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Obrigado, congregação. Oremos. Senhor Jesus, somos sempre
abençoados quando Tu estás em nosso, ou, estamos em Tua Presença.
E oramos nesta tarde para que Tu Te encontres conosco novamente
de uma grande maneira, e faça o inesperado para nós novamente,
hoje. Este dia é dado para orar pelos enfermos; nós o reservamos.
Eu oro, Senhor Jesus, para que não haja qualquer enfermo entre nós
quando sairmos. Eu Te agradeço por permitir-me ter favor com este
povo. Que as coisas que tenho dito, Senhor, possam soar verdadeiras
às pessoas, pois Isto é Tua Palavra. Agora, estamos esperando que Tu
Te encontres conosco agora, no Nome de Jesus. Amém.
2
Podem se assentar. Eu quero agradecer ao irmão Winners, e
por este excelente grupo de ministros que cooperaram, patrocinaram
esta reunião, por todos os ministros que cooperaram, por cada pessoa
que tem vindo, e por seu grande apoio no lado espiritual. Tem sido
fácil falar; para mim tem sido difícil sair da plataforma; eu poderia
ficar por horas. E por tudo o que vocês têm feito, agradecemos às
pessoas, a área aqui, os administradores, ou quem quer que seja que
controle isto, por nos dar o privilégio de ter este lugar. Eu oro por
cada igreja para que Deus multiplique seus membros e eleve vocês
no Espírito e simplesmente faça exceder e superabundar, acima de
tudo, o que vocês têm esperado; que Ele faça mais do que isto. Eu
quero agradecer também aos Homens Cristãos de Negócios, Os
Homens de Negócios do Evangelho Completo, por seu apoio cortês,
por nos ajudar aqui.
3
O irmão Paul Cain, ele estava aqui conosco hoje, eu suponho
que ele tem estado jejuando. Bem, aqui, bem atrás de mim. Que
coisa, ele tem rejuvenescido tanto! Eu quase não o conheço mais. Ele
costumava ser um tanto gordo, mas ele se tornou um tanto magro, e
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eu quase não posso mais dizer quem ele é. Eu o vi a outra noite em
uma visão lá no Ramada Inn; uma senhora pela qual ele tinha orado
e ele tinha estado orando... Ela tinha estado orando por ele antes, e
eu não podia distingui-lo por algum tempo. Eu estava observando
a visão. Eu disse: “Há um homem.” Quando ele... Oh, a visão se
aproximou, e eu vi, então eu disse: “É Paul Cain. Foi ele – ele que
orou por você.” E ela foi curada.
4
Então, somos gratos ao Senhor por Sua bondade e
misericórdia. E, amigos, não há maneira de expressar o que
pensamos. E sabemos que vamos nos encontrar num destes tempos
juntos como um grupo, como estamos agora, pela nossa última vez.
Não sabemos quando este tempo será. O amável pastor aqui, com
vocês, congregação, me convidou novamente. Eu fiquei tão feliz
quando você disse: “Se esta for a vontade do Senhor.” Eu sempre
gosto de ir desta forma. Jamais permiti que minhas reuniões
crescessem a tal calibre a ponto que eu não poderia ir onde quer
que o Senhor me enviasse. Onde quer que... Se for onde há cinco
pessoas, uma pessoa, e se Ele quer que eu pregue para... Bem, eu
tenho pregado
p g
p
para q
quinhentas mil de uma vez, em Bombaim,
Índia. E eu preguei em Durban, África do Sul para cerca de duzentas
mil ou mais; numa tarde teve trinta mil convertidos a Cristo, eram
todos nativos. E então eu tive um avivamento bem recentemente
em uma igreja que você não poderia colocar mais de vinte. Vê?
5
Bem, agora, os irmãos que têm grandes ministérios, eles não
poderiam vir a um lugar assim porque eles simplesmente não podem
pagar por isto. Eles têm que ter muito dinheiro para fazê-lo. E Deus
os tem abençoado. E eu certamente os aprecio, e especialmente Paul
Cain aqui, Oral Roberts, e muitos daqueles grandes guerreiros da fé,
que, sinto-me pequeno diante deles. Eles são inteligentes, estudados,
homens inteligentes; e trabalham para o Senhor; e o Senhor os tem
chamado para um trabalho, e eles estão fazendo seus trabalhos.
