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minha doença. Eu não vou mais pensar sobre a doença que eu tinha. Eu
não estou pensando em nada mais a não ser no que Tu disseste.”
195
Agora, bem em sua frente está uma pessoa exatamente como você
estava há alguns minutos atrás, você estava enfermo ali embaixo, mas há
uma pessoa sã em pé ali. Jesus Cristo está chamando aquela pessoa sã
diretamente para além disto. Agora, você apenas, pela fé, enquanto fecha
os olhos, caminhe em direção a esse corpo são, vê, então apenas continue
andando, apenas continue seguindo. “Eu entrego tudo.” O Senhor te
abençoe. “Eu...”
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VÁ E ACORDE A JESUS
Go, awake Jesus

William Marrion Branham
Sábado, 30 de Novembro de 1963
Shreveport, LA – EUA

Senhor, eu creio,
Tudo é possível,
Senhor, eu creio.
1
Vamos permanecer de pé apenas por um momento, para oração.
E enquanto inclinamos as cabeças agora, eu pergunto, na assembleia
aqui, e no porão, se houver... e ali em cima na galeria, onde quer que
seja; se alguém na Presença Divina gostaria de ser conhecido nesta noite
diante de Deus, em um pedido especial; apenas levante as mãos para Ele
agora. E firme sua mente agora e no que está pensando, apenas creia que
Cristo está diante de você.
2
Pai celestial, estamos aqui
q com nossas mãos levantadas, e, como
o irmão disse: “É um sinal universal de rendição”. E nos rendemos a Ti,
como vasos de barro vindos da terra e nós oramos Deus, que Tu possas
enchê-los nesta noite com Teu Espírito e Vida e receber glória a Ti. Fale
através de nós, nesta noite. Trabalhe através de nós, para Tua honra.
Responda cada pedido, Senhor. Tu conheces a todos. Tu sabes o que
está por trás de nossas mãos e nossos motivos, nossos objetivos e o que
queremos e o... o que faríamos com isto se o recebêssemos. E, Senhor, eu
oro para que Tu purifiques nossos corações, pensamentos e mentes; de
modo que se recebermos o que estamos pedindo, será para Tua honra.
Para a glória de Deus, nós pedimos em Nome de Jesus. Amém. Vocês
podem se assentar.
3
É bom estar de volta à casa do Senhor, nesta noite. Eu me sinto
apenas um pouco parado. Satanás tem tentado me passar um forte
resfriado, desde Nova York. E cada vez que ele o coloca em mim, eu lhe
devolvo; e ele põe novamente em mim e eu passo para ele outra vez, vê.
Então nós estamos como que em luta com isso, então eu sei que o Senhor
vai intervir depois de um tempo e tomar um lado. E então...
4
E eu oro que o Senhor atenda todos os seus pedidos, nesta noite.
Agora, nos foi concedido nesta noite o culto de cura. Agora, eu imagino
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que muitos de vocês se perguntam, geralmente, atravessando o país,
eles... eu anuncio que vou ter uma reunião, o primeiro pensamento é cura
Divina, veem?
5
Mas há mais para o ministério do que cura Divina; veem? O
corpo mais doente que eu conheço, nesta noite, é o assim chamado Corpo
de Jesus Cristo. Ele precisa de cura espiritual. Há somente um bálsamo
que eu conheça que pode curar e é a Palavra. E é esse corpo doente que
nós queremos levantar na força e no poder da vitamina do Evangelho. E
é por isso que eu uso muito do tempo agora, tentando fortalecer a Igreja
pela Palavra.
6
Eu sei que sou um pobre substituto para tomar o lugar de um
ministro, um ministro culto. Mas eu creio nisto, sem desconsideração
ao ministério erudito. Eu gostaria de ter isso. E eu não estou tentando
apoiar minha ignorância, dizendo isso. Mas o que nós precisamos agora,
mais do que o lado intelectual que fazemos de alinhar a Palavra e fazê-la
encaixar com maestria, é de Deus. Nós precisamos de Deus. Vê? Vê? E isso
nem sempre vem através de palavras bem formadas. Vem através de um
coração dedicado e esse coração dedicado a Deus, fazendo a vontade de
Deus. Agora, você tem que conhecer essa vontade antes que você possa
cumpri-la. Descubra a razão por que você está aqui. Não é apenas um...
7
Eu sempre pensei que Igreja não é uma sorte. Jesus não veio
à terra de forma casual. Ele não morreu por acaso. Ele veio para um
propósito e esse propósito era cumprir o Mandamento de Deus, para que
Ele pudesse comprar para Si uma Igreja sem mancha nem ruga.
8
Aquela Igreja é uma Igreja predestinada. Todo nome que foi
colocado naquele Livro, Jesus veio para redimir. E quando o último nome
for redimido, o Livro será fechado. Agora, Ele não queria que ninguém se
perdesse, mas Seu pré-conhecimento permitiu Ele saber quem se perderia.
Portanto, Ele pôde predestinar, e então seus nomes foram colocados no
Livro. E quando aquele Livro de redenção for fechado e selado com sete
selos, enquanto está sendo elaborado pelos poderes misteriosos de Deus.
E algum dia quando o Livro de redenção for concluído, o Cordeiro o
toma. E então, o último nome dele é chamado, o Cordeiro vem adiante
para chamar o que Ele redimiu, que é a Sua Igreja. E eu creio que esse
tempo está próximo.
9
E agora eu tenho tido tempos difíceis fazendo isto, e uma coisa,
é tentar manter meu histórico limpo. Agora, muitas vezes, tem sido
muitas vezes anunciado para eu estar em lugares onde eu não estaria;
não sabia nada acerca de estar ali, um anúncio falso. Qualquer coisa que
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189
Jesus uma vez disse: “Sabeis o que Eu tenho feito por vós?” Vê?
Quantos creem agora, com as mãos sobre eles, a fila passando por ali, que
tem sido feito exatamente o que Jesus disse que faria? Você crê nisto? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Sua Palavra não pode falhar. Porque
aquilo que você falou, porque aquilo que você testemunhou que você creu,
eu vou crer nisto com todo o meu coração e dizer: “O Deus Todo-Poderoso
te fez ficar bem”, vê, porque eu sei que é a Escritura. É a Verdade. Eu creio
que cada pessoa que veio pela fila será totalmente curada.
190
Agora, o que você faz com isto? Você não duvida. Você segura
bem diante de você, seu Sinal. O que é o seu Sinal? O Espírito Santo
em seu coração. Você passou por essa fila, isso tem que acontecer.
Não há nenhuma maneira disto... Não importa por quantas você tenha
passado antes, é isso. Esta é a hora. Este é o tempo. Está concluído.
Está resolvido. Apenas esqueça que você esteve doente, ou já teve isso,
já esteve aflito, ou qualquer coisa. Deus tomará conta disto para você.
Você crê nisto? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Amém. Eu creio
com todo meu coração.
191
Agora, vamos nos pôr de pé, cada um de nós, em pé assim. E
agora, como o irmão disse em seu panfleto que eu li hoje, que levantar as
mãos é um sinal universal de rendição. Tudo entregarei. Vamos cantá-lo.
Eu entrego,
Eu entrego tudo,
Tudo a Ti, meu Cristo, meu Salvador,
Eu entrego tudo.
192
“Jesus, eu… Minha vontade, minhas dúvidas, minha fé, meu
coração, meu corpo, minha enfermidade, minha vida, eu entrego tudo!”
Eu sempre O amarei e crerei Nele,
Em Sua Presença diariamente...
193
Agora, digam isto de todo o seu coração agora, enquanto levantam
as mãos. “Eu entrego minha fé, Senhor. Eu entrego meu tudo. Eu estou
curado.”
Entrego, entrego tudo,
Tudo a Ti, meu bendito Salvador,
Eu entrego tudo.
194
Ele não é maravilhoso? [A congregação diz “Amém.” - Ed.] Agora,
pense, nós queremos dizer isto, tudo está entregue. “Eu não sou mais meu
próprio pensamento. Eu não vou pensar como eu pensava, Senhor. Eu
vou pensar como o Senhor pensa. E Tu prometeste que eu estaria curado,
eu penso isto. Eu entrego meu pensamento. Eu não vou mais pensar em

38

CRENTES DA BÍBLIA

Jesus os tirou para fora. Certamente, não haverá muitos curados deste
jeito como seria se você os tivesse, por um tempo, e tomando isto. Mas,
observe quantos querem receber oração, vê. Você não pode levar todos
desta forma. Mas, agora esta é a forma como sua fé tem que captar isso.
183
Agora, não diga: “Eu não sei o que, como explicar isso”.
Ninguém sabe. Mas nós cremos nisto porque a Palavra disse assim.
E o Cristo confirmado está aqui conosco; chamado à cena. O que Ele
fez quando nós O chamamos? Ele se mostrou a nós: “Eu sou o mesmo
ontem, hoje, e eternamente”. Amém. Apenas creia. Somente creia nisso
com todo o coração, enquanto nós... com as cabeças inclinadas agora.
184
E irmão Price, ou alguém aqui irá... Irmão Price conduzirá as
filas, e cada um vai passar e retornar ao seu assento novamente, enquanto
cantamos O Grande Curador. E nós vamos orar. Agora vamos todos,
antes eu quero orar. Porque... Vamos orar agora. Lembre-se, Pedro,
quando foi chamado à casa de Dorcas, ele orou num canto, levantou-se
e foi, e colocou as mãos em Dorcas, e disse: “Dorcas, levanta-te”.
185
Pai Celestial, nós estamos orando do mesmo modo. Tu estás
aqui. Tu Te fizeste conhecido. Tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Tu
tens nos curado muitas vezes. No momento aqui, aonde centenas de
pessoas virão do subsolo e de todos os lugares, para serem curadas.
Eles virão nesta fila de oração. Aqui estamos, Teus servos, todos nós,
crendo que Tu irás fazer exatamente o que Tu prometeste. E nós vamos
agora impor nossas mãos sobre esses homens e mulheres, meninos e
meninas; enquanto eles passam por esta fila. Que cada um deles possa
crer, Senhor.
186
E nós vamos cantar esse doce e velho hino, O Grande Curador, e
este é Tu, Senhor. Agora, nós vamos tomar o fundamento do ASSIM DIZ
O SENHOR. Nossa fé está nos dizendo, pulsando em nossos próprios
corações, que esses sinais seguirão aos que crerem. E nós somos crentes.
Estamos em pé aqui, um exército poderoso, e vamos enfrentar o desafio
de Satanás. Vamos nos encontrar no Nome de Jesus Cristo.
187
Tudo bem, irmão Price. E agora, todos com as cabeças inclinadas,
orando, e alguns de vocês cantando O Grande Curador. E a fila de oração
estará se movendo. Irmão Price estará liderando o hino e direcionando
as pessoas enquanto elas vêm. O Senhor vos abençoe agora.
188
[O irmão Branham e os ministros oram pelos enfermos, enquanto
o irmão Price e a congregação cantam O Grande Curador. Espaço em
branco na fita - Ed.]
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Satanás possa atirar em mim, ele tem feito isso. Alguém veio outro dia,
disse: “Eu quero saber se isso é verdade. Será que vamos estar ali? Eu
queria saber isso”. Vê?
10
Agora aqui recentemente, foi anunciado que eu estaria em Nova
York, eu não sabia nada sobre isso. Um dos homens de negócio cristãos
disse ao homem que eu estaria lá durante aquele tempo e lhe disse que
estava tudo certo. E era no mês de outubro, a convenção deles. E eu teria
dito a este certo homem que estaria lá em novembro, na primeira semana de
novembro eu estaria em Nova York e eu falaria em sua convenção se fosse
naquele tempo. Ele disse: “Bem, é quando será”. Mas ele disse outubro, veja,
essa pequena coisa. E o homem em Nova York, antes de perguntar, de nos
consultar, anunciou por todo o estado, vê, para eu estar lá.
11
Algumas semanas atrás havia uma circular colocada aqui em cima,
em Memphis, Tennessee; na qual tinha meu nome assinado, uma cópia e
dizia que eu havia estado com essa pessoa “por trinta dias, num jejum”.
Três dias é o máximo que eu jejuei em minha vida. A pessoa, eu nunca
ouvi seu nome em minha vida; disse que eu saí para um jejum para ele,
com ele, melhor dizendo; e disse que eu estaria lá por alguns dias, disse
a todos meus amigos, em Memphis, para estarem nessa determinada
reunião. Eu nunca tinha ouvido falar do lugar, não conhecia o homem,
não sabia nada sobre isso em minha vida; é falsa, uma assinatura falsa. Eu
nem mesmo assino meu nome; eu acredito que ninguém consiga imitar
minha assinatura, porque nem eu mesmo sei depois que eu assino algo.
Então, é simplesmente uma coisa tão ruim, não entendo como alguém
tenta fazer isso.
12
Eu estava no Banco, aqui há não muito tempo. Nós temos que
prestar conta de tudo, de modo que mantemos isso correto assim. Um
cheque compensado é o melhor recibo que você pode ter. E agora nós
temos feito isso desde quando nos casamos. E então o banqueiro disse:
“Eu não acredito que alguém consiga forjar essa assinatura, Sr. Branham”.
Eu disse: “Bem, você sabe, eles dizem que tudo coopera para o
bem”. E assim, ali, essas coisas deixam isso difícil, faz com que as pessoas
pensem que você mente, quando eu não sabia nada sobre estar ali. E faz
isso, portanto, sem publicação ou nada. Eu tenho tentado manter meu
ministério onde eu possa ir, a qualquer lugar que o Senhor me chamar.
Eu não tenho obrigações com nada ou ninguém a não ser com Deus,
apenas permanecer com Ele.
