mestre. Veem? Não para se mostrar ou dizer
alguma coisa para exaltar alguém, mas para ser honesto e verdadeiro
com Aquele que O enviou. Esse é o verdadeiro servo de Cristo.
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49
Como Eliezer, um representante, vindo da parte de Abraão,
vejam, para pegar a noiva para Isaque, a bela Rebeca; obediente,
um modelo de servo, vejam, ele estava ocupado nos negócios de
seu senhor, sozinho. Que tipo do Espírito Santo hoje, a mesma coisa,
pegando a Noiva, vejam, no tempo do entardecer, quando as luzes
estão se apagando.
50
Agora, eles quiseram ver um sinal. Embora Ele tenha sido
identificado, através de todos os sinais Escriturísticos, ainda assim eles
não quiseram acreditar no sinal Bíblico. Eles queriam que Ele fizesse
palhaçada. Estão vendo? Esse é o mesmo tipo de espírito que disse: “Se
Tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Se Tu
és o Filho de Deus, jogue-Se daqui para baixo, porque está escrito que aos Seus
anjos dará ordens a Teu respeito, para que jamais tropeces em alguma pedra,
eles Te sustentarão.” Mas Ele não estava tropeçando em uma pedra.
Veem? Certamente. E ali Ele também disse, se vocês notaram, quando
Ele estava sobre a cruz, e assim por diante; agora esse espírito aqui
estava naqueles fariseus, dizendo: “Nós buscamos um Sinal.” Ele disse:
“Uma geração perversa e adúltera busca um sinal.” Observe.
51
E Ele, Deus, em todas as eras, tem dado sinais ao Seu povo.
E sem fazer nada, Deus envia um sinal, Ele sempre envia um sinal
primeiro. E Ele prometeu que faria a mesma coisa, porque Ele não
pode mudar. Então quando nós vemos o fim dos tempos aparecendo,
e os sinais do fim do tempo, até mesmo o último sinal que foi
prometido antes de Sodoma pegar fogo. Nós temos tido regozijo.
Nós temos tido as estrelas abaladas nos céus. Temos tido guerras e
rumores de guerras. Temos tido terremotos em diversos lugares, e
todas essas coisas. Com – os dons do Espírito têm retornado para
a Igreja. Temos tido todas essas diferentes manifestações, grandes
cultos de curas e coisas, mostrando. Isto tudo são sinais.
52
Mas o último sinal, exatamente antes dos Gentios serem
queimados, o sinal foi: Deus manifestado em carne humana.
Exatamente. E Jesus disse que seria assim no seu retorno. Agora,
nós devemos ter cuidado e nos endireitarmos com Deus. Certifiquese de que você está certo, agora. Eles eram os judeus, sempre foram
dependentes de seus sinais, vocês sabem, ao invés de teologia e
discursos. Eles tinham que confiar em sinal, porque o real e verdadeiro
crente sempre crê que Deus é um Deus de poder.
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oração... Vamos ficar de pé agora, um por vez, enquanto eu chamo
seu número. Se você não puder se levantar, alguém irá te ajudar e
te trazer até aqui em cima.
136
Agora quantos aqui não têm cartão de oração e estão
doentes? Apenas ore. Que Deus possa te abençoar. Está tudo bem.
137
Agora, eu quero o cartão de oração número um. Quem
está com ele? Bem ali. Você poderia vir aqui, senhora, bem aqui?
Número dois, quem tem o cartão A, número... Foi o A? A, número
dois. Dois, quem tem... A senhora aqui, você poderia vir bem aqui,
senhora? Número três. Venha até aqui. Quatro. Venha até aqui,
senhor. Cinco, quem tem o cartão de oração cinco, poderia levantar
sua mão? A senhora. Seis. Isso impede de ser como em uma arena,
vocês sabem, onde... Esta é Igreja. Seis, sete. Tudo bem, número
oito. Tudo bem, apenas tomem seus lugares, oito. [Espaço em
branco na fita -- Ed.] Oito, nove, onze. Eu não vi o onze agora, pode
ser alguém surdo. Você poderia olhar o cartão dos seus vizinhos?
Onze, você tem onze, você, senhora? Levantaria sua mão? Oh, ela é
surda, eu percebo. Você viu o cartão dela quando ela foi chamada,
vejam. Tudo bem, onze. Você o tem, onze. Doze. Cartão de oração
doze, a senhora ali. Treze, cartão de oração número treze. É treze,
cartão de oração treze, treze? [Um irmão fala com o irmão Branham
- Ed.] Tudo bem, verifique a senhora ali, vejam. A senhora com o
chapéu azul, é o seu tre... Doze. E você tem o treze, você, treze?
Desculpe-me. Quatorze. Tudo bem, quinze. Eu creio que será tanto
quanto poderemos chamar nesse momento, vejam como a fila está
ficando congestionada.
138
Agora, o resto de vocês que não têm um cartão de oração. Há
alguém que está aqui pela primeira vez? Deixe-me ver suas mãos.
Bem, estamos felizes em tê-los nesta noite. Vocês já estiveram nessas
reuniões antes? Ergam suas mãos se já estiveram nos encontros.
Tudo bem.
139
Agora, qualquer um sabe que não afirmamos sermos
curadores. Nós não podemos curar as pessoas. Jesus já fez isso. Mas
nós afirmamos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós
apenas pudéssemos saber e reconhecê-Lo em nosso meio, que Jesus
está aqui! Se Ele estivesse aqui e vocês pudessem vê-Lo com seus olhos,
isso lhes daria fé? Certamente. Porém, vejam vocês, Ele não vai fazer
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possam render suas vidas completamente a Ti e se tornarem Teus
filhos, e terem amor em seus corações, de maneira que mesmo se
fossem levados à morte, iriam sem qualquer temor. Como Davi
disse: “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temeria mal algum.” Como aquela mãe corça saindo daquela mata,
diretamente para a sombra da morte, direto para o espaço aberto. E
Davi disse: “Eu irei pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal
algum, Tu estás comigo.” Deus, isso é o que todos nós queremos
ser. Conceda isso, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém.
133
O Senhor te abençoe. Peço desculpas por ter mantido vocês
por tanto tempo. Parece que eu quase não consigo parar de falar.
Mas vamos orar pelos enfermos agora. Eu gostaria que todos
permanecessem em seus assentos apenas por alguns minutos. Eu
prometi ter a fila de oração nesta noite. Eu quero fazer isso. E eu
sei que deveríamos ter terminado mais cedo do que isso, porém
eu sei que estamos quase.... E o zelador, eu certamente admiro
sua gentileza, senhor, em não apagar as luzes. Que a Luz de Deus
possa raiar em sua vida se já não estiver ali agora, te levar para à
Glória algum dia.
134
Agora, onde está Billy? Quais cartões você entregou? “A”,
de um a cem. Tudo bem. Eles pegaram, enquanto nos apressamos...
Normalmente nós os misturamos. E quando o rapaz distribui os
cartões de oração, ele mistura todos eles, na sua frente, e apenas
te dá um cartão de oração quando você deseja, vejam. De modo
que todos eles estão misturados. Nós nunca sabemos qual número
começamos a chamar. Muitos aqui têm estado em reuniões antes.