6
Eu – eu não poderia tomar o lugar deles. E o Senhor sabia
disto. E eu não poderia manejar as coisas da maneira que eles o
fazem. Esta é a razão pela qual Ele me mantém humilde, eu penso, e
– e simplesmente me permite ficar assim. Mas, eu posso ir às frentes e
vanguardas, e colocar uma fundação a tal ponto que haja suficientes
junções, eles possam ver os grandes ministros – ministros do... Eles
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uma das reuniões mais notáveis que tive nos Estados Unidos. Tenho
tido algumas que são maiores.
140
Deus te abençoe irmã. [A irmã Upshaw diz: “Eu queria
apenas dar um aperto de mãos. Oh, aleluia!” O senador William
D. Upshaw foi instantaneamente curado durante um culto de
discernimento do irmão Branham em Los Angeles, no dia 8 de
fevereiro de 1951, depois de estar aleijado por sessenta e seis anos
– Ed.] Deus te abençoe, irmã Upshaw. Não há uma semana que se
passe que não penso em vocês e – e o irmão Bill. Eu os encontrarei
naquela margem Ali, irmã, onde todas as velhas coisas serão
passadas. Estaremos Ali naquele dia. Amém.
141
Agora vamos inclinar as cabeças, enquanto pedimos ao
pastor aqui, um que venha e despeça-nos em oração, oficialmente.
Inclinemos a cabeça. Irmão, que o Senhor te abençoe.
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estou tentando dizer-lhes que Tu não estás morto, que Tu estás vivo
bem aqui agora, e Tu – Sua unção está sobre Sua Igreja e Seu Povo.
Que eles sejam curados enquanto passam. Eu faço esta oração no
Nome de Jesus Cristo. Amém.
136
Agora vamos ficar em oração, enquanto o irmão Borders ou
quem for, vai dirigir os hinos. Fiquem com as cabeças inclinadas, e
eu vou descer agora para ficar na fila aqui e orar com estas pessoas.
[O irmão Branham e os ministros agora oram por todos na fila de
oração, enquanto a congregação ora, e canta: “Somente Crer.”
[Espaço em branco na fita – Ed.]
Creio Senhor
Pois tudo é possível, creio Senhor;
Creio Senhor (vamos levantar as mãos enquanto cantamos)
Creio Senhor,
Tudo é possível, creio Senhor.
137
Sabe, eu não creio que tive uma fila de oração em minha
vida, em que alguma vez testemunhei mais fé do que tive nesta fila.
Realmente, a melhor fila de oração que creio que tive nos Estados
Unidos, em minha vida, e ver uma fila passando assim. Eu tenho tanta
certeza como tenho de meu nome ser William Branham, e estou de
pé aqui nesta plataforma, que vocês, pastores, ouvirão acerca de seu
povo que passou por esta fila. Foi realmente uma grande fé, uma das
melhores que já vi em minha vida, de acordo com a única maneira
que tenho de testemunhar isto, pela unção do Espírito Santo. Foi
realmente impressionante. Obrigado, gente.
138
Agora todos que creem que estão curados, digam: “Amém.”
[A congregação diz: “Amém”. –Ed.] Ouçam a isto, ouçam a isto! Deus
vos abençoe. Deus seja
j convosco até nos encontrarmos novamente.
Se o Senhor permitir, estarei aqui em cima, em Tulare. É este mesmo
o nome disto? Tulare, Tulare, aqui em cima, na próxima semana.
139
Agora vamos todos nos pôr de pé, apenas por um momento,
enquanto somos despedidos pelo procedimento normal. E então
eles vão dar panos ungidos aqui, e assim por diante. Deus vos
abençoe. E Deus abençoe vocês, irmãos ministrantes. Isto é o que
faz disto tão real, quando vocês, irmãos, estavam Paul Cain e todos
estes pastores, e todos de pé aqui, um grande apoio na fé. Eu tenho
realmente desfrutado desta reunião, imensamente. Eu a considero
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não são grandes ministros. Eu não quis dizer isto. Não há grande ou
pequeno entre nós. Somos simplesmente o mesmo, veja. Mas homens
que têm tais responsabilidades, que eles, talvez, não poderiam ir a
lugares onde eles têm que ter muitos milhares de dólares por dia
para levar adiante o programa de televisão e os apoios. E eu sempre
gosto de falar por aqueles homens de forma que as pessoas possam
ajudar, sabe, porque eles realmente precisam de ajuda. E somos por
tudo que se coloca por Jesus Cristo. Somos por isto.
7
Agora, quando eu fui ordenado primeiramente, foi na Igreja
Batista Missionária do Dr. Roy E. Davis. E então eu não fui expulso,
eu apenas saí, para poder caminhar entre as igrejas, e que ministério
Ele me deu! Não para colocar isto sobre quaisquer denominações,
mas para colocar nossos braços uns ao redor dos outros, e dizer:
“Somos irmãos. Vamos caminhar adiante.” Então, eu sou grato
por seu convite.