13
Meu propósito tem sido, nesta igreja, tentar tirar aquela ideia
do povo americano, que você tem que impor as mãos sobre eles. Vê? Eu
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tenho... Quando você faz isso, parece que você é... Eles dizem: “Bem,
irmão fulano, venha, imponha as mãos sobre mim”. Apenas deixe Jesus
colocar Suas mãos sobre você, vê, e sua fé alcançá-Lo e tocá-Lo. Mas,
agora eu tive cerca de dezesseis anos e eu falhei totalmente com isso,
vê, eles... porque há muitos que querem crer nisto de outra maneira. E
assim nós satisfazemos as pessoas, nós fazemos isso de qualquer forma,
impomos as mãos sobre elas.
14
Mas, minha opinião é que se nós pudermos ver a Presença e
soubermos q
que Jesus Cristo está aqui,
q oq
que mais você p
precisa, q
quando
toda a congregação está orando ao mesmo tempo? Vê? É quando o poder
do Senhor cai, quando a Palavra é conhecida. “A fé vem pelo ouvir, e
ouvir a Palavra.” Quando a Palavra está sendo pregada, Ela é a Verdade
e Deus provando Sua Presença, isso fará a obra bem ali.
15
Agora, agora, amanhã pela manhã... Agora, nesta noite, melhor
dizendo, perdoem-me, nesta noite eu tenho um pequeno assunto, porque
vamos orar pelos enfermos. Mas, amanhã pela manhã, agora, eu penso
em ter uma lição de Escola Dominical. Não é isso? Será tudo no auditório
aqui e eu tenho um assunto que eu gostaria, se o Senhor permitir, seria...
se Ele me permite. Eu tenho que dizer isso desta forma, vê.
16
Eu penso... se você não tiver sua própria Escola Dominical agora.
Se você tem sua Escola Dominical, vá para sua Escola Dominical. Se
quiser ouvi-la, eles têm fitas. Então eu tenho algo em meu coração, que
eu gostaria de falar; talvez seja uma grande ajuda a você, entendendo a
razão de pregar o Evangelho da maneira que eu tenho tentado pregá-Lo e
crer Nele. Vê, esta é a razão por que Deus fez. Os mistérios do Evangelho
que têm estado escondidos desde a fundação do mundo, mas eram para
ser revelados nestes últimos dias. E então, se o Senhor permitir eu quero
falar sobre isso. Então, amanhã à noite será o culto de encerramento e nós
gostaríamos que vocês viessem, se vocês puderem.
17
Então, daqui para Yuma, de Yuma a Phoenix e então de volta. Nós
sairemos dali e então eu vou sair em uma pequena viagem de caça, durante
o tempo do feriado, feriado de Natal; com alguns dos meus amigos. Minha
esposa irá visitar seus familiares. E então nós vamos dali para uma viagem
pela Califórnia, embaixo e acima ao oeste, a parte sul dos estados aqui,
pela Louisiania, Texas e Flórida. E então de lá para o exterior, se o Senhor
permitir, num longo itinerário. E eu peço suas orações.
18
Agora, isto é, seria muito bom se pudéssemos apenas aproveitar
a Presença de Seu poder de cura e tudo, mas há mais do que isto. Vê, há
mais do que isto. E então, essa é a coisa, quando você vai para receber
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dom, para mostrar o último sinal no último dia. É exatamente o que isso
faz. Mas, esses homens têm exatamente o mesmo direito de impor as
mãos sobre os enfermos, como qualquer outro, eu, ou Oral Roberts, ou
Tommy Hicks, ou Tommy Osborn, como qualquer um. Eles têm a mesma
autoridade, pelo mesmo Deus, porque eles são servos deste mesmo Deus.
Agora, quando vocês, pessoas... Eu vou ter o irmão Price, ou
178
alguém, ou o irmão Moore. Você virá nos ajudar a orar, ou você vai ficar
na... [Um irmão diz: “Não, eu vou pegar o microfone ali embaixo”. - Ed.]
Tudo bem, você vai pegar o microfone ali. Tudo bem. Agora eu vou ter o
irmão Price. Agora quando nós viermos por aqui...
179
Agora olhe, deixe que isso seja estabelecido. É isso. Não tem que
sacudi-Lo. Não precisa. Apenas diga: “Senhor Deus, eu creio.” Vê, Ele
está acordado agora. Ele tem Se mostrado. Ele foi despertado entre vocês.
Eu O sinto, e eu sei que Ele está aqui, porque eu vejo a evidência Dele,
a maneira como Ele está trabalhando. Apenas pense, o próprio Criador,
a Própria Palavra tem sido feita viva, evidenciada bem aqui conosco
nesta noite. E se você tomar minha palavra, isso está se movendo por
todo o edifício assim. Poderia apenas ficar aqui e continuar chamando,
chamando, chamando. Mas eu penso que oito ou dez pessoas, ou talvez
mais, foram trazidas a fila. Isso é suficiente para identificar que Sua
Presença está aqui.
180
Agora, irmão Price, se você quiser, eu quero que a congregação
cante bem suavemente, “O Grande Curador está perto agora, o
simpatizante Jesus”. Se Ele morreu para que você fosse sarado, certamente
Ele sente pela sua enfermidade. Ele simpatiza com você porque você
está enfermo. E enquanto você vem a fila, homens de Deus vão impor as
mãos sobre você. Eu vou permanecer aqui e tomar meu lugar com esses
homens de Deus. Venha pelo lado e...
181
Agora, observe, não se esqueça disto agora. Pense firme agora.
Quando você passar pela fila, tenha sua fé fixada nisto: “Quando eu chegar
ao fim daquela fila, tudo estará terminado. Eu vou voltar pelo corredor.
Eu estou em pé aqui, enfermo. Estou em pé aqui, aborrecido. Em pé aqui,
temeroso. Estou em pé aqui, sem saber o que vai suceder. O médico disse
isto, e eles disseram aquilo, e disseram... Mas quando eu passar ali, eu
estarei com minhas mãos levantadas, agradecendo ao Senhor por estar
bem”. E apenas observe o que acontece. Agora eu gostaria...
182
Muitas vezes, as pessoas estão muito conscientes quando você
as está observando, pessoas enfermas especialmente. Elas estão te
observando. E é isso, o olho é a porta para a alma. Esta é a razão por que
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noite, e você gostaria de vir aqui e nos ajudar a impor as mãos sobre
os enfermos. Se você está... Se há alguma coisa em sua vida agora que
está te impedindo de ter fé, não venha, vê, porque você tem que crer que
quando você impuser as mãos sobre esta pessoa ela irá ficar bem. Você
está somente unindo sua fé com a deles. Vê o que eu quero dizer? Você
está unindo sua fé com a deles, pelo contato com eles, impondo as mãos
sobre eles. E se você tem um pouco de dúvida sobre isso, não o faça.
173
E então, observe, cada um que vem a fila de oração, se você tem
um pouquinho de dúvida que você será curado, nesta noite, não venha.
Isso apenas irá fazê-lo pior. Vê, você só vai piorar, vê, então não venha na
fila de oração. Espere até amanhã. Faça isso amanhã em algum momento,
em outro momento quando você tiver fé. Não faça isso, porque é apenas
para aqueles que possuem fé para crer.
174
Agora, eu quero que vocês ministros, irmãos, venham aqui
em cima e fiquem comigo enquanto eu oro pelos enfermos. E você, na
plataforma, venha aqui embaixo à frente agora, bem na frente do corredor
aqui, porque não podemos trazer aqueles casos, e as cadeiras de rodas e
coisas, aqui em cima. Eu vou descer aqui e orar por eles. Venham até
aqui, e qualquer um de vocês, homens ali atrás, que são ministros que
creem com todo o coração.
175
E agora isso é com você, você é sincero, você realmente quer, você
crê que vai acontecer. Vê? E então se você crer nisto, e eles creem nisto; e
quando você colocar as mãos sobre eles, algo irá acontecer, se ambos irão
crer nisto. Vê o que eu quero dizer?
176
Tudo bem, alinhem-se aqui, irmãos. Façam uma fila dupla neste
sentido agora, cada um de vocês, irmãos ministros. Eu gostaria que vocês
descessem aqui nesta direção um pouco, para que eles possam ter esse
corredor para sair, se vocês puderem. Pois alguns desses aqui irão voltar
pelo corredor central. Se vocês puderem vir nesta direção aqui embaixo
meus irmãos, se puderem. Está ótimo.
177
Eu penso que nós devemos agradecer ao Senhor por um grupo
de homens como este, que estão dispostos a se posicionar diante dos
críticos, ou qualquer coisa, e tomar sua posição e dizer: “Eu creio nisto.”
Amém. Eu estou muito agradecido por um homem deste tipo. Eu estou
contente em me colocar ombro a ombro com eles, e colocar meu coração
com o deles, colocar minhas emoções com as deles, minha fé com a deles.
E em torno do Pão da Vida e da Palavra de Deus, nós somos irmãos
juntos, coerdeiros no Reino com Jesus Cristo. Esses homens podem não
ser capazes de levantar e fazer a Palavra... Isso é um dom, apenas um
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alguma coisa, isto é, isso atravessa as pessoas. Agora, todo mundo cria
em cura Divina, porque eles iam direto para essa cura Divina, e dizem:
“Glória a Deus”, e g
gritam e têm um g
grande tempo.
p Mas, então e q
quanto
a... Essa é apenas a isca no anzol, vê, é apenas a isca. É o anzol que pega o
peixe, e o anzol é a Palavra. Agora, Jesus era um Homem muito popular
enquanto Ele orava pelos enfermos.
19
Agora, nós não somos Jesus, mas é Ele trabalhando através de
nós, todos nós jjuntos. Ele não está apenas
p
em uma p
pessoa. Ele está em
cada crente. É assim que cremos na Vida. E então nisso, vê, mostra que
não importa o quanto Deus me unja; bem aqui nesta plataforma, se Ele
não te ungir da mesma forma, aí fora, nada acontecerá. Requer a união
dos dois. Nós temos que ser, eu e vocês, temos que ser crentes.
20
A menos que haja algo que Ele queira chamar, apenas para mostrar
Seu grande poder, você sabe, deixar algo ser feito que deixe alguém que
está tentando fazer algo
g que
q não seja
j certo, ou algo,
g Ele p
poderia chamar
aquilo. Vê, mas você tem que, nós apenas observamos isto. É claro, às
vezes Ele nos diz coisas, e as pessoas (dizem) coisas são faladas que elas
não querem ouvir. E eu não quero dizer isso, mas, se Ele está falando, nós
simplesmente ouvimos e então, o - o arrependimento. Agora, pense sobre
essas coisas e ore.
21
E lembre-se agora, como eu tipifiquei Seu ministério, vê. Primeiro,
o profeta da Galileia, todos creram Nele como um profeta. Mas Ele era
um “profeta” para curar os enfermos, mas quando Ele foi interferir com
os Fariseus e Saduceus, e suas tradições; então Ele se tornou um “louco”.
Eles disseram: “Ele é louco”. Eles não queriam nada com Ele. E isso
finalmente O levou a Sua crucificação.
22
E essa é a maneira como isso sempre foi. Por toda a Bíblia, foi
a mesma coisa. E terá que fazer a mesma coisa, desta forma, sendo de
Deus. Vai ter que chegar a esse mesmo fim, uma hora. Mas você nunca
crucificará uma Mensagem. Você pode crucificar o mensageiro, mas nunca
crucificará sua Mensagem se ela vem de Deus, porque é a Mensagem. Ele
é apenas um portador da Mensagem.
Agora sendo que estamos falando por alguns minutos, observe,
23
são exatamente oito horas agora. E eu quero tentar dispensar a igreja às
nove e meia, para que vocês possam ter um descanso e vir para a Escola
Dominical. E amanhã será um grande dia.
24
Serão dois cultos para mim, hoje. E quando eu era um jovem... Dois
cultos é muito para qualquer ministro, se você o encara com todo o coração.
Agora se você apenas for ali com uma pequena conversa intelectual, você
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pode realizá-los a cada trinta, quarenta minutos, durante o dia, e nunca
se incomodar. Mas quando você coloca todo seu coração ali, segurando o
Espírito de Deus diante das pessoas, é diferente. Vamos orar.
25
Pai Celestial, que Tuas bênçãos e misericórdia repousem sobre
nós agora, enquanto passamos de nossa conversa para a Palavra. E que
a Palavra seja feita carne entre nós, novamente nesta noite, que a igreja
possa uma vez mais, todos nós juntos, vermos, sentirmos e sabermos que
Tua Presença é Vida para nós. E que possamos descansar, nesta noite,
na Glória da Shekinah e reconhecer que é a Glória da Shekinah, em Tua
Presença. Nós pedimos isto em Nome de Jesus, que Ele parta a Palavra
para nós agora. Amém.
26
Agora abram suas Bíblias, se puderem, no Livro de São Marcos,
no capítulo 4. E meu texto nesta noite, eu vou intitulá-lo: “Vá e acorde a
Jesus”. E meu assunto nesta noite é: Chamando Jesus à Cena. “Vá acordáLo,” chame-O à cena! Aqui está a leitura da Escritura, São Marcos,
capítulo 4, começando no verso 35:
E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra
margem.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como
estava, no barco;
27
Não seria esse um tema maravilhoso, “Leve-O como Ele é?”
Leve-O da maneira que Ele se apresenta a você, vê, leve-O no barco.
E havia também com ele outros barquinhos.
E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por
cima do barco, de maneira que já se enchia de água.
E Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada; e
despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que
pereçamos?
E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança.
E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas
quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
28
E a Escritura diz: “Ele é o mesmo!” Os ventos e as ondas Lhe
obedecem. Ele deveria estar um pouco cansado naquele dia. Nossa
cena encontra nosso Senhor, nesta noite, enquanto tentamos tomar cada
momento, um cenário onde Ele está e o que Ele está fazendo.