Isso é assim, para que aquele rapaz não possa vender um cartão de
oração, como uma vez pegamos um rapaz fazendo. Não podemos
fazer isso. Ele também sabe.
135
Alguém diz: “Bem, você me dá esse cartão, e conseguirei
entrar na fila?” Ele não sabe. Em primeiro lugar, todos eles estão
misturados, e ele apenas lhe deu um cartão. De forma que ele não
sabe, e eu não sei até chegarmos aqui. Normalmente eu conto uns
quantos nessa fila, e divido os cartões com outros nessa fila, e
consigo a resposta de alguma maneira, ou simplesmente começo de
algum lugar. Mas nesta noite vamos relevar isso, e simplesmente
começar pelo número um, porque estamos atrasados. E o cartão de
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53
E onde Deus está, sinais têm que acontecer. Vejam vocês, é
como bater numa peça de aço quente, numa bigorna, vejam vocês, as
faíscas têm que voar. Isso reflete. E em qualquer lugar onde Deus está,
isso também acontece, há sinais e maravilhas. Jesus disse: “Esses sinais
seguirão aos que crerem”, o ministério por todo o mundo, vejam. “Esses
sinais os seguirão,” sinais sempre. Deus sempre dá sinais, como Ele
fez no princípio, e os dá em todas as gerações, até o fim.
54
Ele fez isso no tempo de Noé. Noé foi um sinal para aquela
geração. Ele foi um fanático aos olhos do mundo. Para os cientistas,
ora, a mensagem dele não combinava em nada com o entendimento
científico deles. Ele disse: “Cairá água dos céus e inundará a terra.”
Eles poderiam ter habilidade de fotografar a lua, ou com seus
radares, ou o que quer que seja. Eles disseram: “Não há água alguma
lá. Eu posso provar cientificamente que não há água nenhuma lá,” os
cientistas poderiam ter dito.
55
Mas Noé disse, “Deus é capaz. Se não houver nenhuma água
ali, Ele é o Criador, Ele pode colocar água ali. E Ele sabe como fazer
isso.” Porém ele foi um sinal. Ele prosseguiu construindo uma arca,
quando não havia nenhuma água para fazê-la flutuar. Mas ele a
construiu de todas as formas. Ele foi um sinal para aquele povo. Bem,
Moisés foi um sinal no Egito, quando eles viram aqueles grandes
milagres, e assim por diante. Salomão também, lá em baixo.
56
Então nós encontramos aqui que eles chamaram Jesus... O sinal
que Ele estava dando para eles, o verdadeiro sinal profético de Suas
Escrituras. Agora, há muitos sinais que não são sinais Escriturísticos.
Nós devemos ter sinais Escriturísticos. Eles têm que vir com o ASSIM
DIZ O SENHOR desta Bíblia, vejam, então saberemos que isso está
certo. Naturalmente, há muitas coisas que vêm com estes sinais, que
Deus pode fazer qualquer coisa que Ele desejar. Ele é Deus. Mas eu Sei
que Ele cumpre Sua Palavra, então eu quero ver os sinais de acordo
com Sua Palavra, então eu sei que isso é verdade, porque é a Palavra.
57
Agora encontramos nesse tempo, Jesus mostrando Seu sinal
Escriturístico, e eles chamaram aquele sinal Escriturístico... Porque
eles não quiseram acreditar que aquilo era um sinal Escrituristico.
Eles tinham que encontrar uma resposta para o povo, então eles
disseram, “É a mente Dele. Ele está possuído por um demônio.” E Ele
é chamado, eles O chamaram “Belzebu.” E Ele os estava repreendendo
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por aquilo. Como será quando Ele vier novamente? Observe, Ele
mencionou Jonas. “Assim como foi nos dias de Jonas,” referindo-se a
Jonas, “assim será no Filho, na vinda do Filho do homem.”
58
Agora muitas pessoas condenam Jonas. Eu não condeno Jonas.
Vocês sabem, eles dizem, “Bem, ele é um Jonas.” Vocês já ouviram
essa expressão. Mas vocês não devem fazer isso, Cristãos. Vocês não
devem condenar os servos de Deus. Jonas foi um profeta. Ele não
estava fora da vontade de Deus. Ele fez exatamente o que tinha que
ser feito. Ele devia fazer aquilo como um sinal. Tudo acontece não
apenas por acontecer, acontece por um sinal.
59
Certa vez, um profeta teve que se casar com uma prostituta, ter
filhos com ela. Um outro deitou de um só lado por trezentos e quarenta
dias, então deitou do outro lado. O outro tirou suas roupas. E tudo isso
foi feito como sinal, vejam. E Jonas teve que fazer aquilo como sinal.
Recordem Abraão teve que se casar com Hagar, contra sua própria
vontade, quando Sara deu sua serva, mas ele a recusou. Porém Deus
apareceu para ele, disse: “Escute Sara, porque a livre não será herdeira
com a escrava.” Ela tinha que expulsar a criança. O que foi aquilo? Um
sinal. Tudo isso são sinais. Deus faz coisas como sinais.
60
E Jonas foi um sinal. Agora se vocês observarem, Jesus se refere
a isso aqui, “Uma ímpia, perversa e adúltera geração pede um sinal, e eles
o terão.” Porque como o profeta Jonas esteve no ventre da baleia por
três dias e três noites, da mesma maneira o Filho do homem, vejam,
estará no seio da terra por três dias e três noites. De que Jonas foi um
sinal então? Ele foi um sinal da ressurreição. Certamente.
61
Agora, se já houve uma geração pervertida é a que nós estamos
vivendo. Sabemos disso. É pervertida, mentalmente, fisicamente,
sexualmente, tudo. É pervertida. Uma geração perversa, incrédulos,
mais do que jamais houve, eu penso. Eles são o tipo eclesiástico de
incrédulos, e esses são os mais difíceis de lidar.
62
Eu sou um missionário. Eu estive nos campos e vi quando eles
traziam os pagãos, que nem mesmo sabem qual é a mão esquerda e
qual a mão direita. Eles não saberiam. Bem, ele vem em sua condição.
Ele nunca ouviu falar de Deus. Agora ele quer ver algo. E assim que
você puder provar para ele o que é a Verdade, ele a aceitará.
63
Mas os pagãos educados, veja, essa é uma palavra terrível para
se usar, mas é a verdade. Veja os pagãos educados, eles querem mostrar
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daqueles olhos puxados saíram grandes lágrimas, rolando pelas
suas bochechas. Ele agarrou a arma e a jogou no chão. E me agarrou
pela perna da calça, naquele monte de neve; ele disse: “Billy, isso
foi o suficiente pra mim. Foi o suficiente pra mim. Conduza-me até
esse Jesus do qual você fala.”
129
Qual era o problema? Ele viu algo real. Ele viu algo que
não era fingimento. Oh, se apenas pudéssemos ser cristãos tanto
quanto aquela corça era mãe. Veem? E Jesus ainda disse: “Poderia
uma mãe se esquecer de seu bebê que amamenta? Sim, ela poderia.
Porém, Eu nunca posso esquecer vocês. Seus nomes estão gravados
na palma da Minha mão.”
130
Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento.