8
Eles estavam me dizendo ali, que eles tomaram uma oferta de
amor. Bem, eu – eu não merecia isto, e não pedi por isto. Mas sendo
que vocês fizeram isto, eu darei o meu melhor, se as despesas estão
pagas (se as despesas não estão pagas, coloque isto nelas), se elas estão
pagas, então, sabem o que faço com isto? Coloco isto em missões no
estrangeiro; então eu mesmo vou ali, para que assim eu conheça este
ministério que vocês têm apoiado: eu levo isto às pessoas que não
podem arcar com isto. Então eles... isto não lhes custa um centavo. As
pessoas nem mesmo sabem qual é a mão esquerda e a direita, estando
ali comendo o que elas podem encontrar para comer, e algumas
delas famintas nas ruas e coisas. Eu tento levar isto a elas, e trazer
a Mensagem da melhor maneira que posso, da mesma maneira que
vocês veem isto aqui. E Deus honra isto; e seu dinheiro é designado.
9
Francamente, eu nem mesmo vejo isto, não conto isto. Isto é
colocado direto em um fundo; e este fundo somente pode ser gasto
em missões além-mar. Isto é tudo. Eu não vivo disto. A igreja me
dá meu sustento: cem dólares por semana. Isto é tudo o que eu
recebo: cem dólares por semana. E então os... estes fundos vão para
ajudar a propagar o Evangelho. E eles estão em um fundo separado;
é controlado pela mesa diretiva do tabernáculo. E assim é isto; não
pode ser gasto para mim, ou qualquer indivíduo, ou qualquer outra
coisa, mas missões além-mar.
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10
E então quando conseguimos acumular o suficiente ali (então
não temos que pedir por isto, ou implorar-lhes por dinheiro quando
vamos ali; nem mesmo pego uma oferta ou algo), vamos ali para
gastar seu dinheiro. Então eu sinto que você é um parceiro comigo
em ajudar a realizar estas coisas. E quando o Senhor consegue
tanto assim, então eu sinto o encorajamento para ir a algum lugar
e decolar. Orem por mim, orarão? Agora, o que quero que vocês
façam, é orar por mim. [Espaço em branco na fita – Ed.] Deus vos
abençoe. Se eu não os vir novamente deste lado do rio, na manhã
quando isto... oh, será terrivelmente escuro ali, apenas mantenha
seu Sinal. Apenas lembre-se, desça ao barco, Ele te deixará entrar;
sua tarifa já está paga. Certifique-se de que você tem o Sinal agora,
Isto é tudo o que Ele reconhecerá.
11
Agora, vamos nos colocar de pé por um minuto, novamente,
em honra à Palavra. Agora, estamos cerca de trinta minutos, trinta
e cinco minutos atrasados. Eu não falarei senão por alguns poucos
momentos, porque vamos ter uma fila de oração, chamando todas as
pessoas que têm seus cartões de oração, para orar por eles.
Esta é nossa promessa. Mas agora estamos de pé em respeito à
Palavra, enquanto eu leio uma porção da Escritura aqui, e peço a
Deus um contexto para meu texto. Estamos abrindo em Hebreus,
capítulo 11, se você gostaria de acompanhar enquanto lemos:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a
prova das coisas que se não veem.
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.
Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus
foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito
do que é aparente.
12
Oremos. Senhor, abençoe Sua Palavra. Santifique o
instrumento que será usado. E que a instrumentalidade vá junto com
a Palavra para produzir Vida e fazer esta Palavra viver novamente
diante de nós. Pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
13
Podem se assentar. Agora, apenas deem-me sua total atenção
só por alguns momentos, cerca de vinte minutos. Eu tenho um
pequeno texto aqui, eu gostaria de chamá-lo de: Contagem regressiva.
Sabe, com todas as coisas, vocês ouviram o que a Escritura disse?
As coisas que existem, que vemos, foram feitas de coisas que não
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131
E agora você, na fila de oração. Agora permita-me... eu apenas
posso lhes dizer. Agora, aí atrás, e todos os que estão na fila de oração.
Quando você vir, faça isto agora, se você vai – se você vai crer em
mim. Veja, quando você vem pela fila, e quando o... Você caminha
naquela fila, apenas lembre-se, como que se estivesse caminhando
sob as sombras da Cruz. Você está fazendo... Estes homens estão
fazendo exatamente o que Jesus lhes disse para fazerem. “Colocarão
as mãos sobre os enfermos, e eles sararão.” Eu estou descendo, como eu
disse no princípio, lançando minha rede com eles, para que possamos
fazer tudo o que pudermos para ajudar vocês. Crerão?