29
Eu amo segui-Lo e você? [A congregação responde: “Amém” - Ed.].
Eu simplesmente amo segui-Lo e ver Suas obras. E pensar que algum dia
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totalmente convicto de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente. E você? [“Amém.”] Eu estou convicto. Que, eu sei que eu
não conheço essas coisas.
168
Agora, bem, olhe aqui, eu quero lhes dizer algo. Essas aqui são
apenas pequenas coisas que acontecem. E quanto àqueles que vão, que
estão em casa e vão comigo para reuniões e coisas? Levantem as mãos,
irmãos, se vocês todos, e irmãs, vocês que vão comigo em reuniões por aí,
e simplesmente as coisas que acontecem. Bem, essas são coisas pequenas.
Quando eu digo diferentes lugares, e o que vai acontecer aqui, “E será
ali embaixo, nós vamos encontrar um homem. Vocês vão tentar mantê-lo
longe de mim. Não façam isso, porque eu devo ir. Sua esposa é uma coisa
tal e tal. Ela será curada. Eu vou lhe dizer isso”. Esse garoto atravessa a rua,
ele vai perguntar determinada coisa. Eu lhe direi certa coisa; ele fará isso
e aquilo. Ora, isso é constante, todo o tempo, desta forma. É Jesus Cristo,
não um ser humano. É Cristo. Eu sou um ser humano, mas Ele é Cristo.
169
“Que é o dom, irmão Branham?” Eu não posso explicá-lo. A única
coisa que eu sei é: Apenas deixe Willam Branham sair do caminho, isso é
tudo. E Ele simplesmente toma o barro e opera através dele.
170
Crê nisto, Shreveport? Creia com todo seu coração, e não duvide,
você terá sua cura quando passar por aqui. Agora, as visões não te curam.
As visões apenas identificam Sua Palavra como verdadeira. Vê, você já
está curado. As visões apenas provam que Ele está aqui e Ele ainda é a
Palavra viva. Mas quanto a curar você, isso não acontece. Elas apenas o
fazem saber que Ele está aqui. Ele já te curou; Seu Sangue. A razão pela
qual Ele está aqui é porque Ele já te curou. A razão pela qual Ele está
aqui é porque Ele já te salvou. Sua vida foi dada por você. Seu Sangue
foi derramado. E Ele está aqui na forma do Espírito Santo, para operar
através de nós, para provar que Ele está aqui. Mas sua cura depende de
sua fé. Se você crer, é assim. Amém.
171
Agora, quantos deste lado têm cartões de oração, ao longo deste
corredor aqui? Eu quero que você saia no corredor deste lado. E assim
que eles passarem, então este corredor aqui saia daquele lado. E então
este corredor aqui vai pelo lado e segue à direita ali atrás, e este aqui, e
nós viremos por ali em oração.
172
Irmão Jack Moore, onde ele está? [Irmão Moore diz: “Bem
aqui”. - Ed.] Tudo bem se chamarmos os ministros para me ajudar?
[“Está perfeitamente bem, irmão.”] Qualquer ministro aqui, que crê na
Mensagem do Senhor, que crê que a Bíblia ensina essas coisas, e você
está totalmente convencido de que Jesus Cristo está aqui conosco nesta

34

CRENTES DA BÍBLIA

estava orando para que eu te chamasse. Você tem o que pediu. Você
é esposa de um ministro. Isto é certo. [“Sim, senhor.”] Você perdeu o
sentido do olfato. E você tem um grande peso em seu coração. [“Sim”.]
Você tem dois filhos pelos quais está orando agora. Muito bem. Seu nome
é irmã Leggs... [“Isso mesmo!”] Eu nunca a vi em minha vida.
161
“Se tu podes crer tudo é possível.” Não é mesmo? [A congregação diz:
“Amém.”- Ed.] “Tudo é possível, se tu podes crer.” Você crê agora que Sua
Presença está aqui? [“Amém.”] Não é Ele o que discerne os pensamentos
e intenções do coração? Ele sabe.
162
Pergunte a essas pessoas, verifique por aí, se alguém estiver em
dúvida. Pergunte-lhes. Eu nunca vi essas pessoas em minha vida. Sim,
senhor. Você crê que Deus pode tirar o tumor de você? Olhando ali e
vendo-a ser curada, você crê que Ele pode curar o tumor e te fazer ficar
bem? Você crê? Esta senhora aqui ao seu lado, também, com inchaço em
seu corpo, e coisas, vocês creem que o Senhor pode curar a ambas? Vocês
creem? Tudo bem, Ele pode. Se vocês crerem nisto.
163
Você sentado, olhando para mim aqui, senhor, você crê que Deus
pode curar esse problema na próstata? Sentado bem ali atrás com essa
gravata preta, você crê que Deus curará o problema de próstata? É isto
que você tem. Se está correto, levante a mão. Muito bem. Tudo bem. Uhhuh. Vê?
164
Você crê? Ele está no barco. Aqui está Ele bem aqui, Sua Palavra
fazendo exatamente o que Ela disse que faria, tomando os segredos do
coração e os revelando. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.”
165
Senhor Jesus, eu oro por esses lenços colocados aqui, esses
enfermos e aflitos. Depois que eles estão aqui, Senhor, na própria Voz
criadora de Deus, falando através de seres humanos, enquanto a fé está
vibrando de um para o outro, que esses lenços possam ser abençoados.
E as pessoas sobre as quais eles forem colocados, que elas possam ser
abençoadas e curadas.
166
E agora, Pai, enquanto Teu Espírito está aqui, e os discípulos
agora, os Teus seguidores agora veem que Tu estás no barco, não há
necessidade de ter medo. Não há nada que vá causar mal em qualquer
coisa. Porque Tu estás aqui! Tu és o Criador. Que seja assim, Senhor, que
a fé deles não falhe quando eles entrarem nesta fila de oração agora. Que
eles possam ser curados, em Nome de Jesus Cristo. Amém.
167
Como podemos ter certeza de que é Ele? Você tem certeza? [a
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Nós estamos convictos. Eu estou
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nós estaremos com Ele, e segui-Lo, com Ele, em pessoa; como vendo com
nosso sentido da visão como fazemos agora e estaremos com Ele para
sempre. Oh, simplesmente olhar para Ele, seria bom o suficiente para mim.
Apenas vê-Lo, isso seria suficiente para mim.
30
E agora nós tentamos tomar o cenário, e vemos onde Ele está, o
que Ele está fazendo. Surge um problema, e como Ele resolve o problema,
e lhes diz por que não conseguiram resolvê-lo. E nós O vemos no mar, no
fundo de um barco. Ele teve um dia terrível. Sem dúvida Seu corpo estava
cansado e Ele estava exausto. E se sentindo cansado e fraco, virtude tinha
saído Dele, porque Ele tinha pregado e mostrado Seu grande sinal de
Quem Ele era, testificando para as pessoas e curando o povo.
E as multidões, alguns aplaudiam, outros vaiavam. Você poderia
31
imaginar as pessoas fazendo isso a Jesus? Parecia que eles sabiam melhor
do que isso. “Bem,” você diz “aquilo...” Eles fazem a mesma coisa hoje, a
mesma coisa. Vê, se Ele viesse hoje, e exatamente a mesma coisa; da maneira
como Ele fez lá atrás, o povo hoje iria dizer “buu” para Ele e O chamariam
de “louco”, como fizeram lá atrás. Vê, seria da mesma forma. E eles fariam
isso. Eles não O entenderiam. O mundo nunca entendeu o verdadeiro
mover de Deus. E nunca o entenderá, porque é o mundo. “O mundo não Me
verá mais,” Ele disse: “Mas vós Me vereis, porque Eu estarei convosco, e estarei
em vós, até o fim do mundo”. Se as pessoas apenas vissem essa citação Dele,
bem ali, eles reconheceriam onde nós estamos nesta noite.
32
Você poderia imaginar uma pessoa que nunca teve o sentido da
visão, que nunca viu? E você iria esbarrar nos objetos. Você teria que obter
sua comida a partir da energia, de outra fonte. Mas você iria esbarrar em
alguma coisa. Você tem o sentido do tato, mas não da visão. E então,
de repente, alguém lhes abre os olhos, e ver um mundo completamente
diferente. Eles nunca tinham visto nada. E se então você dissesse: “Bem,
agora, deve estar bem quente em você, esse é o sol”.
“O que
q é o sol?”
“É uma luz.”
“O que é luz?” Vê, ele nunca viveu naquele sentido. Ele não
sabe o que é.
“Que se você esbarrar é tal e tal coisa.”
“Bem, o que é isso?” Vê, ele nunca viveu naquela dimensão, de
modo algum. Seria muito estranho para ele conhecer isso.
33
Bem, agora, se Deus nos permite viver, nós somos no corpo físico
aqui em cinco sentidos. Mas há um outro sentido. E então quando nós
acordamos para esse sentido, e este é o sentido da visão, nós vemos aquela
coisa que nos faz sentir essas coisas que fazemos. E tente dizer a alguém

8

CRENTES DA BÍBLIA

sobre isso, simplesmente a mesma coisa que dizer a um homem que nunca
viu em sua vida. Ele não entenderia, p
porque
q ele não é familiarizado com
esse sentido. E é dessa maneira com o Evangelho. Eles não o entendem. É
difícil fazer com que eles vejam, porque eles nunca viveram ali. Eles não
sabem nada sobre isso. Eles sentem isso, e eles podem ter uma reação com
isso; mas para conhecer de fato o que é, nós não... Então quando você pode
ver além daquela cortina, de onde isso vem, e então tentar voltar e dizer às
pessoas que somente sentiram isso com o sentido do tato, como, e nunca
puderam ver isso, é difícil dizer a um homem. Mas você tem que fazer o
melhor que você pode até quando “todos nos veremos face a face”.
34
Agora nós vemos Jesus aqui cansado, esgotado; e eu apenas O
imagino sabendo que tinha um grande trabalho no dia seguinte, à Sua
frente, em Gadara, onde havia uma alma que estava clamando por
Deus. Poderia você imaginar Jesus tomando um... cansado e esgotado, e
atravessando um mar tempestuoso; apenas para chegar a uma só alma?
Mas Ele faz isso. Essa é a maneira que Ele faz.
35
O barco estava atravessando, e Ele tomou essa oportunidade
para descansar um pouco, para acordar. E Seus discípulos tinham
voltado a seus remos e a suas atividades diárias, o que eles faziam. O
avivamento daquele dia tinha acabado. Algo como hoje, eu creio. Eu
creio que é a mesma coisa. E durante esse tempo, Ele estava descansando
um pouco, talvez apenas entre as reuniões. E os discípulos voltaram as
suas antigas tarefas.
36
Agora vamos adentrar sobre eles, eu creio que eles deviam estar
regozijando, falando sobre as coisas que eles tinham visto naquele dia.
Grandes coisas tinham acontecido. Pessoas tinham sido curadas, lepra. E
eles estavam tendo um grande momento. E enquanto seguiram com seus
trabalhos na igreja, ou suas... Uma igreja não é o prédio; são as pessoas
que fazem a igreja. E eles estavam regozijando com o que eles tinham
visto ser feito. E eles talvez estivessem discutindo se Ele era o Messias,
Suas afirmações, Ele afirmava ser a Palavra, Ele afirmava ser a Palavra e
a Mensagem para àquela hora.
37
E o profeta que tinha sido a Palavra antes ali, O introduziu e
disse: “Meu tempo está terminado. Eu cumpri minha parte, a Palavra
que eu deveria cumprir. Agora Ele vai manifestar o resto da Palavra,
daqui em diante, então meu tempo terminou”. João, então teve que sair
de cena quando Jesus entrou em cena. E quando Ele entra em cena, Ele
vem exatamente, fazendo exatamente e agindo exatamente da maneira
que o Messias haveria de agir, o que Ele deveria fazer. E aquilo deve ter
sido o assunto deles enquanto conversavam.
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uma cristã, chegou, pensando que tinha um câncer em sua garganta. Eu
tinha visto uma visão naquela manhã, de uma mulher usando um vestido
xadrez. Ela tinha um casaco vermelho, e quando ela foi para a outra sala
e (eu não sabia o porquê ela tinha vindo) tirou o casaco vermelho; voltou,
ela tinha o vestido xadrez. Eu disse: “Venha aqui”. E foi isto. O Espírito
Santo lhe disse o que era, e foi isto. Ela nem mesmo teve que ir ao médico.
Estava terminado.
157
Alguns minutos depois daquilo, havia um homem, não sabendo
porque ele veio, morrendo com um problema no coração. E ele disse:
“Você tem companhia?”
E a senhora disse: “O irmão Branham está ali fora com Banks”.
Ele disse: “Graças a Deus!” E eu entrei ali. Deitado numa
cadeira, morrendo com um ataque cardíaco; o Senhor o curou. Dois
ou três dias depois daquilo, ele contou que não teve nenhum tipo de
problema desde então.
158
Até entrar sua cunhada, sua nora melhor dizendo; uma jovem
mulher, Sra. Cox. E no tabernáculo, alguns dias antes daquilo, houve
uma senhora que estava sentada que foi curada de diabetes. Eu vi aquela
moça se levantar na visão. Eu não podia chamá-la, porque ela vem ali
no tabernáculo. E um dia ou dois depois daquilo, ela foi levada à clínica
para exame, e ela tinha uma diabete terrível. Ela estava retornando
para novo exame de sangue. E então ela teria que parar de trabalhar,
seus braços tinham ficado dormentes, e coisas. E eu disse: “Margie,
quando o médico examiná-la, tua fé terá te curado”. E eles a levaram
à clínica, a mesma clínica novamente, examinaram-na novamente e a
diabete tinha desaparecido. Simplesmente adiante, mais e mais, apenas
continua seguindo, porque Ele é Deus, e Ele não falha. Você crê nisto?