Quantos estão na Presença Divina neste momento, enquanto nos
apressamos, você rapidamente diria: “Deus, eu oro a Ti agora para que
me faças tão bom cristão quanto aquela corça foi uma mãe, assim serei
destemido. Eu serei... Eu amo, eu quero te amar do jeito que aquela
corça amou, a mãe amou seu filhote”. Levantem a mão, digam... Deus
te abençoe. Deus te abençoe. Tenha esse tipo de amor.
131
Nosso Pai Celestial, aqui estão estes sentados aqui, muitos,
sim, centenas ergueram suas mãos, dizendo que gostariam de
ter essa experiência. A razão porque aquela corça podia mostrar
aquela maternidade, aquela bravura, é porque ela era uma mãe.
Sua natureza era de mãe. Ó Deus, faça-nos cristãos, nossa natureza
de cristãos, Senhor. Não apenas fingir alguma coisa, dizer, “eu
pertenço a isso ou àquilo”, mas, faça-nos cristãos de coração. Plante
Tua Palavra e amor em nossos corações, Senhor, para que possamos
ser e representar ao mundo uma demonstração de cristianismo e
amor piedoso, tal como aquela corça demonstrou aquele dia, de
maternidade. Conceda isto, Pai. Eu oro por cada um que levantou
suas mãos. Que essa experiência possa vir à eles.
132
Talvez haja alguém aqui que não saiba mais do que se
juntar à igreja. Eles nunca viram nada real. Porém um maior que
Salomão está aqui, Jesus mesmo, O qual é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Que essa audiência que espera, possa ao ver a fila
de oração nesta noite, ver a demonstração do amor de Deus e da
Verdade de Deus, que Sua Palavra é Verdade, que Ele não está
morto. Ele está vivo para todo o sempre. E vendo isso, que eles
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cartucho no seu rifle. E ele era um atirador certeiro.
124
E eu o vi, ele soprou novamente. E a mãe veado veio direto
para aquele descampado, às onze horas do dia. Agora, isso não é
comum. Eles não fazem isso. Não. Especialmente na temporada de
caça, nessa hora do dia, de jeito nenhum. Ela saiu ali. Por quê? Ela
era uma mãe. Sua natureza era de mãe. Ela era uma mãe em seu
coração, e seu bebê estava em problema. E ele estava chamando
por ela, e ela estava procurando pelo bebê.
125
Eu pensei: “Certamente você não é tão cruel para matar aquela
mãe procurando por seu bebê!” Ele olhou para mim, assim, com
aqueles olhos de camaleão. E ele tomou aquela arma e posicionou pra
baixo. Eu pensei, “Ó meu Deus, certamente ele não vai fazer isso.” E
aquela mãe destemida andando ali fora, em pé ali! E quando o gatilho
armou, para travar o cartucho na câmara; quando engatilhou, a corça
escutou o gatilho e ela se virou e viu o caçador. Ele se levantou dessa
maneira para atirar nela, e, meu Deus, a mira apontada bem no coração
leal dela! Eu pensei: “Esse grande trinta-zero-seis, com cartucho de
cento e oitenta grãos de chumbo, vai explodir o coração dela.” Eu
pensei: “Como você pode fazer isso? Uma mãe procurando por… E a
enganando, chamando como se fosse o bebê dela. E chamando-a para
depois atirar nela. E ela tendo um coração leal como aquele, como
você pode fazer isso? O que - como você pode ser tão cruel?” E eu o
vendo abaixando. E a corça, ao invés de correr como normalmente
faria, simplesmente ficou quieta. Ela não estava com medo de morrer.
Seu bebê estava em problema.
126
Agora, observe, ela não estava fazendo de conta. Ela não
estava encenando. Era a morte. Veem? Mas ela não pôde evitar,
ela era uma mãe. Aquela era sua natureza: uma mãe. E seu bebê,
ela estava procurando por ele. Ele estava chorando e ela estava
procurando por seu bebê.
127
Eu não suportei ficar olhando aquilo acontecer. Eu virei
minha cabeça. Eu comecei a orar. Eu disse: “Senhor Jesus, não o
deixe fazer isso. Não o deixe fazer isso. Como ele pode fazer isso?
Aquela pobre mãe ali, e ele vai estourar o coração dela.” Bem, eu
esperei, e a arma não disparou.
128
E me virei pra olhar, e a espingarda estava abaixando desse
jeito. Ele não pôde segurá-la mais. E ele se virou, me olhou, e
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suas próprias opiniões a respeito disso, vê, e eles sabem muito sobre isso.
Eles não podem se humilhar para ter fé, para olhar na Palavra de Deus.
É dessa maneira que os fariseus eram naqueles dias, eles simplesmente
não podiam olhar para a Palavra. Ali estava Ela, mas eles não queriam
olhar para Ela. E a parte lamentável, é saber que eles realmente eram
cegos. Deus fez aquilo para ser um sinal.
64
Agora, vejam hoje então, o sinal que esta geração perversa na
qual estamos vivendo verá, será o sinal da ressurreição. Ele não disse
que não haveria “um.” “Uma geração perversa e adúltera pede um
sinal, e eles receberão o sinal de Jonas: a ressurreição.” E nessa geração
perversa, adúltera e pervertida na qual vivemos, mundialmente! Não
pense que você os encontra somente em Nova Iorque. Não estão
somente ali; eles estão por todo o mundo. Não pense que a América
é o único lugar onde você os encontra; eles estão por toda parte.
Certamente. “Geração adúltera,” vejam, serão eles que vão receber o
sinal da ressurreição.
65
Em todos esses dias, quando temos Buda, Xiitas, Jainismo, oh,
todo tipo de religião, milhares delas formadas ao redor do mundo,
cada uma delas pode levar você ao túmulo de seus fundadores. Mas
o Cristianismo tem uma sepultura vazia. Veem?
66
Não somente isto, mas você não pode dizer para essas pessoas:
“Ele vive em meu coração.” Eles irão te levar diretamente para a Palavra
Dele. Certamente que irão. Eles irão te levar diretamente para a Palavra
Dele. Com certeza. Você não pode produzir psicologia para os pagãos,
veem, porque o deus deles vive no coração deles também. Tenho visto
os Maometanos deitarem nas ruas, e dizerem: “Alá, Alá,” até ficarem
tão frenéticos a ponto de pegar um pedaço de — uma farpa de alguma
coisa e espetar nos seus dedos sem sentirem aquilo.
67
Eu vi um homem em Zurique, Suíça, que pegou uma espada
e a enfiou nos seus pulmões, dessa maneira, enfiou a espada ali. E
teve um médico que veio até a plataforma e despejou água naquela
espada, enfiou a outra. Retirou-a e nem mesmo sangrou. Veem?
Pegou uma lança e enfiou no seu queixo, e saiu pelo seu nariz. Agora,
é melhor vocês saberem sobre o que vão falar quando for conversar
sobre Deus com um homem como esse. É melhor saber. Só psicologia
não funcionará. Ele te mostrará isso rapidamente. Vocês tem que
saber do que estão falando.