[A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
159
Eu vejo um homem sentado aqui, olhando para mim agora. Ele
teve um pequeno problema em sua vida, ele teve caxumba quando ele
era... Ele tem algo em seu coração. Ele está olhando diretamente para mim.
Seus filhos são todos meninos. Ele quer uma menina agora. Você sabe,
esse homem é um pregador, também. Sr. Bird, reverendo Bird, levante
as mãos, senhor. Isto é verdade, não é? Deus lhe concede o seu pedido,
senhor. Sim. Vê quão simples? Deus habita na simplicidade. Você crê
nisto? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Operando em simplicidade,
para realizar Suas maravilhas.
160
Você perdeu o sentido do olfato, não é mesmo, senhora? [A irmã
diz: “Sim.” - Ed.] Sentada ali olhando tão honestamente para mim, você
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150
Ore agora, seja bem reverente e ore. Não conhecendo você.
Apenas, e você que eu conheço, ore por alguém que eu não conheço, que
o Senhor possa tocar alguém, que eles possam, ao tocar.
Agora, rapidamente, eu A vejo surgindo. Para a minha esquerda,
151
contra a parede, na minha extrema esquerda, é um homem sentado ali
que está orando. Eu não o conheço. E a Luz pende diretamente sobre
ele. E o homem tem um problema no pulmão pelo qual ele está orando.
Ele passou por algumas cirurgias nesses pulmões. Ele é um homem de
meia idade, usando óculos, cabelos grisalhos. E ele é... Você crê, senhor?
O homem com o qual estou falando, Senhor Buford. Este é seu nome,
senhor. Você crê agora, Jesus Cristo o deixará são, se você crer.
152
Eu nunca vi esse homem em minha vida. Agora, se alguém quiser
vê-lo; que você fique de pé, já que o homem estava. Levante-se, onde? Ali.
Ali está. Eu nunca o vi em minha vida. Agora, o que, o que é isso? Pare.
“Você pode explicar isto, irmão Branham?” Eu não posso. Quem poderia
explicar? Eu não consigo. Não.
153
Aqui, há uma senhora sentada lá atrás nos fundos. E eu a vejo
j um homem cambaleando e como que
q levantando as
orando. E eu vejo
mãos. Ele está titubeando. É o seu esposo. Ele é um alcoólatra. Ele bebe o
tempo todo. E ela está orando para libertação dele. Seu nome é Senhora
Morgan. Levante a mão. Isto é certo. Eu sou um estranho para ela, mas
isto é verdade. Levante-se, senhora, que eu acabo de chamar. Aí está você,
eu não conheço a mulher. Diga-me o que ela tocou, lá nos fundos. O que
é a Palavra? “Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.”
154
Vocês todos podem se assentar agora, regozijem-se, sejam felizes,
se você deseja se assentar. Você não tem que fazê-lo, fique à vontade,
o que quer que você deseje fazer. Simplesmente seja feliz e regozije-se,
porque o Senhor tem sido bom para você.
155
Aqui está uma senhora bem aqui em minha frente. E ela está
muito doente, talvez mais doente do que ela pensa que está. Ela está na
realidade sofrendo com hemorróidas, q
que estão se tornando cancerosas.
Sra. Morgan... não Sra. Morgan, desculpe-me. É senhora Anderson. Se
você crê de todo seu coração, Jesus Cristo te curará. Você crê senhora?
Fique de pé, se isto é certo. Eu não conheço a senhora. Ela está exatamente
em linha com a outra senhora, e eu pude ver isso ainda pairando ali. Esta
é a razão. Na outra noite... Você pode se sentar, se desejar, irmã. E creia,
e você ficará bem.
156
Senhor Wood aqui, eu fui com ele, para alguns dias de caça, lá em
Kentucky. Enquanto eu estava ali naquele lugar, sua cunhada, que não é
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38
Talvez alguns deles tivessem um testemunho. Um deles diria:
“Você sabe, eu nunca tinha pensado tanto sobre isso até que comecei a ler
as Escrituras, o que o Messias deveria ser, porque Ele tinha que ser aquele
profeta. E então eu entendi isso, outra coisa, quando eu O vi partir o pão
e alimentar aquelas pessoas, quem poderia criar senão o próprio Deus?
Então esse tem que ser o Messias”.
E eles: “Ninguém pode criar a não ser Deus. Deus é o único Criador
que existe. E ali Ele tomou cinco pãezinhos e dois peixinhos e alimentou
cinco mil, e ajuntaram sete cestas cheias do que sobrou. Quando ninguém
poderia fazer isso a não ser Jeová, o Mesmo que fez chover pão dos céus.
Esse é o Único que pode fazer isso. E aqui está Ele, conhecido entre nós
na forma humilde de um carpinteiro, um Homem comum. Aqui está o
Jeová que viveu nos Céus, ninguém poderia vê-Lo; o Deus invisível que
se fez visível entre nós, pois nós O conhecemos, Ele faz as mesmas obras
que Jeová fez”.
39
E Ele lhes disse: “Se Eu não faço as obras de Meu Pai, então não creiam
em Mim. O Messias deve ser o Jeová, Emanuel, ‘Deus conosco’. E se Eu
não faço as obras de Emanuel, se Eu não ajo como o Emanuel, Minhas
obras não são como o Emanuel, então Eu não sou Emanuel. Mas se vocês
não puderem crer em Mim, apenas observem as obras que Eu faço. Elas
testificam Quem Eu sou.” Vê?
40
E aquilo pode ter sido a discussão deles enquanto conversavam.
E então o assunto pode ter surgido depois disso, quando... Talvez
muitos deles tenham testificado. Havia André, ele pode ter testificado.
Pedro pode ter dito o que Jesus lhe dissera. “Ora, me chamar pelo meu
nome? Quem poderia saber meu nome exceto Deus? Ele me chamou
pelo meu nome. Ele me disse quem eu era. Ele chamou o nome de meu
pai, e o Homem nunca tinha me visto. Bem, tem que ser o Messias. E
nós percebemos.”
41
Agora, nós encontramos então que eles podem ter discutido
as atitudes das pessoas diante Daquilo. Isso pode ter sido a próxima
discussão deles. Jesus estava dormindo o tempo todo; foi para o fundo
para descansar. Agora, vamos entrar no cenário e lhes observar; as
atitudes das pessoas. Alguns deles disseram...
42
Bem, alguns creram. Outros disseram: “Um homem nunca falou
dessa forma antes. Pois, o que aquele Homem diz, Deus sustenta o que
Ele diz. E nós sabemos, por nossa Escritura, que se Deus autentica esse
Homem, o que Ele diz se cumpre; então nós sabemos que Deus está com
esse Homem. E Deus nos falou para temer esse Homem, porque Ele é com
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Ele. Sua Palavra é a Palavra de Deus, então O temam”. E eles disseram...
Agora, esta é a razão por que eles temeram grandemente depois de vêLo fazer os ventos e as ondas obedecerem. Eles tremeram porque eles
sabiam que era Deus. Tinha que ser. Deus honrou Sua Palavra. O que Ele
disse aconteceu, então eles sabiam que era o Messias. Agora, enquanto
eles estavam discutindo a atitude, eles disseram: “Alguns deles creram, e
outros não creram”.
43
Agora, nós sempre encontramos isso entre as igrejas, em toda
congregação nós encontramos três classes de pessoas. Francamente, eu
preguei sobre isso, aqui há não muito tempo, eu creio que na cidade de
Nova York ou em algum lugar, sobre as três classes de pessoas. E elas
são: crentes, incrédulos e crentes manufaturados. E apenas um capítulo
ou dois depois, nós vemos que Seu Próprio grupo tinha isso, e provou
exatamente que isso é o que eles eram. Agora vamos pensar sobre os
crentes e incrédulos, apenas um segundo aqui.
44
Os crentes são aqueles ordenados e predestinados para a Palavra.
No minuto em que eles A veem, eles se satisfazem, Vida emerge dentro
deles e eles A aceitam. Esses são os discípulos. Não há dúvida em suas
mentes sobre Ela, de modo nenhum. Eles seguem bem de perto. Os
discípulos eram crentes. Eles creram.
45
Agora, na maioria das vezes, o verdadeiro incrédulo fingirá
que crê. Agora, o incrédulo é como os setenta, eles seguiam O de perto
na popularidade e no auge de Seu ministério. Eles estavam felizes por
estarem ali quando Ele levantou os mortos, limpou os leprosos e previu
as coisas que estavam acontecendo exatamente daquela maneira. Mas,
um dia Ele disse uma coisa contrária aos seus credos. E assim que Ele
disse algo que chocou com o que eles criam, os setenta disseram: “Este é
um discurso duro, disse: ‘o que você vai dizer se você vir o Filho do Homem
descendo do Céu de onde Ele veio?’”
46
Agora, esse Homem com o qual nós dormimos, esse Homem que
come conosco, esse Homem que lava Seu rosto e Suas mãos na mesma
bacia que nós lavamos, esse Homem que come como eu, dorme como eu,
tem Seus altos e baixos, e diz que desceu do Céu. Isso é demais para mim.
Vê? E o que eles fizeram? Eles não podiam sentar-se na reunião. Eles se
levantaram e saíram. Uh-huh. Vê? Cheios. Esses são incrédulos. Vê? Eles
não podiam suportar aquilo. Não, senhor. Eles saíram e não andaram
com Ele mais. Agora, há crentes que... Nada pode separá-los Disto.
47
E há os incrédulos, e assim que qualquer coisa é dita que não
está de acordo com o que eles creem. Lembre-se, a Bíblia nos ensina que
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e esse era o irmão Evans, mas eu perdi onde ele está agora. Irmão Welch
Evans, sim, sim, perdoe-me. Sim.
145
E Fritzinger sentando bem ao seu lado. Essa é a família sentada
bem ali. Os Evans e Fritzingers sentados ali juntos. E agora aqui está o
irmão e irmã Dauch, sentados bem aqui. Eu os conheço. E eu conheço
essa pequena menina aqui, uma delas. A pequena June é a filha do
irmão e irmã Evans. E eu ouvi Fred Sothmann dizer “amém”. Não há
ninguém que diz amém como ele. Ele está aqui em algum lugar. Eu não
sei onde ele está. Ele está ali nos fundos, em algum lugar. Onde está
você, Fred, onde, onde? Oh, sim, ali atrás.
146
E é esse o irmão Wood sentado ali próximo a você? Sim,
irmão Wood. Tudo bem. Bem, Este é o garoto da fita sentado aqui, Jim
Maguire. E esse é o irmão Blair sentado ali. Tudo bem, eu penso que
esses são todos que eu vejo que eu conheço. Agora, eu posso ter visto
vocês. Alguns rostos parecem que eu já os vi, mas eu não sei quem são.
Agora, o Espírito Santo sabe disto.
147
Mas agora, vocês pessoas que eu... que eu conheço, vocês sabem
que eu conheço vocês, não sabem, vocês apenas orem. Não orem por
nada para vocês mesmos. Não tentem tocá-Lo. Apenas orem por mim,
vê. Apenas orem por mim, que o Deus que você sabe que eu sirvo, que
Ele possa ser misericordioso para alguém assentado aqui. Agora ore. E
vamos apenas Lhe pedir que Ele possa se identificar, o Messias.
148
Sim, eu creio... Eu não tenho certeza, mas eu p
penso q
que eu vi
a irmã Moore. É esta a irmã Moore? Eu pensei que ela... Era ela. Ela
perdeu um pouco de peso, e esta é a razão por que eu não a reconheci a
princípio, mas eu pensei que a reconheci assentada ali.
149
Agora, apenas ore agora, todos estejam bem reverentes. E você
olhe isto... ou olhe para baixo, onde quer que você queira, e apenas
ore. E agora ouçam, eu quero lhes perguntar algo. Agora, deixe-me
tomar esta Escritura para esta noite, em vez da mulher tocando em
Seu manto. Vamos apenas olhar atrás ao que eu tenho pregado, a
Palavra. Agora, a Bíblia diz que: “A Palavra de Deus é mais afiada,
mais poderosa que uma espada de dois gumes,” isto está em Hebreus
4, “e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e da
mente”. Isso é correto? [A congregação diz “amém.” - Ed.] Agora,
“se vós estiverdes em Mim e Minha Palavra estiver em vós”. Agora, a
Palavra é a promessa, que a própria Palavra é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração. Isto é certo? [“amém.”] Agora
ore. Como isso pode ser mais claro?
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140
Agora, lembre-se, se Ele estivesse neste terno aqui, que Ele tivesse
Seus discí... um de Seus servos, irmão e irmã Collins; sentados ali fora do
meu tabernáculo, para me dar? E se Ele estivesse aqui vestindo este terno,
e Ele estivesse de pé aqui da mesma forma que eu estou aqui agora? Você
sabe, se você dissesse: “Senhor, Tu me curarás”, você sabe que Ele não
poderia fazer isso contra sua incredulidade? Quantos sabem que isto é
verdade? [A congregação diz “Amém”. - Ed.] Você teria que crer Nele
do mesmo jeito que você crê agora. Isto é certo. Você teria que crer Nele
exatamente como você crê agora.
141
E lembre-se, o que Ele já fez, Ele não pode fazer de novo. Vê, Ele
colocou isso completamente ao Seu alcance agora. Ele colocou isso ao
seu alcance. Ele fez tudo que Ele pôde fazer. Não é correto, ministros?
[Os ministros dizem “amém.” - Ed.] Vê? Não há uma coisa que Ele possa
fazer sobre isso. Está fora do alcance Dele. Está em seu alcance. “Pois Ele
foi ferido pelas nossas transgressões; pelas Suas pisaduras fomos sarados.” Vê?
Vê, está fora do alcance Dele. É isso, mas ele o trouxe para o seu alcance.