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68
Mas recordem, o Deus que estava com Elias no Monte Carmelo,
Ele ainda é o mesmo Deus hoje. E eu O tenho visto diante de centenas
de milhares de pessoas literalmente, fazer isso, vejam, feiticeiros aos
punhados se levantam ali e te desafiam, e observe o Espírito Santo, o que
Ele faz. Veem? Vocês leram os livros e sabem; e assinaram afirmações
do que Deus faz. Ele ainda é Deus. Ele está obrigado para com Sua
Palavra. Agora, Ele não está obrigado para com seus desejos. Ele está
obrigado para com Sua Própria Palavra. Veem? Agora nós encontramos
aqui esses pagãos, a maneira como eles fazem.
69
Agora, Deus, nestes últimos dias, prometeu que Ele mostraria
a esta geração perversa e adúltera o sinal de Sua ressurreição, que Ele
não está morto. Ele está vivo. Ele cumpre cada Palavra, Ele a faz viva
através de vocês. “Um pouco e o mundo não Me verá mais,” Jesus disse,
“mas vós Me vereis,” veja, falando aos crentes, “Porque EU,” eu é um
pronome pessoal, “Eu estarei com vocês, mesmo em vocês, até o fim
do mundo, a consumação.” E as obras, São João 14:12: “Aquele que crê
em Mim fará também as obras que Eu faço.” Mesmas obras! “Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje, e eternamente”, Hebreus 13:8.
70
Agora, a Igreja tem vindo através das Eras da Igreja, depois
da primeira, a Era da Igreja de Éfeso, na Bíblia. E se o Senhor permitir,
antes de ir embora daqui, eu quero pregar um pequeno assunto
chamado Contagem Regressiva, e ver como temos vindo, como temos
progredido. Agora, observe isso na Era da Igreja de Éfeso e essas Eras
da Igreja, até que ela entra na era negra de mil anos de escuridão. E
então Lutero, sendo o primeiro reformador, surgiu com justificação;
depois vem Wesley, com santificação; depois vêm os Pentecostais, com
o batismo do Espírito Santo. A Igreja constantemente se tornando a
minoria, maiores poderes. “Vindo o inimigo como torrentes de águas, o
Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele.”
71
E agora nós deixamos a era Pentecostal. Agora estamos
chegando a um lugar, como na pirâmide, não doutrinas de
pirâmides, mas eu quero dizer como a pirâmide. Quando a Pedra
Angular vier para encaixar, tem que ser aperfeiçoada. Tem que haver
um ministério na Igreja, a verdadeira Igreja do Deus vivo, para
que quando a Pedra Angular vier, Cristo, ou o ministério de Cristo,
e Cristo se encaixarão perfeitamente, perfeitamente juntos. Então
trazer de volta os redimidos, levando toda a Casa de Deus para a
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120
Mas esse companheiro, eu gostava dele, e num outono eu
subi ali. E ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia
soar, bem parecido com um pequeno gamo, que é um pequeno
veadinho chorando por sua mamãe. Então agora ele disse: “Ei, eu
quero te mostrar uma coisa, Billy.” E ele tinha esse pequeno apito
que ele podia assoprar.
Eu disse, “Você, você não faria isso.”
E ele disse, “Oh, lá vem você. Você nunca muda, não é?” E
eu disse, “Não, senhor. Não desse jeito.”
121
De modo que nós prosseguimos caçando, e era o final da
temporada. Eu tive que voltar... E todos vocês, caçadores aqui, conhecem
aquele pequeno veado de cauda branca ali. Perto dele Houdini não é
um especialista em fugas; quando ele fica assustado. E então atiramos
em alguns. E ali havia algumas marcas de neve no chão, pequenas... O
que chamamos de pequenas trilhas de esqui, lá no Sul, cerca de quatro
ou cinco polegadas, bom o suficiente para rastrear. E fomos mais ou
menos à metade de um dia, e eu pensei que...
122
Nós carregamos uma garrafinha térmica cheia de chocolate
quente, que te dá energia, e um sanduiche. E geralmente nos
assentamos. E quando subíamos ao topo das montanhas, então ele
descia cortando por uma área e eu ia descendo por outra; voltando,
cheguei ao acampamento naquela noite. Então eu pensei... Era cerca
de onze horas, ou algo assim, e eu pensei que ele iria sentar em um
banquinho ali, num lugarzinho, um lugar aberto com o dobro do
tamanho desta sala. E ele sentou lá. Eu pensei que nós íamos comer
nosso almoço, e eu comecei a comer meu almoço.
123
E ele puxou seu pequeno apito, e ele ia assoprar aquele
pequeno apito. E os veados são bastante ariscos, eles ficam
debaixo daqueles amontoados de arbustos e tudo mais, enquanto
a temporada de caça está acontecendo. Eles têm que fazer assim,
para sobreviver. E ele soprou seu apitinho. E quando ele o fez, bem
do outro lado daquele descampado, uma enorme corça apareceu.
Agora, a corça é a mãe do veado, e ela apareceu. E eu olhei para
ela. Ela era linda, e ali, aquelas grandes orelhas e grandes olhos
castanhos. E ela estava procurando por aquele bebê. E ele olhou
para mim, desse jeito. Eu pensei: “Você não vai fazer isso, Bert!
Certamente você não vai fazer isso.” De modo que ele enfiou o

30

CRENTES DA BÍBLIA

117
Eu costumava caçar com um pequeno Yankee aqui em cima,
que era um bom caçador, porém ele era muito cruel. E ele era um
bom homem, eu acho. Ele - um bom companheiro na caçada, e você
nunca tinha que se preocupar quando caçava com ele: ele sabia
onde estava. E nós caçávamos, mas ele realmente era cruel. E eu
disse para ele, várias vezes, eu disse: “Por que você é tão cruel?”
118
E o companheiro, não zombando dele, ou qualquer coisa,
mas ele tinha uma espécie de olhos, parecia um lagarto. E ele olhava
para mim e dizia: “Oh, vamos lá, pregador! Pegue você mesmo
o próximo, Billy! Você nunca será um caçador e um pregador,
também.” Ele disse, “Você sabe, você é coração de galinha demais.”
E ele costumava matar filhotes apenas para me fazer sentir mal.
Os pequenos companheiros, eu odeio matá-los. Então ele disse...
Está bem se a lei diz que pode matar filhote. Tudo bem. Porém não
matá-los apenas por diversão. Abraão matou um novilho e Deus
comeu dele. E está bem, vejam, então não é o tamanho do animal.
Mas não matar apenas para dizer que matou, isso é assassinar, para
mim. Eu penso que aquele pequeno companheiro deveria viver. Se
você tem necessidade dele, bem, se a lei diz que você pode pegálo, bem, tudo bem. Vocês sabem, eu fui oficial de conservação por
sete anos, de modo que ali havia um... Isso aconteceu enquanto eu
servia à igreja Batista.
119
Assim, quando esse companheiro, ele era tão cruel com isso,
certo ano eu subi até ali, e ele fez um pequeno apito. Agora, eu não
estou jogando isso para o povo Batista, vejam. Não, vejam, eu não
quis dizer isso desta maneira. Eu estava... Eu não estava fora no
campo. Agora, eu queria trabalhar. Eu sempre trabalhei até que
tive que sair na obra evangelística, e mesmo assim eu nunca peguei
uma oferta em minha vida, vejam. Isso é certo. Veem? Mas eu nunca
pedi um centavo a uma pessoa. Eu quero que minha vida chegue
a um momento onde eu tenha que dizer algo bem claro, como
Samuel fez, ele disse: “Eu já disse alguma coisa a vocês alguma
vez, em Nome do Senhor, que não tenha acontecido? Alguma vez
já tirei dinheiro de vocês, o seu sustento?” Vejam, isso é certo. Eles
disseram: “Não, você não fez isso.” Porém eles queriam o rei deles
de qualquer maneira, então provavelmente essa será a maneira que
vai acontecer; geralmente é assim que acontece.
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Glória; o Metodista, Batista, e Presbiteriano, através das grandes eras
da reforma, que surgem e dão suas vidas nas perseguições e coisas,
para o Reino de Deus. Mas essa Pedra está vindo. Sim senhor.
Isso certamente virá. Deus A enviará. Essa pedra encaixará toda a
Construção junta sobre isso. Veem? Agora vemos esses sinais, assim
como vemos o ministério de Cristo começando a estreitar agora,
para o ministério completo de Cristo, na plenitude do Espírito Santo.
72
Sob Lutero havia o mesmo Espírito Santo, justificação;
em seguida santificação sob Wesley, as mensagens; em seguida o
batismo do Espírito Santo, formando três. Três, não três passos da
graça, mas três estações, eu poderia chamar assim. Observe mais
ou menos assim. Quando um bebê está nascendo, há três coisas que
constituem seu nascimento. A primeira coisa em um nascimento
normal... Vocês adultos escutem atentamente agora; as crianças
pequenas não vão entender isso. Porém, vejamos, a primeira coisa
em um parto normal é água, em seguida sangue, depois vida. Veem?
Agora, esta é a mesma coisa que constitui o novo nascimento: água,
Sangue, Espírito. Os elementos que saíram do Seu corpo são o que
forma Seu Corpo. Veem? Estes elementos que saem do Seu Corpo são
o material que forma Sua Noiva. Porque, Adão teve sua esposa tirada
de seu corpo. Cristo tem Sua Noiva tirada do corpo. E quando Cristo
morreu, havia ali três elementos que vieram de Seu corpo: água,
Sangue, Espírito; justificação pela fé, água; santificação pelo Sangue;
o batismo do Espírito Santo.
73
Agora esse último grande passo deve chegar à perfeição, para
que o Espírito Santo possa viver na igreja tão perfeitamente, para
fazer a cabeça e o corpo se unirem. Veem? Veem? Esse é o Corpo.
Ele é a Cabeça do Corpo. Agora, nós vimos que Ele prometeu, nestes
últimos dias, que isso seria feito. Nós vimos isso.
74
Agora Jonas. Muitas pessoas, eu tenho dito, sobre Jonas, eles
dizem, “Bem, aquele companheiro é um incrédulo.” Não, ele não
era. Ele deveria ir a Nínive, exatamente isso, porque era uma grande
cidade cheia de pecado. E talvez meio milhão de pessoas que viviam
nela, e eles estavam numa condição muito, muito ruim. Era uma
grande cidade comercial. A ocupação principal deles era pescaria, eu
penso; era o que eles faziam. Ele foi enviado para lá, mas ele pegou o
navio errado e foi para Társis.
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75
Agora muitas pessoas tentam dizer que ele não queria fazer
aquilo. Eu creio que tudo isso foi planejado por Deus. Eu estava
lendo uma pequena história, que pode servir de testemunho para
dizer neste momento, como um tipo de justificativa para Jonas,
para entender o que eu quero dizer.
76
Agora, Jonas, quando ele pegou o barco errado, a primeira
coisa que vocês sabem, ele estava indo em um caminho errado e
eles se encontraram em problemas. Os ventos começaram a soprar,
as ondas começaram a rugir e todos pensaram que o barco iria
afundar. Então Jonas estava dormindo, e eles disseram: “Levante,
ó dorminhoco, e clame ao seu Deus!” E Jonas confessou que ele
estava errado. Ele disse: “Agora, amarrem meus pés e minhas mãos
e me lancem ao mar, e então a tempestade cessará.” E eles fizeram
isso. E Deus tinha um grande peixe preparado.
77
Agora, eu ouvi um cientista aqui, a não muito tempo atrás,
em Louisville, Kentucky; onde eu morava, em Jeﬀersonville, bem
do outro lado. Eles tinham uma estrutura de uma baleia numa
plataforma e esse companheiro estava palestrando, esse cientista,
e falando sobre quantos dentes ela tinha, e, oh, eu não sei. Então
finalmente ele disse: “Vocês sabem, a história Bíblica,” disse, “que
não é verdadeira,” ele disse, “a Bíblia...” Isso foi demais para mim,
então eu me aproximei um pouco mais. Eu pensei: “Vou ver o que
ele vai dizer.”
78
Ele disse: “A história da Bíblia da baleia engolindo Jonas,”
disse: “Pessoal, eu quero que vocês observem. Como um homem
poderia passar na garganta dela, quando você nem mesmo passaria
uma bola de beisebol por aquela garganta?” Então ele disse: “Isso
está errado.”
79
Eu não pude aguentar e deixar aquele infiel dizer tais coisas
como aquelas. Eu disse: “Me perdoe, o senhor alguma vez já leu a
Bíblia?”
Ele disse: “Com certeza.” “Bem,” eu disse, “e como você faz uma
declaração dessa?” Deus nunca disse que foi uma baleia. Deus
disse que foi um peixe. Ele disse, “Bem, aquilo seria uma baleia.”
Eu disse: “Se foi, digamos que fosse uma baleia. Ela seria uma
especialmente preparada, porque Deus preparou um peixe para
ele.” Essa foi especial. Ele poderia fazer uma que comportasse um
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isso.” Ela disse: “Benditos sejam os homens que se assentam aqui
diariamente e veem este grande dom operando, este grande sinal.
Benditos sejam os homens que estão com você aqui e veem estas
coisas diariamente.” Ela aceitou a Deus. Ela tinha visto algo real.
Seu coração ficou rejubilante. Ela encontrou algo que era genuíno,
algo que não era um credo morto, algo que não era um ídolo. Era
um Deus vivo.
113
Agora, não é de se admirar que Jesus tenha dito que: “a
rainha do Sul se levantaria no julgamento com essa geração, e a
condenaria; pois veio das partes longínquas da terra, para ouvir
a sabedoria de Salomão, e presenciar; um maior que Salomão está
aqui.” E até mesmo nos dias do Senhor Jesus, o Emanuel, Deus
feito carne, “Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo
mesmo,” Ele era a Palavra viva. E naquele dia, até mesmo dizendo
para aqueles que criticavam Seu ministério daquela maneira, que
Ele os perdoaria. Disse que: “Quando o Espírito Santo vier...”
114
Vocês têm conseguido dois mil anos a mais de educação
com a Bíblia do que eles tinham ali, dois mil anos a mais que o
Espírito Santo vem se movendo na terra. Agora, se ela condena
aquela geração, o que faria ela com esta geração? Um maior que
Salomão está aqui! A pequena dama viu algo real.
115
Eu tenho falado essas pequenas coisas antes, mas eu creio
que é apropriado dizer agora, antes que eu chame a fila de oração.
Eu gosto de caçar. Eu – eu… É uma segunda natureza para mim.