Está em seu alcance agora. Foi colocado ali para você. Ele simplesmente
aponta para onde estava.
142
“Bem,” você diz: “Se eu... Isso sempre foi um quebra-cabeça para
mim. Se Ele, se... Realmente, a verdade é, Ele ainda vive?” Certamente,
Ele vive. O que é isso no qual você está esbarrando todo o tempo? O
que te condena quando você está errado? O que é que te faz crer? É Ele.
Você pode não ser capaz de abrir os olhos e vê-Lo, porque Ele está em
forma de espírito, o Deus invisível. Mas, Ele habita no meio de um povo
visível, fazendo-Se visível pela Sua Palavra prometida, nesse povo.
Você entende isso agora? Aqui, antes de chamarmos a fila de oração, eu
creio que Deus vai fazer isso.
143
Eu vos amo, Tabernáculo Vida. Vocês sabem disto. Eu tenho sido
seu irmão. Eu tenho tentado ser, de qualquer forma. Tenho cometido
muitas falhas, mas eu tenho tentado ser. Ouçam. Caiam em si, nesta
noite. Acordem, antes que seja tarde demais. Vê, acordem, rapidamente.
Ele está aqui conosco. Agora eu quero que cada um de vocês... Eu vou, do
fundo do meu coração, eu vou tentar chamar as pessoas que eu conheço
neste prédio, e não importa se eu olhar atrás de você, isso mostra que eu
passei por você; se a Luz de - disto estiver sobre você, eu seguirei até Ela.
144
Eu tenho certeza que esse é o irmão Julius Stadsklev, sua esposa e
família, sentados bem aqui nesse assento da frente. Sim, eu tenho certeza
disto. E então a próxima pessoa que eu vejo, que conheço. Agora, um
momento. Eu vi alguém há alguns momentos, que eu achei que reconheci,
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o incrédulo será tão parecido com o verdadeiro crente, que enganaria o
próprio eleito se fosse possível. Veja, isso é incredulidade. Mas, assim
que alguma coisa é dita que eles não gostam, eles se vão. Vê, isso é
incredulidade. Isso mostra exatamente.
48
Quando a Luz da Vida está brilhando, para trazer aquela semente,
o que Ela poderia fazer sobre uma rocha? Não faria nada. O que ela faria
sobre uma substância morta? Ela não é enviada para substâncias mortas.
O sol brilha para a semente que germina para a vida. E essa Bíblia e Sua
Palavra, na hora em que vivemos, estão brilhando sobre aqueles para
captar a Vida Eterna, aqueles que são predestinados para ver Isso. E Isso
não fará nenhum bem para o restante deles. Não há vida ali para vir pelo
sol, ou pela Luz.
49
Então nós encontramos q
que eles viraram as costas e não andaram
mais com Ele. É aí quando a grande coisa nobre dita sobre... Simão Pedro
disse. Jesus, depois que os setenta O deixaram, quando Ele disse: “Bem,
o que...” Ele lhes deu uma doutrina forte. Ele, Seus dias de cura estavam
quase terminando. Ele não se importava, não iria curar muito mais. Ele
iria lhes falar sobre algo que era melhor. E Ele disse... Ele começou lhes
dizer que; Ele revelou ali para eles quem Ele realmente era. “O que vocês
dirão se virem o Filho do Homem... subindo ao Céu de onde Ele veio?”
“Agora, nós temos Seu registro de nascimento aqui. Você nasceu
de Maria e José, lá em Nazaré.” E aqui Tu dizes que descestes do céu?
Bem, isso... Tu, Tu és louco, eu acredito. Vê? “Bem, não gostaríamos de
seguir um Homem como esse.” Então, lá foram eles. Eles se foram. Esses
são os incrédulos.
50
Mas observe agora, há os crentes. Não importa o que acontece,
o q
que se p
passa, q
quão duro p
possa ser, q
quão misterioso, eles creem, de
qualquer forma. É como o homem ou a mulher que recebe oração. Eles
creem. Não há nada que vai fazê-los mudar de ideia. Eles são crentes
genuínos. E nada, não importa quão difícil isso pareça, o que isso seja,
e que isso não aconteça, não tem nada a ver com Isso. Eles creem de
qualquer forma.
51
Agora, Ele pode ter dito muitas coisas que os discípulos não
criam, ou não viam, mas eles creram Nisto, de qualquer forma. Eles
seguiram de perto Isso, porque eles estavam certos de que a Escritura
tinha identificado a Jesus completamente como o Messias.
52
E eu creio que a Escritura hoje identifica completamente este
grande mover de Deus nos últimos dias, do Espírito Santo, como sendo
Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Eu creio que a Escritura

12

CRENTES DA BÍBLIA

identifica completamente Isto. Eu não me importo com o que os outros
pensam sobre Isto, nós cremos que Isto é a Verdade, porque é totalmente
identificado.
53
Você diz: “Irmão Branham, eu sei que você entende Isso”. Eu
não entendo. Eu simplesmente creio. Eu não posso entender essas coisas.
Eu não tento entender. Você não pode entender a Deus. Ele tem que ser
aceito pela fé. E fé é algo que você crê, que você não pode explicar. Aí
está. Aí está a Verdade.
54
Agora, há outro grupo que sempre está por perto, e esses são os
crentes manufaturados. Agora, esse crente manufaturado é considerado
o hipócrita. Agora vamos tomar um crente manufaturado. Esse era Judas.
Ele era o crente manufaturado. E os crentes manufaturados continuam e
continuam, tentando encontrar alguma maneira para poderem conseguir
algo Nisso. Eles ficam por perto o tempo suficiente apenas para ver se
encontram alguma falha, então eles saem e a expõem em algum lugar.
“Nós queremos encontrar que tipo de truque, que pé de coelho você tem
que você esfregou detrás de suas orelhas. Qual é o truque?” De modo que
eles possam personificar isso, ou algo. Esses são crentes manufaturados.
São os Judas.
55
Esses são os incrédulos, os crentes manufaturados e os crentes.
Esses três ainda existem em todo lugar do mundo. Eles sempre existiram
e sempre existirão. Agora, pense nisso nesta noite, aqui e nesta fita;
para aqueles que vão ouvir. Essas três classes que estão sentadas, são
três classes dessas pessoas sempre se reunindo. Para um deles, não faz
nenhuma diferença o que vem ou o que vai, eles ainda creem Nisto.
Eles estão completamente convencidos. Outros crerão até certo ponto
Disto, e então não querem ouvir o resto. São os incrédulos. E então os
crentes manufaturados são os q
que ficam p
por p
perto, apenas
p
p
por ali até q
que
encontrem algo. Eles dizem: “uh-huh, aí está. É isso que acontece. UhHuh, ali, eu pensei que era alguma coisa. Aí está!” Mas um verdadeiro
crente, isso não o titubeia de modo algum. Nada o faz vacilar.
56
E quanto a Jesus de pé ali, cuspiram em Sua face, sangue em
Sua face, uma coroa de espinhos sobre Ele, e tudo o que Ele tinha ali,
uma multidão zombando e assim por diante? Bem, o que o incrédulo
ou o crente manufaturado pensaria a respeito disso? Simplesmente O
venderam. E você descobre que o crente manufaturado é aquele que te
vende. Ele é aquele que arruína seu ministério, é o crente manufaturado.
57
Mas os verdadeiros crentes, não importa o quê, eles são plenamente
satisfeitos. Eles são completamente convencidos, porque a Vida que está
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134
Pai, Tu vês suas mãos e a minha também. Eu creio em Ti, também.
Agora estamos esperando, Pai. Venha, Senhor Jesus. Uma noite quando
os discípulos estavam aborrecidos, eles tinham falado com Alguém,
eles não sabiam Quem era. Eles disseram que Ele era um Estranho no
país. Mas uma noite, quando eles fecharam as portas e O levaram para
dentro, Ele fez algo exatamente como Ele fizera antes de sua crucificação
e ressurreição. Eles sabiam que era Ele. Venha novamente nesta noite,
Senhor, e faça isso por nós, o farás, enquanto estamos esperando? Nós
sabemos que temos visto a Ti fazer isto. E que Tu possas tirar todo o
medo do coração das pessoas.
135
Através do Nome de Jesus, que cada um sobre o qual forem
impostas as mãos, nesta noite, que eles possam ser curados, cada um
deles. Que não haja uma pessoa com febre. Que todos os enfermos,
morrendo, problemas do coração, problemas femininos, câncer,
tuberculose e leucemia; seja o que for, que eles possam ser curados
nesta noite, Senhor.
136
Possa, enquanto eles passam por essa fila e nós impomos as mãos
sobre eles, que eles possam reconhecer que isso não é apenas algo que
vem do homem, mas Deus e o homem são um. Deus veio ao homem, e
Deus não faz nada à parte do homem. É assim que Ele faz. Suas obras são
através do homem. Ele fez do homem Seu sócio. Quando Jesus parou,
olhando para a seara, Ele disse: “A seara está madura, mas os ceifeiros são
poucos; orem ao Senhor da ceifa”. E Ele era o Senhor da ceifa. Em outras
palavras: “Peçam-Me para fazer o que Eu sei que é certo fazer”.
137
Mas Ele tinha Se conectado aos Seus discípulos. Eles eram os que
tinham que pedir. Ele disse: “Vocês não têm, porque não pedem. Vocês não
pedem, porque não creem”. Mas, Pai, nós cremos, e nós estamos pedindo
nesta noite por Tua misericórdia novamente para conosco. Em Nome de
Jesus. Amém.
138
Agora, cada um de vocês com seus cartões de oração, nós vamos
ter que fazer uma fila. E eu não sei onde... Eles provavelmente estão lá em
cima, ali embaixo, e onde estiverem. Teremos cerca de meia hora aqui, ou
mais, para orar pelos enfermos. São nove horas agora, ou um pouquinho
mais do que isso. Nós achamos que podemos fazer isso, e passar.
139
Agora olhe. Agora, ninguém saia. Todos permaneçam sentados
bem quietos agora. Vocês estão querendo um culto de cura, isso é o
que nós temos esperado. Você tem esperado por um culto de cura?
[A congregação diz: “Amém”. – Ed.] Tudo bem, está aqui agora. E o
Curador está aqui, Jesus Cristo, Ele está aqui.
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estiver em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será dado”. Vê? Agora,
está escrito: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do
homem”. Todas essas promessas que Ele nos deu! Hebreus 13:8: “Jesus
Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente”. Todas essas promessas,
elas foram escritas. Está escrito: “Estes sinais seguirão aos que crerem.
Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados”. Está escrito,
agora, que seja feito. Amém.
129
Acorde a Jesus, chame-O à cena! Você está com medo de fazer
isso? Está com medo de aceitar o desafio de Deus?
130
Vamos orar, inclinem as cabeças por um momento. Todos tão
reverentes quanto possam estar pelos próximos minutos agora, não se
movam. Apenas se assente bem quieto. Se o órgão puder tocar suavemente,
se puder o... algum hino.
131
Venha, Senhor Jesus, em nossos corações, faça-nos conhecer
nossas fraquezas. “Molda-me, Senhor.” Ore agora. “Senhor Jesus, eu
estou em necessidade. Molda-me e faça-me, Senhor (eu sou apenas um
punhado de barro agora) segundo a Tua vontade; enquanto eu estou me
rendendo, oh, esperando, rendido e quieto. Faça de acordo com a Tua
própria maneira, Senhor! Faça de acordo com a Tua própria maneira!”
Em todo lugar, por todo o edifício, em toda parte, esteja profundamente
em oração agora. Eu quero que você ore.
Eu sou o barro
Molda-me e faça-me
Segundo a Tua vontade,
Enquanto estou esperando,
Rendido e quieto.
132
Um momento bem em silêncio agora. Apenas ore, diga: “Senhor
Jesus, faça-me agora um crente. Tire toda a incredulidade”. Estou
desejando que vocês orem um pouco antes que eu chame a fila de oração.
Meu filho disse que ele deu uma grande quantidade de cartões de oração,
em todos os corredores. E todos que queriam um cartão receberam.
Eu vou orar por vocês. Nós vamos ter a fila exatamente como tivemos
antes, a fila à moda antiga, venha aqui e ore, e coloque as mãos sobre os
enfermos. Eu quero que vocês creiam.
133
Você se sente de tal maneira que possa reconhecê-Lo? Você
percebeu que Ele está no barco nesta noite? Ele está neste pequeno barco,
nesta pequena arca, neste pequeno corpo de crentes. Você crê que Ele está
andando bem aqui conosco, nesta noite, navegando no solene mar da
vida? Se você realmente crê nisto com todo seu coração, apenas levante a
mão e diga: “Eu creio. Eu creio. Eu agora aceito”.
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neles já se tornou Cristo. É Cristo. Não é mais você, mas Cristo que vive em
você. E não importa, “não há nada,” disse Paulo: “Presente, futuro, morte,
perigo, nudez; seja o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em
Cristo”. Não, muitos, quantos disso, aquilo, ou outro; se levantem quantos
doutores em divindade possam tentar explicar Isso e dizer que é para outro
dia, isso não te separa de forma alguma. Você está ali para ficar. É você em
Cristo, não é mais você mesmo. É você, você e Deus, a sós.
58
E assim que o incrédulo acha uma brecha, ele está tentando
fugir de qualquer forma, então ele vai embora. O crente manufaturado
permanece um pouco mais, até que ele encontre alguma coisa onde ele
possa colocar alguma crítica. Então ali estão seus três, todos juntos. Esse
é o tipo que eles tiveram lá atrás. Esse é o tipo que eles têm agora. Esse é
o tipo que eles sempre terão até que o próprio Jesus, ou Deus, no Grande
Trono Branco de Julgamento, os separará.
Alguns disseram: “Nunca um homem falou como esse Homem.
O que Ele diz se cumpre”.