Eu amo caçar. Minha conversão nunca tirou isso de mim, porque
eu gosto de ir pra mata. Eu costumava caçar no Norte aqui, e
costumava caçar aqui no Adirondack, anos atrás. E eu saía até ali
e alcançava o topo das montanhas, assistindo o nascer e o pôr-dosol, e chorava, e permanecia ali por semanas, e ouvia Deus falando
através da natureza. É onde Ele...
116
Minha primeira Bíblia foi à natureza. Ver como uma sementinha
poderia cair no chão e congelar ali no fundo, e a semente se abre e a
polpa sai e cada sinal de vida desaparece, mas na próxima primavera
ela vive novamente. Compreendem? Deus tem um caminho para a
semente. “Ele tem uma maneira para a semente viver novamente,”
Eu disse: “Há alguma maneira para eu viver novamente.” Isto é certo.
Então essa foi minha primeira Bíblia.
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Então, ela chegou. Agora, ela não veio apenas para dizer: “Entrarei
e sentarei por alguns minutos. E se eu escutá-lo dizer uma palavra
que não esteja de acordo com minha crença, levanto-me e saio!”
Não, ela vai estar no julgamento, para julgar esse tipo, veja. Ela
veio pra ficar até que ela estivesse totalmente convencida.
108
Se nós pudéssemos apenas fazer isso, apenas ser reverentes
e permanecer sentados, e dizer agora, “Isso é algo que pode parecer
estar correto. Eu não sei. Não estou indo criticar. Eu apenas vou
ficar quieto e observar. E então vou comparar isso com as Escrituras
e ver se isso está correto.” Você deve isso pra si mesmo.
109
Agora, ela veio dos confins do mundo. Ela provavelmente
entrou nos pátios do templo, e ela montou suas tendas e as demais
coisas. E talvez... Agora vou dramatizar o assunto para os jovens.
110
Talvez naquela manhã, quando a igreja abriu as portas, a
trombeta soou, os sacerdotes sopraram as trombetas e tocaram a
música, e assim por diante. E todas as crianças começaram a se
reunir, e talvez ela tenha se assentado na parte de trás. Geralmente
essa era a maneira que sucedia. E ela se assentou lá atrás. Bem,
ela observou quando o pastor Salomão entrou. E ele… Eles o
apresentaram e ele falou ao povo e leu as Escrituras, e eles oraram.
E então surgiu o primeiro caso. Agora ela diria: “Eu vou ver que
discernimento é esse.”
111
E quando ela viu aquele discernimento, eu acho que no
culto seguinte ela se sentou alguns assentos mais à frente. Talvez
ela... E isso, isso - se nós... Se soar como sacrilégio, perdoem-me.
Talvez seu cartão de oração não tenha sido chamado naquela noite,
veja, ela teve que esperar um pouco mais. Estou tentando fazer um
quadro para as pessoas, para vocês entenderem, vejam. E talvez
não tenha sido assim, porém, seja como for, ela finalmente assistiu
caso após caso e ficou convencida.
112
Porém espere até que aquilo aconteça com ela. Isso é o que
ela queria. E a Bíblia diz que “quando ela foi trazida à presença de
Salomão, que não havia nada, nenhuma pergunta em sua mente
que Salomão não tivesse esclarecido.” Deus revelou para ela,
revelou para Salomão, todas as coisas que ela tinha necessidade
em sua vida. E quando ele fez aquilo, aconteceu com ela então.
E ela se levantou e disse: “Tudo que ouvi era certo, e mais que
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vagão inteiro. Ele é Deus, vejam, então aquilo é verdadeiro. Nós
- nós que não queremos crer naquilo, nessas coisas, ou histórias
Bíblicas. Deus preparou esse peixe para Jonas. Ele foi um peixe
especial, então ele engoliu Jonas.
80
E agora ele estava ali dentro da barriga da baleia. E suas
mãos amarradas para trás, e seus pés amarrados. Agora vocês podem
imaginar em que condição aquele homem estava. E, de todas as
formas, a baleia, ou fosse outro peixe qualquer, talvez, ela vai através
da água até encontrar a sua comida, em seguida ela desce para o
fundo do mar.
81
Agora, vocês alimentam seus pequenos peixes dourados
e observem-nos. Eles enchem suas barriguinhas e descem para o
fundo do mar, e coloca para fora suas pequenas nadadeiras. E ali
eles descansam, vejam, porque ele encontrou sua comida.
82
Bem, quando esse peixe encontrou o profeta, e o tinha engolido,
bem, então ele deve ter descido para o fundo do mar. Agora, eu não
sei o que ele fez, porém eu digo que ele deve ter feito isso. Agora, aqui
está esse homem.
83
Agora nós sempre estamos, é uma pena que seja assim,
mas sempre estamos tentando pensar e mostrar, ou satanás nos
apresentando os sintomas. “Bem, vejam vocês, você não está
nenhum pouco melhor do que estava ontem. Vocês vejam, você não
está melhor.” Não olhe os sintomas.
84
Se alguém pudesse ter sintomas, esse teria sido Jonas. Veem?
Vejam, para todo lugar que ele olhava era a barriga da baleia. Veem?
Mas vocês sabem o que ele disse? “Eles são vaidades mentirosas.”
Ele nunca disse: “Eu vou observar isso.” Ele disse: “Uma vez mais
eu olharei em direção ao Teu santo templo.” Porque ele sabia, que
quando Salomão orou e dedicou aquele templo, disse: “Se Teu povo
estiver em problemas, em qualquer lugar, e olhar para esse lugar santo e
orar, então escute-os desde os Céus.” Ele tinha confiança na oração de
Salomão. Um homem, um homem terreno como eu e você, mesmo ele
estando por um pouco de tempo apostatado, as mulheres o afastaram
de Deus. E, então, sua oração foi ouvida por Deus, e ele poderia ter fé
sob aquelas circunstâncias. E quanto mais fé deveríamos ter, quando
nós não temos que olhar para um templo construído por um homem,
mas para o próprio Céu, onde o Filho de Deus se assenta à mão
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direita de Sua Majestade, com o Seu próprio Sangue, sempre vivo
para fazer intercessões!
85
E não há nenhum de nós que tenha esse tipo de sintoma como
aquele. Nós vemos pessoas serem curadas na presença de Deus, o
tempo todo. Nós nunca deveríamos olhar para os sintomas; eles estão
como vaidades mentirosas. Olhe para Deus, O qual fez a promessa.
86
Agora descobrimos que o quer que tenha acontecido, porém
Deus deu oxigênio para o profeta, eu não sei. Mas ele viveu por três
dias e noites, de acordo com a Bíblia. E eu não sei quão distante era
Társis, e quão distante ela era de Nínive, quão distante ele estava no
mar; mas Jonas permaneceu vivo, de acordo com a Escritura, por três
dias e noites. Ele o chamou. Disse: “Oh, isso é impossível.” Que
tal chamar Lázaro, depois de estar morto por quatro dias? Veem? E
Ele nos chamará algum dia desses, ainda que estejamos mortos por
dez mil anos. Isso não fará qualquer diferença, vejam, será do mesmo
jeito. Vejam, Ele é Deus.
87
Agora, nós o encontramos, e ele chega até Nínive. A baleia
vem exatamente pela água, como um táxi para ele. Uma viagem de
táxi no fundo do mar, vindo direto para Nínive, e deve ter sido por
volta do meio-dia.
88
Bem aquelas pessoas eram pescadoras. E eles estavam lançando
suas redes, e assim por diante, aqueles pescadores profissionais. E eles
eram pagãos. Eles adoravam ídolos. E um de seus deuses… Como os
índios costumavam ter aqui na América, o urso-pardo era um deus,
Ovegus, o qual foi um deus adorado por aqueles índios pagãos antes
deles se converterem ao Cristianismo. Eles tinham um deus, deus de
poder. E, em Nínive, disseram-me que a baleia era o deus do mar,
porque ela é a senhora do oceano. Ela pode engolir qualquer coisa. E
lá pelo meio-dia, aqui vem o deus deles, sai do mar, apenas abre sua
boca e o profeta sai caminhando pela margem. Não é de se admirar que
eles creram, veem. Veem? Eles, com certeza creram, porque o profeta,
que estava entregando a Mensagem, saiu da boca do deus deles,
“Arrependam-se ou esta cidade vai perecer.” Veem?
89
Então, ele não estava fora da vontade do Senhor. Ele estava
fazendo exatamente como diz: “Deus faz todas as coisas contribuírem
para o bem daqueles que O amam,” exatamente isso, “e somos
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fazemos. Porém, ela veio por todo o caminho desde a extremidade
da civilização, o mundo daquela época, para ouvir a sabedoria de
Salomão. E as pessoas moram do outro lado da rua e não querem
ouvir algo que é maior. Não é de se admirar que Jesus tenha dito:
“Ela se levantará nos últimos dias e condenará esta geração!”
105
Ela teve problemas no caminho. Lembrem-se, os filhos de
Ismael, aqueles cavaleiros velozes lá eram ladrões no deserto. Quão
fácil teria sido para um grande bando daqueles ismaelitas atacar
aquela pequena rainha e matar aquela meia dúzia de eunucos e
tomar todo o seu tesouro. Mas de uma maneira ou de outra, quando
o coração está faminto por Deus, os problemas não parecem nada.
Você tem sua mente definida, não importa o que qualquer um te
chame. Eles podem te chamar do que quer que eles queiram, eles
podem dizer qualquer coisa que queiram, podem tentar colocar
cada pedra de tropeço em seu caminho; mas se você está sedento
por Deus, você vai encontrá-Lo em algum lugar. Isso é tudo, vejam.
Nada vai te deter. Marido não vai te deter. Esposa não vai te deter.
Igreja não vai te deter. Pastor não vai te deter. Não há nada que
possa manter um santo longe de seu Deus, se ele realmente quer
vê-Lo. Não há. Ela nem sequer pensou nisso. Você também não
pensa sobre o que alguém aí vai dizer e o que mamãe vai dizer, e o
que papai vai dizer, ou o marido vai dizer. Quando você vem para
encontrar Jesus Cristo para ser uma realidade, e você ouve que Ele
está vivo, não há nada que irá te deter, aquela fome dessa semente
que foi predestinada antes da fundação do mundo. Quando a Luz
atinge essa semente, ela vem à Vida rapidamente.
106
Essa pequena mulher era esse tipo de semente, mesmo sendo
uma estrangeira, uma pagã. Agora, lembre-se, ela provavelmente
teve que viajar à noite. Ficava tão quente no deserto no Saara. E ela
teve que viajar à noite. Talvez lendo os pergaminhos. “Agora, nós
encontraremos o que o profeta disse aqui, sobre o que Deus era. ‘Eu
revelarei os segredos dos corações. E se houver um entre vós, espiritual,
ou um profeta, Eu o Senhor me farei conhecer a ele, falarei com ele em
visões. E o que ele disser acontecerá, ouça-o.’ Eu descobrirei quando
chegar lá. Isso é o que esse Deus é. Eu descobrirei.”
107
Observe agora, depois de um tempo ela finalmente chegou
ao reavivamento que estava acontecendo. Era um reavivamento.
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alguma coisa dessas acontecendo, seria aqui na nossa igreja.”
Certamente, esse espírito não está morto também, vejam. “Isso tem
que vir através de nossas igrejas ou não está certo.”
101
Bem, ela deve ter dito: “Eu tenho estado aqui desde que
eu era uma menininha, dedicada. Tenho visto todos esses ídolos e
estátuas, e assim por diante, e vocês têm falado sobre eles serem
deuses. Minha avó pertencia a isso, e minha bisavó, e minha
tataravó. E nenhuma delas me mostrou alguma coisa, qualquer
sinal de vida. Eles dizem que aquilo é ‘Vida’.”
102
Deveria haver mais algumas pessoas com esse tipo de
ideia, tal como essa rainha teve, bem aqui em Nova Iorque e por
todo o mundo. “Eu quero ver isso, por mim mesma. E eu não vejo
esses ídolos. Eu ouço você lendo todos os tipos de livros, e livros
de oração, e assim por diante, mas o que é isso? Eu nunca vi um
movimento de nada que esteja vivo. É tudo morto, alguma teologia
ou algo assim. Meu coração está faminto para ver. Onde é que há
um Deus? Onde Ele está?” Oh, que o mundo possa estar faminto
por isto! Onde Ele está? Se alguma vez Ele foi Deus, Ele ainda tem
que ser Deus. Se Ele não é, então Ele morreu. Compreendem? “Ele
é o mesmo,” a Bíblia diz, “ontem, hoje, e eternamente.”
103
Agora observe, o coração dela começou a ficar faminto
agora, então ela teve uma boa ideia. Ela disse: “Eu vou pegar
um pouco de dinheiro, e alguns incensos e coisas, e mirra. E se
aquela coisa for certa, eu vou apoiá-la. Se não estiver certo, vou
esquecer.” Ela certamente poderia ensinar os pentecostais! Apoiar
alguma coisa que vocês chamam de santos roladores e tudo mais,
vejam, e ainda assim apoiar isso. Veem? Oh, meu Deus! E o dom
da sabedoria deveria estar na igreja. Agora notem. Isso é para os
pastores dizerem. Agora observe. Então ela disse isso: “Levarei
comigo meus presentes. E se não for a verdade, eu posso trazê-los
de volta.” Isso é bom. Agora, a pequena dama se aprontou para ir.
Ela levou alguns eunucos, todo esse dinheiro, e suas empregadas.
104
Agora apenas pense na distância que ela teve que viajar,
para descobrir se aquilo estava certo ou não. Veem? Meça isso no
seu mapa, da Palestina até Sabá. São exatamente noventa dias, três
meses nas costas de um camelo. Ela não... Ela teve dificuldades.
Ela não pôde ir num cadillac com ar-condicionado como nós
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chamados de acordo com Seu propósito.” Jesus se referiu a ele.
90
Então mais uma coisa antes de concluirmos, para a fila de
oração. Ele também se referiu a Salomão.
91
Agora, quando Deus envia um dom a terra, e as pessoas o
respeitam, sempre será uma era de ouro para aquelas pessoas. Porém
quando eles rejeitam, sempre será um caos para aquelas pessoas.