Outros, os incrédulos, disseram: “Ele é Belzebu. Ele está fora de
Si. Esse Homem enlouqueceu”.
Você sabe, há uma grande coisa que Satanás tenta fazer. Ele tenta
fazer o mensageiro, as pessoas que realmente têm o Espírito Santo, tenta
dizer que “eles enlouqueceram”.
59
Eu recebi uma pequena circular, uma carta sobre isso, outro dia,
dizendo: “Pobre irmão Branham!”
Disse: “Nós cremos que Ele era o Elias”.
E disse: “Você sabe que, você sabe, ele ficou louco”.
E disse: “O manto de Elias caiu sobre Eliseu, que era minha esposa.
E ela assume o ministério, para continuar com uma porção dobrada”.
Uma mulher? Era isso, Elias ficou louco, ou ele foi tomado sem
ver a morte, numa carruagem, para o Céu? Hum! Vê? Mas, você tem isso,
veja, isso é o que temos de enfrentar.
Alguns deles disseram, os incrédulos, disseram: “Esse cara é
Belzebu”.
60
Deve ter sido João que disse: “Apenas pense Naquele que faz
tudo isso!” Agora, isso tem a ver com os crentes outra vez.
Disse: “Apenas pense, Aquele que fez tudo isso acerca do que estamos
pensando e falando, e as diferentes expressões das pessoas! Somos todos
crentes”, ele disse. “Nós cremos. Sim, senhor. Estamos satisfeitos por
sabermos que isso está verdadeiramente identificado. Ali está Ele, um
Homem mortal, deitado bem ali no fundo, bem ali atrás naquele pequeno
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quartinho, assim, dormindo sobre um travesseiro. Nós O colocamos
ali atrás, dormindo. Mas pense nisto! O mesmo Deus da criação está
navegando por essas águas conosco.” Oh, que coisa! Amém.
61
Essas águas eram traiçoeiras. Você sabe, uma tempestade surgiu,
e ainda acontece a mesma coisa, se você já esteve próximo a Jerusalém.
Eu acho Jack que você se lembra. Aquelas tempestades ainda varrem ali
naquela parte, e atingem aquele mar, e afogam os pescadores, exatamente
como acontecia lá atrás. Surge, e você nem mesmo vê a tempestade vindo,
tudo de uma vez, e ali está ela.
62
“E apenas pensem agora, todos temos em toda a nossa vida sentido
temor de atravessarmos essas águas perigosas aqui. Mas lembrem-se,
Aquele mesmo que nós sabemos que é o Criador está deitado bem aqui
no barco conosco. Eu me sinto bem! Vocês não sentem assim, rapazes?”
Eles diriam: “Amém. Sim, senhor. Ali Ele está no barco!”
63
E como é conhecer o dia em que estamos vivendo, eles tinham
visto a identificação, e estavam satisfeitos, não importava o que os
outros dissessem. A conversa deles tinha sido sobre crentes e crentes
manufaturados, e assim por diante. Mas eles criam Nisto. E eles sabiam
que eles O tinham consigo. Sem se importar com o resto das pessoas, eles
estavam felizes por tê-Lo.
64
Eu estou feliz também. Você não está? [A congregação diz
“Amém.” - Ed.] Não importa o que o resto do mundo diga. Eu estou feliz
em saber que Ele está navegando nos mares conturbados da vida comigo,
bem dentro do barco. Amém. Amém. Navegando pelos solenes mares
da vida, como Ele faz, em todas as águas traiçoeiras; não sabendo a que
horas você poderia ser atirado, morto, ou cair morto, ou o que quer que
aconteça. Mas o Criador...
65
O que você é, de qualquer forma? Você é um pequeno punhado
de barro de Louisiana, com um pouco de vida ali dentro. Isso é tudo.
Mesmo se você for do Texas, aquele grande lugar, ainda assim você é
apenas um punhado de lama do Texas com um pouco de umidade nela.
E isso é tudo que você é. Exatamente. E é para isso que você vai voltar.
66
Mas, afinal de contas, como poderia esse barro falar, respirar,
comer; se não tivesse um pouco de vida dentro dele? E, pense, ele teve que
ser criado! E o próprio Criador que o formou está andando nesse barco de
barro. Amém. Ele me fez o que eu sou, sem um desejo, quanto mais Ele pode
me elevar por meu desejo, pela Palavra de Sua promessa! Navegando pelo
solene rio da vida, devemos viver como Ele; deixar Seu Espírito trabalhar
através de nós, para que um irmão desamparado e náufrago, ao avistar,
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123
Ele volta diretamente para você. Vê? Você não pode tirá-Lo
de suas mãos, de nenhuma maneira no mundo exceto por aceitá-Lo.
A única maneira de você tirá-Lo de suas mãos é colocando-O em seu
coração. É a única maneira de fazê-lo. E quando nós vemos Jesus Cristo
hoje manifestar-Se aqui exatamente como Ele... quando Ele fez aqui na
terra, e prometeu fazer isto, nós temos certeza de que este é o Messias.
Agora, Ele está em suas mãos, no seu colo. O que você fará com esse
Jesus chamado Cristo?
124
Jesus disse: “Eu nunca vos abandonarei. Eu estarei convosco sempre,
até o fim dos tempos”. Ele estará ali exatamente o mesmo. Outra vez
Ele disse: “Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Um pouco mais e o
mundo não Me verás mais, mas vós Me vereis, pois estarei convosco, mesmo
em vós, até o fim do mundo”. Diz: “Como eu posso ter certeza disto? Oh,
irmão Branham, se eu apenas pudesse ter certeza!” São João 14:12,
Ele disse: “Aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço também as fará”.
125
Ele está agora esperando para ser chamado à cena, para provar
para você. Isto é certo. Então, vamos acordar Jesus em nossas vidas. Ele
estava vivo aqui, não muito tempo atrás. Ele te curou uma vez, Ele fez
isto e aquilo. Ele estava vivo para você então. Ele está vivo nesta noite.
Chame-O à cena.
126
Como eu disse, se Shakespeare estivesse em mim, eu faria as obras
de Shakespeare. Se Cristo está em você, você crerá na Palavra de Deus
exatamente como Ele fez. Ele derrotou o diabo todas as vezes que ele
veio, disse: “Está escrito!” Isto é tudo, e aquilo estava sobre Isto. Satanás
sabia que Ele cria, e ele fugiu Dele. Então, chame-O para confirmar Sua
Palavra, oh, que coisa, fazendo Hebreus 13:8 correto; então as dúvidas
e medos cessarão exatamente como os ventos cessaram. Aqueles velhos
ventos vindo em sua mente: “Talvez eu não obtenha isto. Talvez não seja
eu. Talvez Ele não faça isto”. Não. Não existe nenhum talvez nisso. Ele
prometeu. Isso remove todo o “talvez”.
127
“Se eu soubesse que Ele estava ali!” Ora, aqui está Ele identificandoSe, o mesmo nesta noite, p
pelos mesmos meios e p
pela mesma p
promessa
que Ele fez quando Ele estava aqui na terra. É assim que os discípulos
tiveram que crer Nele. A crença popular era: “O Homem era louco”.
Agora ninguém sabe disto, não é verdade, que “O Homem era louco. E
Ele era um adivinho de alguma espécie, um espírito maligno, um Belzebu
que podia ler a mente, algum espírito maligno como um adivinho”? Jesus
lhes disse: “Que estariam blasfemando contra o Espírito Santo”.
128
Agora, está escrito: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço
também fará”. Eu, se Eu... “Se vós estiverdes em Mim e Minha Palavra
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118
O quê? Sim, oh, que coisa, nós nos esquecemos de Quem está
no barco. Vê? “Como nós podemos saber que Ele é o mesmo ontem,
hoje, e eternamente, porque aquelas pessoas dizem, ‘não é assim’?” Seu
ministério lança-o de volta em seu colo. Ele é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente. E você é tão culpado de Seu Sangue quanto Pilatos. Ele está
em suas mãos. Você não pode lavá-Lo. Você já pensou nisso?
119
Você gostaria de ter o sangue do Presidente em suas mãos? O que
você faria? Você sabe o que está vindo a você. Bem, é uma coisa menor
do que ter o Sangue de Jesus em suas mãos. Isto é certo. E se o homem
que matou o Presidente... Talvez Oswald não tenha feito isso. Eles nunca
saberão quem fez isso, é claro. Mas se ele não o fez, e se o homem estiver
vivo, nesta noite, e souber que ele tem o sangue do Presidente em suas
mãos? O que ele fará se eles o pegarem e ele tiver que enfrentar a Suprema
Corte, a justiça desta nação? Olhar a olhos irados olhando para baixo
sobre ele. Você sabe, ele poderia implorar por misericórdia e dizer: “Eu
não tive a intenção de fazer isso. Eu digo a vocês, eu sou um bom rapaz.
Eu não tive a intenção de fazer isso.” Não haverá misericórdia. Seria ruim
olhar para aquela Suprema corte, daquela forma.
120
Mas e quanto a olhar nos olhos de Deus, quando você tem o
Sangue de Jesus Cristo, culpado de crucificá-Lo novamente? Que tal isto?
Você já notou um piloto de avião antes de subir na aeronave? Ele tem...
checa cada instrumento que pode. Ele vai tirar aquele avião do lugar, ele
vai checar tudo e permanecer ali e verificar tudo, verificar tudo, para ver
se ele decolará e tudo mais. Por quê? Ele é bastante cuidadoso. Ele tem
sangue em suas mãos, se ele não tomar cuidado.
121
Olhe para um médico em uma operação, como ele examina cada
ferramenta, pega o raio-x, e tudo. Por quê? Ele tem aquele homem em
suas mãos. Se ele morrer, o sangue estará sobre ele. E ele checa tudo, para
ter certeza de que o sangue não ficará em suas mãos. Isto é certo. Ele não
quer aquele sangue em suas mãos. Sangue humano não quer estar em
mãos humanas.
122
Mas o que você vai fazer com o Sangue de Jesus Cristo em suas
mãos? Agora, você não pode lançá-Lo fora e dizer: “Eu não creio Nisso”.
A Bíblia te condena. Ela diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente;
e aqui Ele está operando, fazendo o mesmo. O Sangue está em suas mãos,
de qualquer forma e você não pode lavá-Lo. Pilatos tentou fazer isso.
Não havia água suficiente para lavá-Lo de suas mãos. Ele tentou passáLo para sua organização, ao mais alto, ao presbítero, disse: “Se você me
deixar fazer isto”, mas isso falhou.
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recobre a força. Pense, Ele está conosco, seguramente. Que sentimento de
segurança, enquanto navegamos por essas águas traiçoeiras! Deve ter sido
algo como acontece conosco bem agora neste exato momento, depois do
reavivamento, banqueteando com os resultados.
67
Eu me lembro de minha primeira viagem a Shreveport,
Louisiana. Eu nunca tinha ouvido falar de Jack Moore, e eu creio que
foi o irmão Richard Reed (eu não vejo o irmão Reed por anos), que me
falou sobre o irmão Moore ali embaixo, ou o irmão Kidson, um desses
irmãos; eu me esqueci agora quem foi. Eu me familiarizei com o irmão
Jack. Eu desci até aqui. Sua amável e pequena mãe, ela está sentada
em algum lugar por aqui. E ela tinha um problema no estômago e nós
oramos por ela. Ela estava se alimentando de comida para bebês. E ela
pode comer normalmente, desde então, sua comida normal. E como
que um grande reavivamento surgiu, ele foi um ponta de lança e dali
saíram Billy Graham, Oral Roberts e Tommy Osborn; grandes homens,
guerreiros, saíram daquele pequeno... Veio daquele reavivamento, e tem
feito grandes coisas.
68
Aquele dia ali embaixo, cerca de trinta e três ou trinta e quatro
anos atrás, em pé às margens do rio Ohio, ali na ponte, cerca de cinco
mil pessoas ou mais reunidas às margens. Eu tinha só uns vinte anos
de idade, vinte e três, vinte e dois ou vinte e três anos; meu primeiro
reavivamento. Eu estava batizando quinhentas pessoas, naquela tarde. E
os diáconos tinham me levado ali nas águas. Quando eu estava batizando
aproximadamente a décima sétima pessoa, eu ouvi uma Voz dizer:
“Olhe para cima”. E eu me virei para olhar para cima. A mãe de Billy,
nós nem éramos casados ainda, apenas namorávamos. Ali veio aquela
Coluna de Fogo circulando o céu azul brilhante, às duas horas do dia 15
de junho, descendo direto dos céus, dessa forma. E uma Voz bradou, por
todo o lugar ali, e disse: “Como João Batista foi enviado para precursar à
primeira Vinda de Cristo, você tem a Mensagem que agora precursará à
segunda Vinda de Cristo”. Fotógrafos tiraram fotos.
69
Como poderíamos crer naquilo, com pouco mais que uma
educação escolar de gramática e assim por diante? Mas eu cri. Naquela
tarde, quando eu estava tão cansado, quando eu terminei o batismo, eles
tiveram que vir me tirar da água. Eu quase não conseguia ficar em pé na
correnteza do rio.
70
E Ela foi, desceu e eles tiraram fotos Dela. Saiu no Associated Press,
espalhou-se quase por todo o mundo, até ao Canadá. O irmão Lee Vayle
ainda tem uma cópia disto, eu acho, do Associated Press: “Uma misteriosa
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Luz paira sobre um ministro batista local enquanto batizava no final da
Rua Spring em Jeﬀersonville, Indiana”. O Louisville Herald pegou, tirou
as fotos e se foi; e então isso se espalhou através do Associated Press.
71
Agora, isso foi há muitos anos atrás. Como poderia ser? Mas assim
foi. Deus disse assim, então isso se torna possível. E que coisa gloriosa é
saber que temos o Deus vivo! E dali tem brotado fogos de reavivamento
por todo o mundo. E agora grandes campanhas de cura e grandes coisas
misteriosas têm acontecido.