Ele faz isso, em cada era. Apenas observe. Observe quando eles
rejeitaram Jesus, e quando eles rejeitaram os profetas, e assim por
diante, o que aconteceu. Mas no tempo de Salomão, eles creram,
todos eles. Salomão tinha o dom do discernimento. Deus deu isto
a Salomão. Isto... E as pessoas creram no dom, todos em comum
acordo. Eles foram – eles quase chamaram o milênio, para a
raça hebraica daquele tempo. Aquela foi uma era de ouro, a era
de Salomão. Nenhuma guerra ou nada, Ele trouxe prosperidade.
Eles construíram o templo e todas aquelas grandes coisas que eles
fizeram durante a era de Salomão, porque ele foi um tipo, o Filho de
Davi, vejam vocês, o filho carnal de Davi. Agora, vemos que nesse
tempo, quando eles construíram o templo e tudo mais, todo mundo
respeitava aquele dom que Deus tinha lhes dado, e até mesmo fizeram
dele o seu rei. E a fama espalhou por toda parte.
92
Estou lhes dizendo, Americanos, se nós pudéssemos respeitar
o dom que Deus tem nos enviado, o Espírito Santo, nós não teríamos
que nos preocupar com os astronautas Russos, e as bombas atômicas,
e coisas. Bem, esta é nossa segurança, é Cristo. Vejam? Ele é nossa
segurança. Mas o problema é que Ele nos envia os dons e nós rimos e
desprezamos isto, como eles fizeram. Esta é a razão por que estamos
indo em direção ao julgamento. Nós temos... O julgamento tem que
vir. Isso, apenas, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus permitisse
esse mundo ficar impune, essa Nova Iorque, essa América, esse
mundo, ficar impune com o que tem feito agora, sem trazer nenhum
julgamento, Ele estaria obrigado, como um Deus justo, a levantar
Sodoma e Gomorra e se desculpar por tê-los queimado, pois Ele os
queimou pela mesma coisa que estamos fazendo agora. Veem? Veem?
Então, Ele prometeu que seria dessa maneira.
93
Nós vimos agora, que nos dias de Salomão, você poderia
imaginar, todo mundo falando de Deus, “Oh, o grande poder
de discernimento de Salomão!” Aquilo foi um dom que daria
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discernimento, e todo mundo estava se gabando daquilo. Lá não havia
nenhuma confusão, dizendo, “Ah, não, não!” Todos eles creram. E a
fama se espalhou por todas as nações. E as nações ficaram com medo
de Israel, não porque eles tinham um exército melhor, mas porque
Deus estava entre eles. É isto que traz temor: Deus. Deus estava
entre eles. Oh, como deveria ser assim conosco, nós que professamos
ser uma nação Cristã! É uma pena que essas denominações e coisas
tenham nos envolvido em tal condição, da maneira como todos nós
estamos fora de forma nesses dias, e nenhum homem quase não sabe
no que crê.
94
E observe, então, a fama de Salomão chegou até Sabá. A
rainha ouviu isso. Ela era uma pagã. E toda - a única maneira que
eles tinham naquele tempo... Eles não tinham televisão e coisas que
nós temos hoje, ou a imprensa. A única maneira que eles tinham para
enviar mensagens era de boca em boca. E toda vez que vinha uma
caravana, sem dúvida a rainha saía e dizia: “Vocês passaram pela
Palestina quando vocês vieram?”
“Sim.”
“É do jeito que eles dizem?”
“Oh, você deveria ver! Não há nada igual àquilo! Aquelas
pessoas tiveram um reavivamento ali. Você... Isso é um assunto
de âmbito nacional. Oh, eles estão tendo um maravilhoso
reavivamento. E o Deus deles ungiu o rei deles e ele tem um dom de
discernimento. E você nunca viu nada como aquilo. E não há nada
que possa ultrapassar aquela sabedoria. Ele pode dizer qualquer
coisa. Está além da sabedoria de um homem. É um discernimento de
Deus.” E todos eles, ora, eles ouviram.
95
Vocês sabem, “A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus.”
Não escutando que nós somos Metodistas, Batistas ou Pentecostais,
mas ouvindo a Palavra de Deus, vejam. “A fé vem pelo ouvir.”
96
E enquanto eles – ela ouvia, ela ficou faminta. Bem, agora, ela
decidiu depois de ter escutado tudo aquilo, antes de falar qualquer
coisa sobre o assunto, que ela mesma iria ver, antes de fazer seu
comentário. Oh, não seria bom se todos nós fizéssemos o mesmo?
Veem? Embora sem nenhuma dúvida, ela pegou muitos pergaminhos
dos profetas, a Bíblia, o que eles tinham profetizado para ver a
natureza do Deus Jeová deles.
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97
Agora essa pequena rainha tinha muitas coisas para
confrontá-la antes de ela ir até lá. A primeira coisa, sendo uma pagã,
ela tinha que ir ao seu sacerdote, para pedir permissão, porque
ela era uma rainha e membro da igreja. Então eu posso imaginá-la
indo ao sacerdote, e dizendo: “Pai, eu posso ir até Israel para obter
sabedoria deste grande homem, Salomão, a quem o seu Deus tem
concedido sabedoria?”
98
Eu posso ouvi-lo dizer: “Minha filha, eu nunca pensaria tal
coisa de você. Nossa denominação não está cooperando com aquele
reavivamento.” Mas vocês sabem como seria aquilo hoje. Eu estou
fazendo isso parecer como do sublime ao ridículo, certamente.
Mas agora seria o mesmo espírito nos dias atuais dizendo a mesma
coisa. Vejam, o mesmo espírito traria - faria dessa maneira. Então
ela... “Você não deve fazer isso, você sabe. Porque, afinal de contas,
aquelas pessoas são Eles são fanáticos. Eles creem em todo tipo de
sinais e coisas. Mas, bem, você sabe, todo mundo sabe que eles são
um bando de fanáticos. Como mares secando, e todos esses tipos de
coisas que eles já tiveram, não há nada de verdade naquilo. Vejam,
é apenas um conto de fadas que foi contado, ou uma música que
foi cantada, ou algo assim. E não há nada para isso.” Mas, vocês
sabem, quando a fé genuína atinge o coração, eles começam a ficar
famintos. Eles querem ver. Não há nenhuma pessoa vivendo que
não gostaria de olhar além do tempo, da cortina. “De onde eu vim?
Quem eu sou? E para onde estou indo?” Depois de todos os bons
livros que têm sido lidos, a grande seleção do mestre que tem sido
feita, há somente um Livro que revela quem você é, de onde você
veio e para onde está indo. É isso. É isso. E ele também nos permite
olhar além da cortina do tempo, para ver.
99
Agora quando eles viram isso acontecer, ela ouviu sobre
isso, então ela disse: “Eu estou indo de qualquer maneira.” Então,
não importa o que o bispo diga, ou o que quer que seja, ela está
indo de todas as maneiras, determinada, porque ela quer ver algo
real, alguma coisa.
100
Bem, então o sacerdote pode ter dito para ela: “Agora
observe, filha, você é uma rainha, você não deve se associar com
pessoas como aquelas.” “Independentemente disso, eu sou um ser
humano que tem que morrer, também.” “Bem, agora, se houvesse