72
Quando eu vim entre vocês pela primeira vez, eu disse que teria
que tomá-los pela mão e simplesmente segurá-los desta forma para uma
conexão. E então eu não pensava o que iria dizer e vocês podiam ver os
resultados. Isso ainda acontece, e ver isto desta forma.
73
E então Ele me disse: “Se você for sincero, vai acontecer que
você saberá o próprio segredo de seus corações”. Vocês todos, muitos
de vocês se lembram disso. E sucedeu bem desta forma, exatamente.
Alguns anos depois, eu estava em Queen City, Regina, no Canadá; e em
pé na plataforma com o Doutor Ern Baxter e eles. E um homem vem
caminhando pela plataforma. E a primeira coisa, eu nem mesmo sabia o
que estava dizendo, chamei o seu nome, disse-lhe qual era o problema
dele e ali se foi. Desde então, continuou. Agora chegou a outro estágio.
Que eu nunca digo, mas Isso fala por si próprio.
74
Mas lembre-se, o grande ministério produziu um fogo de
reavivamento e seguiu ao redor do mundo. E agora, nos últimos anos,
esse reavivamento durou mais do que qualquer reavivamento que nós
já conhecemos na história. Nenhum historiador pode dizer que um
avivamento tenha durado mais do que três anos, em nenhum tempo. Mas,
este tem durado quinze anos, ou mais, direto em constante avivamento.
75
Mas agora o avivamento morreu. Apenas pouco mais... Então
vem a Chuva Serôdia e uma pequena cauda disso como que varre a
Inglaterra agora, e ali o último chute disto está quase terminando. A igreja
se estabeleceu em Laodiceia novamente, isso é a era. Isso tem que ser desta
maneira. Exatamente, tem que ser assim. E agora estamos festejando nesta
noite com as migalhas que estamos pegando daquele avivamento.
76
Foi assim que aqueles discípulos saíram do avivamento do
dia, esperando pelo próximo dia. Jesus, durante aquele tempo, estava
descansando. Talvez Ele estivesse descansando do avivamento, como Ele
estava descansando no sétimo dia; depois que Ele fez a terra em seis dias,
então a Bíblia diz: “Ele descansou. Ele descansou no sétimo dia”. Bem, talvez
seja o que Ele estava fazendo. Ele estava descansando.
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Eu respondi: “Se eles estiverem vivos”.
Ele disse: “Eles não podem ser santos enquanto não morrerem”.
Eu disse: “Pedro era um santo antes de morrer ou depois de
morto? Vê? Sim. Paulo foi um santo antes de morrer ou depois que ele
morreu? Ele fez a mesma coisa, vê”.
Eles disseram: “Qual sua opinião...” Disseram: “Você é
simplesmente um não católico, não é?”
Eu respondi: “Não, senhor. Eu sou um protestante”.
E indagaram: “Você não protesta...”
Eu disse: “Eu protesto, não as pessoas, mas a doutrina da
igreja, vê.”
E ele perguntou: “Qual a sua opinião sobre a igreja?”
Eu disse: “Eu sinto muito que você tenha me perguntado isto”.
E ele afirmou: “Vá em frente e fale. Eu perguntei”.
Eu respondi: “A maior forma de espiritismo que eu conheço”.
Ele interrogou: “espiritismo?”
Eu disse: “Sim, senhor”.
Ele perguntou: “Como você pode chamar a igreja mãe de
espiritismo?”
Eu disse: “A mãe o quê?”
Ele respondeu: “A igreja mãe”.
117
Eu disse: “Senhor, a Igreja Romana mãe, sim. A igreja
organização, ela é a mãe disso. Apocalipse 17 diz que ela é ‘a mãe das
meretrizes’. Mas, eu disse: “A igreja não começou em Roma. Ela começou
em Jerusalém”. Vê?
Ele afirmou: “Deus está em Sua igreja”.
Eu disse: “Deus está em Sua Palavra”.
Então ele indagou: “E você disse que ela é a mais alta forma de
espiritismo que você conhece?” Disse: “Como você pode afirmar isso?”
Eu respondi: “Qualquer coisa que intercede pelos mortos é espiritismo.
Todas aquelas mulheres caminham, descem a rua ali, puxando pedras e coisas,
fazendo penitência para uma mulher morta, que seus amantes mataram. E
fazer dela uma santa, ‘porque ela foi canonizada pela igreja?’”
Eu disse: “Isso é espiritismo”.
Ele disse: “Você ora a Jesus, e Ele morreu”.
Eu disse: “Mas Ele ressuscitou, senhor”. Isto é certo. Isto é certo.
Correto. Oh, que coisa! “Vê, Ele ressuscitou”. Eu disse: “Eu espero que
não tenha ferido seus sentimentos”.
Disse: “Não, não causou nenhum problema”.
Disse: “Tudo bem.” Vê? Vê?
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poderiam saber? Agora ouça atentamente, agora, não perca isto. Como
eles podiam descansar seguros, “Nós estamos certos de que Tu és o
Cristo?” Como podiam? Porque eles tinham visto a Palavra prometida
confirmada; em outras palavras, feita manifesta, feita conhecida. A
Palavra vivente da promessa foi feita viva, projetada bem naquele corpo,
e eles souberam que Deus estava Nele.
112
Pedro disse: “Vós, homens de Israel e Judeia, Jesus de Nazaré foi um
Homem aprovado por Deus, entre vós, pelas coisas que Deus fez através Dele.”
Nicodemos, aquele grande homem erudito, veio à noite, ele disse: “Rabi,
nós sabemos que Tu és Deus. Porque nenhum homem pode fazer essas coisas que
Tu fazes, se Deus não for com Ele. Nós sabemos disso.” Mas, por que ele não
aceitou? Por que ele não aceitou? Veja, era contra sua tradição. Vê? Não.
113
Sim, a única maneira pela qual eles sabiam quem Ele era, é
porque Ele tornou viva a Palavra de Deus, predita para aquele dia. Vocês
compreendem? Quantos compreendem claramente isso, apenas levantem
as mãos. Vê, Ele tornou viva a Palavra prometida para aquele dia, e eles
estavam certos de que era o Messias.
114
É isso o que aquela mulher disse: “Agora, olhe aqui, não tivemos
um profeta por quatrocentos anos. E sabemos que o próximo profeta
está para aparecer, e deve ser o Messias. E aqui está um Homem bem
ali que me disse as coisas que eu tenho feito, disse-me que eu tive cinco
maridos. E vocês todos são testemunhas disto. E o Homem está sentado
bem ali no poço da cidade, agora mesmo. Ele me disse que eu tive cinco
maridos. Não é esse o sinal que o Messias deveria fazer? Ele é a Palavra,
apta para discernir os pensamentos que estão no coração. Este não é
Ele?” Esta é a razão p
por q
que as p
pessoas souberam e tiveram certeza de
que Ele era o Messias. É dessa mesma maneira que nós sabemos que
Ele é o Messias, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente, e prometeu fazer isto novamente nos últimos dias. “Bem,
eles O crucificaram.” Sim, mas Ele se levantou novamente.
115
Ali no México, o caso que eu estava contando, o pequeno bebê
sendo criado, com o irmão Moore. Eles tiveram uma entrevista comigo,
alguns dias depois daquilo, a igreja, repórteres dos jornais. Eles me
disseram... Agora, se há algum católico assentado aqui, eu não estou
atirando isso em você agora, lembre-se. Meu povo é católico, também.
Mas, veja, eles são um povo bom. Eles são pessoas como nós, muitos
deles famintos e sedentos por Deus.
116
Esse repórter disse: “Foi uma coisa notável.” Disse: “Você acha
que nossos santos poderiam fazer isso?”
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77
Então, de repente, o problema aparece. Oh, apenas deixe a
Igreja começar a descansar um pouco, e então problema surge. O barco
começou a se agitar, as velas foram arrancadas e a água encheu o barco.
Parecia que toda esperança de sobrevivência havia acabado. Apesar de
eles O terem visto realizar tantas coisas, quando o problema surge...
78
Agora aqui eu vou encerrar em apenas alguns minutos, porque
nós vamos iniciar à fila de oração. Temos visto todas essas coisas. Temos
visto os prós e os contras das pessoas. E agora chegamos a um lugar
onde é uma espécie de folga, nós estamos falando sobre o que Ele tem
feito, e assim por diante, e olhando para o que Ele vai fazer. Isso é apenas
humano. Os homens estão sempre falando sobre o que Deus fez e o que
eles creem que Ele vai fazer e se esquecendo do que Ele está fazendo.
79
Eles fizeram a mesma coisa. Eles O viram ali fora curar os enfermos
e levantar os mortos, predizer as coisas e dizer às pessoas os segredos
de seus corações; e eles creram que estavam no caminho para outro
avivamento. Mas quando o problema surgiu, eles se esqueceram de tudo.
80
É exatamente dessa maneira que fazemos. É onde nos assentamos
hoje à noite, assentados no mesmo lugar. E, no entanto, se apenas
soubéssemos que Ele está no barco. Ele é tão grande aqui como Ele era
quando Ele estava deitado naquele barco. Ele é tão grande como Ele era
quando Ele se pôs de pé no espaço e criou o mundo. Ele é tão grande
como Ele era quando Ele estava com Moisés, no Mar Vermelho. Ele é
tão grande como Ele era na sepultura de Lázaro. Ele é tão grande como
Ele era quando Ele curou o leproso, quando deu visão ao cego. Ele é tão
grande como Ele era nos dias do avivamento de Gales. Ele é tão grande
como Ele foi a qualquer tempo, e Ele está aqui no barco!
81
Problemas surgem. Nós vamos a lugares, encontramos alvoroços
na igreja, divisões. Você sabe que isso arruinará a igreja? Fiquem juntos!
Bendito seja o laço que une
Nossos corações em amor cristão;
A comunhão de mentes semelhantes
É como aquela lá de cima (Aquele amor imparcial e fé em Deus e
uns pelos outros).
82
Mas, nós encontramos agora, o abastecimento de água decai. E
em minha região onde moro, em Tucson, tudo ali tem espinhos. Todas as
coisas para onde você olha tem um espinho e isso é porque é muito seco.
Agora, se fosse aqui nesta região, que pudesse crescer, teria uma folha bem
macia. Aquele espinho é uma folha enrolada, tão apertada e afiada, não há
um instrumento que possa ser afiado como aquilo. Nenhum instrumento
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poderia ser como aquele cacto saltador, porque ele tem uma pequena
barba, um pequeno anzol, nele todo até o fim. E você não consegue afiar
um instrumento como aquilo, mas a natureza o enrolou aquilo. E ele salta
bem em você. Você não precisa tocar nele, ele salta em você.
83
E é dessa forma com o pecado. Você não precisa tocar nele, ele
toca em você. Ele salta em você. Não chegue perto dele. Fique longe da
incredulidade! Mas, nós estamos vivendo nesse tempo.
84
Então eles O tinham visto fazer tão grandes coisas, e eles poderiam
falar sobre isso. Mas quando o tempo de angústia chegou, tudo isso foi
esquecido. Agora, apenas pense sobre as coisas que nós O temos visto
fazer, com a prova infalível da identificação de Sua Palavra, e sabendo que
o grande Espírito Santo aqui nos últimos dias é o Mensageiro da hora. Ele
é Aquele que está provando para nós e cumprindo cada promessa que
Ele fez, cada sinal e cada obra, e cada Palavra para se cumprir exatamente
como Ele disse que faria.
85
E ainda está olhando para baixo. Se isso fosse aceito nas grandes
e altas classes, eu me afastaria disso. Não poderia ser Deus e ser aceito
ali. Não, senhor. Não, de fato nunca seria se fosse aceito. Mas, p
porque
q é
embaixo dessa forma, esta é a razão p
por q
que eu creio Nisto. Vê? É ali para
onde isso vem. É ali para onde isso foi prometido.
86
E agora nós vemos tudo exatamente em linha, e sabendo que
estamos nos últimos dias e o que aconteceu? O problema chegou. E tudo
que O temos visto fazer! Como Ele endireitou nossos lares. Como Ele
pode fazer pai e mãe se unirem novamente. Vocês têm visto isso, marido
e mulher voltando um para o outro. Ele tem curado os enfermos. Deitados
ali com câncer, quando muitos de vocês os têm trazido [Tumores que
foram expelidos – Trad.] em garrafas e jarros e panelas. E médicos têm
testificado, assinado atestados; eu tenho pilhas deles, daria para encher
uma caixa. E até cinco casos testemunhados de ressurreição de mortos,
depois de estarem mortos por horas e horas. Bem, das... O que mais
demorou, que eu saiba, foi aproximadamente das nove horas da manhã
até às onze horas da noite. Vê?
87
Não, perdoem-me. Um pequeno bebê bem ali, que a mãe
carregou toda a noite em seus braços. Ele morreu numa tarde, ela o
carregou durante toda a noite em seus braços, foi à reunião lá na
Califórnia. E eu estava saindo naquela tarde. Ele tinha morrido na tarde
anterior àquela, e ela dirigiu a noite toda, chegou ali, eu não consigo
lembrar o lugar. E ela colocou aquela pequena forma gelada, em meus
braços, de um bebê morto, que havia morrido no dia anterior. E em
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um pouco de umidade, um pouco de petróleo, um pouco de potássio,
um pouco de cálcio e alguma luz cósmica. E isso é mais ou menos o
que você é, uma mistura, e por aí vai. Pó de Loiusiana, isso é tudo o
que você é. Mas, lembre-se, Algo te fez assim. E o Mesmo que te fez
assim vem para viver nisto com você, para que Ele possa fazer de
você algo diferente. Oh, que coisa! Oh, como deveríamos olhar para
isso! Lembre-se, Ele prometeu que embora este pequeno punhado de
terra volte para... Esse torrão que está andando por aí com vida em si,
quando a vida sair, ele volta ao pó novamente.
109
Mas o que Ele disse em Sua Palavra? “Eu os levantarei novamente
no último dia.” Amém! “Eu os levantarei.” Ele prometeu isso; depois que
o corpo perecer, mesmo depois que o pó desaparecer e voltar para
os gases da terra. Ainda assim, como eu disse outra noite: “Você não
pode aniquilar nada, o homem não pode”. Não existe aniquilação. O
homem não pode aniquilar nada. Apenas Deus pode fazê-lo. E lembrese, Ele o fará, ainda que seja uma colher de cinzas, Ele disse: “Eu o
levantarei novamente no último dia”. Aquele pó terá que obedecer ao Seu
comando, porque Ele o criou. Se o vento e as ondas Lhe obedeceram,
assim também o pó Lhe obedece. Amém. Acorde! Ele está conosco.
Tudo Lhe obedece.
110
Depois que os discípulos se viram no fim da estrada, alguns
deles devem ter caído em si que o Criador estava com eles. Deve ter
acontecido, então nós encontramos que eles foram e O acordaram, e,
porque Ele estava com eles todo o tempo. E eles tinham visto Sua Palavra
das Escrituras sendo confirmada. Assim como nós. E nós não temos...
Quando nós chamamos Jesus, não é difícil. Não p
precisamos dizer: “Ó
Mestre, acorde! Acorde! Acorde! Ó Mestre, acorde! Acorde!” Não, não.
Eles simplesmente: “Mestre!”
Disse: “Aqui Estou!”
“Não Te importa que pereçamos?”
Ele disse: “Oh, onde está tua fé, homem de pouca fé?”
É isto, esquecendo que Ele está conosco; chamando Jesus à cena,
111
para agir. Pessoas hoje dizem: “Se eu pudesse saber com certeza que Esse
é Ele, se eu pudesse ter certeza!” Como eles podiam ter certeza, como
os discípulos tinham certeza disso? Agora ouça. Não porque Ele fosse
um homem educado. Até onde sabemos, Ele não era. Ele apenas tinha
a sabedoria de Deus. Mas a educação mundana, eu não... Não temos
nenhum registro Dele sequer indo à escola. Mas algum grande sacerdote
ou alguma pessoa de grande renome? Não. Não, não temos nenhum
registro de nada parecido. Apenas um Homem comum. Mas, como eles
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caiu no Pentecostes bem aqui conosco nesta noite; amém, o Mesmo que
se levantou dos mortos, curou os enfermos; o mesmo ontem, hoje, e
eternamente, provando para nós que Ele está conosco.
104
Talvez Ele deixe essa crise vir, chama, vem aqui, só para descobrir
o que você fará. Essa é a forma como Ele faz isso, para provar sua fé,
para ver o que você vai fazer. Fugir? Não diz a Bíblia: “Todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que O amam?”
105
Ele provou exaustivamente quem Ele era. Ele tem provado hoje
Quem Ele é, pois Ele tem provado exatamente como Ele fez lá atrás.
Ele ainda é o Messias, ainda o mesmo. Ele ainda é a Palavra, apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele ainda discerne da
mesma maneira como Ele fez. Ele ainda cura como Ele sempre fez. Ele
ainda cria como Ele sempre criou. Ele ainda levanta os mortos: “Eu Sou
a Ressurreição e a Vida”. Da mesma maneira que Ele sempre foi. Ele prova
isto bem entre nós, bem em nosso barco.
106
E então o problema surge, e “todas as esperanças se foram”.
Sim, não foi assim com os discípulos? Isso mesmo. Ele provou Quem
Ele era, pela Palavra e pelos sinais. Eles foram totalmente confirmados,
que Ele era Quem Ele era. Ele disse: “Se Eu não faço as obras que estão
escritas acerca de Mim, então não creiam em Mim. Mas se Eu estou fazendo as
obras que estão escritas a Meu respeito,
p
então creiam que
q Eu estou vos dizendo
a Verdade”. Quão... É a mesma coisa que temos hoje. Ele disse: “Examinais
as Escrituras, são Elas que testificam de Mim”.
107
Eles deveriam saber que Ele era o Deus de toda a criação, que
ainda poderia fazer. Se Ele fez aquilo, o ar, Ele fez a terra, Ele fez a água;
o Criador deitado ali, e mostrou que Ele tinha poder sobre tudo. E eles
creram, mas, esqueceram que Ele estava no barco. Porque Ele não estava
ali dando tapinhas nas costas deles, todo o tempo, dizendo: “Agora,
sigam em frente rapazes, isso deve acontecer bem por aqui. Agora, se
isso acontecer lembrem-se, eu estou bem aqui por vocês. Aqui vem isto
bem agora, rapazes, vamos dar uma olhada e ver. Agora, apenas alguns
minutos agora”. Oh, não. Ele não faz isso. Ele testa todo filho e filha que
vem a Ele, para ver se nós vamos crer Nele. Sim senhor. Ele fez isto, não
Lhe obedeceriam?
108
Vamos nos lembrar também, Ele fez nossos corpos, eles devem
Lhe obedecer também. E eles não Lhe obedeceriam? Esse p
pequeno...
q
Eu os chamei de um torrão do Texas e poeira de Louisiana. É isso
o que vocês são, barro. Vocês foram levantados do chão ali fora e é
para lá que retornarão. Você tem apenas dezesseis elementos em si,
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pé, segurando aquele pequeno bebê, e eu apenas fiz uma oração. Seu
pequeno corpo ficou morno. Ele se virou e olhou, e eu o entreguei de
volta a sua mãe. Verdade. Muito bem.
Agora, mas, quando vemos essas coisas e cuidadosamente
88
as examinamos e identificamos, com certeza, então por que ficamos
assustados quando o problema surge? Eles estavam olhando para...
Eles tinham estado tanto tempo testificando sobre o que tinha sido feito,
que eles esqueceram Quem estava com eles. Eles esqueceram então,
porque o problema surgiu. Como agora, nós temos problemas que não
conseguimos resolver.
89
Eles tentaram suas velas e o vento era tão forte que as soprou
fora. Eles tentaram os remos e as ondas eram tão grandes que os
quebraram, quebraram seus remos. Então, eles, seu pequeno barco
estava à deriva. Eles provavelmente amarraram a quilha, ou o leme.
E quando o fizeram, tiveram que ser levados em qualquer direção que
fosse; sacudindo e batendo.
90
Você tem que navegar com a onda, em um barco. Vocês,
companheiros, que pilotam barcos sabem que você não pode enfrentar
um vento como aquele, na direção da onda. Se você o fizer, você vai
arremessar seu barco diretamente para o fundo. Então, você precisa guiar
esse barco, deixá-lo seguir com a onda. Conforme as ondas se movem,
você se move para dentro e para fora com elas. Quando você está... Se
não, você vai encher seu barco com água.
91
Bem, depois que tudo tinha quebrado e eles não podiam
controlá-lo mais, eles simplesmente tiveram que deixá-lo à deriva.
E quando o fizeram então o barco se encheu. Parecia que todas as
esperanças tinham desaparecido. E ali estavam eles, todos atordoados
e assustados. Que tempo era esse! Era um problema que eles não
podiam resolver mais. E então o medo surgiu, quando eles viram que
não conseguiam resolver o problema.
92
E nós enfrentamos, da mesma maneira, os problemas. Temos
enfrentado problemas que nós... problemas nacionais que nossa
nação não p
pode resolver. Olhe p
para os bandidos em nossa nação,
atiraram em nosso Presidente, então foram e atiraram no garoto. É
tão criminoso quanto o homem que atirou no Presidente, em minha
opinião, em um assassinato a sangue frio. Se ele fica impune nesse
caso, então eles irão continuar fazendo isso. Ele provavelmente ficará
impune também. Mas, apenas olhem para o que eles fazem; o mundo
inteiro! Se colocássemos um Abraão Lincoln em cada paróquia, em
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cada distrito; eles ainda assim fariam isso de qualquer maneira. Vê,
são problemas que não podemos solucionar. A coisa, o pecado, a
incredulidade e o mal têm crescido como erva daninha em nós e em
nosso redor, e envolvido a nação toda nisso.
93
Nós temos problemas na igreja, discussão, alvoroço; parece que
não podemos solucioná-los. Temos agora o que eles estão tentando fazer,
agora eles todos se ajuntaram para o Concílio de Igrejas. Não podemos
solucionar isso. Nós tentamos introduzir a Palavra. Cristo tentou trazêLa de volta mostrando a Si mesmo, a ressurreição, por dois mil anos,
Ele ainda é o mesmo. Eles viraram as costas para Ele, afastaram-se. São
incrédulos. Crentes manufaturados ainda p
permanecem, p
para encontrar
uma falha, tanto quanto podem, e assim por diante. Mas o que é isso? É a
mesma coisa se repetindo.
94
A Palavra, eles deveriam conhecê-La. Qual é a solução para todas
as coisas? É Deus. Em São João 1, diz: “Ele é a Palavra”. Nós ainda temos a
Palavra para nos tirar disso. Nós não precisamos de nenhum Concílio de
Igrejas. Não precisamos de todos esses dogmas e coisas sendo misturados
com a Palavra. Nós temos a Bíblia aqui, dizendo-nos como conduzir essa
coisa. De volta para a Bíblia, de volta para Sua Mensagem! Isto é Cristo
entre nós, a Bíblia, Bíblias vivas. “Vós sois epístolas
p
vivas”, Bíblias viventes,
a Palavra de Deus vivendo através de você! É disso que precisamos.
95
Isso é o que fez o comunismo crescer na Rússia. Bem, os
comunistas não são um grande partido; há apenas um por cento da
Rússia que é comunismo agora, um por cento. Noventa e nove por cento
ainda são livres, mas eles estão liderando. Eles estão governando. Por
que isso se levantou em primeiro lugar? Por causa da corrupção da igreja.
Isso foi o que os fez. Eles tomaram todo o dinheiro do povo para a igreja,
e eles vivem o mesmo tipo de vida. Eles não eram nada mais do que
qualquer alojamento. E o povo ficou doente e cansado disto e foi assim
que o comunismo nasceu.
96
É assim q
que o mundanismo nasce aqui.
q Ép
por isso q
que estamos
tendo um Concílio de Igrejas. É por isso que estamos tendo essas
confederações e coisas que estamos fazendo, é porque têm rejeitado
a Palavra. Por que eles têm um jantar de sopa na igreja, para pagar o
pastor? Porque eles rejeitaram a maneira de Deus, de pagar o dízimo.
Certamente. Por que eles tomam um credo? Porque eles não querem a
Bíblia. Por que eles praticam o erro? Porque eles não querem a Verdade.
97
Se um homem corre no porão, fecha os olhos e diz: “Eu me recuso
dizer que o sol está brilhando”. Não há nenhuma esperança para ele.
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Mas se ele estiver querendo olhar, o sol está brilhando. Se ele quiser sair
e olhar, desfrutar as bênçãos, tudo bem. Mas se não, você não pode fazer
nada acerca disso. Você diria que há algo mentalmente errado com esse
homem. Bem, há algo espiritualmente errado com um homem que toma
um credo em vez da Palavra de Deus, que é contrária a isso.
98
No dia da crucificação, eles desejaram Barrabás, um assassino;
em vez da Palavra. E hoje eles estão tomando um Concílio, um assassino
da Palavra, em vez de tomar a Palavra identificada entre nós. A mesma
coisa. Esse é o nosso problema.
99
Agora, Seus discípulos entraram em problemas uma vez, Seus
discípulos, como aqueles problemas físicos que médicos não podem
solucionar. Talvez tenham dito: “Você tem câncer. Está avançado”. Talvez
você tenha tuberculose avançada, algum tipo de problema. Nós, tal como
eles, esquecemos Quem está no barco.
p
Agora,
g
Deus criou os ventos. Deus criou
100
Houve uma tempestade.
o ar. Deus criou a água. É tudo Sua criação. Ele fez isso. Mas, você vê,
foi o diabo que entrou naquilo e a agitou. Isso é o que causa problema,
é o diabo. E agora se Ele é um Criador e fez isso assim no princípio, não
deveriam aqueles discípulos saber que o Criador, deitado bem ali, podia
fazer isso parar? Amém!
101
Deus fez você para ser saudável. O diabo entrou, não pensa você
que ele tem que Lhe obedecer do mesmo jeito que os ventos? Ele fez seu
corpo. Ele te fez um ser humano. Ele lhe deu olhos e lhe deu saúde. “Eu
gostaria, acima de todas as coisas, que você prosperasse em saúde.” É o diabo
que entra ali. Correto. A única coisa que Ele está pronto para fazer nesta
noite... Ele está descansando de outros avivamentos, mas Ele está pronto
para ser chamado.
102
Eles deveriam saber que Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia
todas as coisas. Ele sabia o que iria acontecer. Estava apenas provando,
provou ser só um teste para a fé deles. Eu duvido que Ele estivesse
dormindo. Ele estava apenas deitado lá trás. Ele sabia o que iria acontecer.
Sim, só estava esperando para ver o que eles fariam. Ouça-os ali fora
testemunhando: “Oh, glória a Deus, estamos convencidos de que este é o
Messias. Oh, glória, aleluia, nós sabemos disto! Esta é a verdade”.
E dizer: “Eu vou apenas ver. Tudo bem, Satanás, saia agora”.
103
Olharam ali fora, e, “Oh, todas as esperanças se foram! Oh, nós
vamos perecer! Rapazes, o que podemos fazer?” E o Criador, Ele próprio,
sobre o qual eles tinham falado, deitado bem ali com eles. Aleluia! O
mesmo Deus que nos deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que