132
Agora, oremos primeiro, porque Isto diz... Sabe, Pedro foi e
orou em um lado do quarto onde Dorcas estava morta, e então foi e
colocou as mãos sobre ela. Depois que ele orou, ele se levantou e foi e
colocou as mãos sobre ela. Elias andou de um lado ao outro, até que
o Espírito veio nele, então ele foi e colocou seu corpo sobre o bebê
morto. Lembram-se disto? Agora, vamos orar, e então imporemos as
mãos sobre vocês enquanto vocês passam pela fila. E vocês venham
por aqui e, assim que aquelas mãos lhe tocarem, levantem e aceitem
sua fé, e vão e saiam, louvando a Deus. Seja um astronauta agora
enquanto vem, apenas voe para longe de toda a incredulidade.
133
Nosso Pai Celestial, chegou o clímax e o momento crucial,
a maior coisa que pode acontecer para o enfermo, é agora mesmo.
Onde, uma massa aqui, de centenas de pessoas, passará por uma
fila de oração de ministros que Tu tens chamado de todas as
caminhadas da vida, e eles têm dado suas vidas a Ti, em honra à
Palavra de Deus e seus chamados.
134
Aqui, nesta caixa, há lenços que irão aos enfermos e aflitos.
Senhor Jesus, que cada um se recupere, enquanto os enviamos no
Nome de Jesus Cristo. E enquanto pessoas vêm por esta fila, que cada
uma delas, Senhor, tenha fé agora. Que elas possam estar decididas,
e dizerem: “Eu tenho estado brincando. Eu não vou mais brincar. Eu
vou crer, eu vou crer agora mesmo. Eu tenho visto a Palavra viva de
Deus Se manifestar. Eu sei que neste edifício, que Jesus Cristo está
em algum lugar. Certamente que aquele pelo qual Ele Se manifesta
não nos dirá o errado, pois Tu disseste: ‘Se há um que for espiritual, ou
um profeta, e o que ele disser, acontecer, então ouça-o.’”
135
Senhor Deus, que isto possa estar na mente das pessoas, que
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irmãos. E agora estamos... vocês estão... Se vocês apenas... Se vierem,
dizendo: ‘Bem, eu tentarei. Eu...” Não, não faça isto. Não, não tome
o lugar de uma outra pessoa. Vê? Venham, sabendo que vocês vão
receber o que pediram.
127
Apenas olhem aqui. Que grupo de ministros! Oh, que coisa!
Eu tenho conhecido a maioria destes homens. Eu os conheço. Eu os
conheço, através de reuniões nos cafés da manhã, e – e assim por
diante. Eles são pessoas pias. Eles são servos de Deus. Agora olhem
aqui. No Dia de Pentecostes, o Espírito Santo Se repartiu, e línguas
de Fogo caíram sobre cada um. A grande Coluna de Fogo repartiu,
e cada um recebeu uma porção daquele Espírito Santo, sobre eles,
como línguas de Fogo. Bem, se você coloca uma língua de Fogo, e
duas línguas de Fogo, juntas, você tem duas vezes a força que você
tinha com uma. Lembre-se, não foi Ezequiel, em sua visão dos dois
pedaços de madeira na mão, vê?
128
Agora olhem aqui, olhem aqui o que vocês têm, todos estes
homens de Deus! Além disto, quantos aí na audiência estarão
orando, levantem a mão? Olhem aqui! Agora, vocês que estão na fila
de oração, olhem para isto. Olhem aqui, quantos vão estar orando
por vocês, centenas de pessoas.
129
Agora, o Espírito Santo está bem aqui agora, Jesus Cristo,
provando-Se, Ele está aqui. Ele não pode fazer mais do que isto.
Agora, quantos na fila de oração creem nisto? Levantem suas mãos.
Agora, vamos todos. Agora eu vou pedir ao irmão Borders, ou
alguém, o líder de cânticos. Quem é o líder de cânticos? Você tem
um microfone aí? Tudo bem. Eu vou pedir que alguém venha aqui
e cante aquele hino, Somente Crer. “Tudo é possível, somente crer.”
E enquanto cantamos este hino, eu quero que cada pessoa esteja
em oração. Não – não, a menos que algo excepcional aconteça, nem
mesmo olhe para cima.
130
Agora, vocês têm que ser bem sinceros. Isto é entre a morte
e a vida para algumas destas pessoas. Eles estão bem aí com câncer,
tumor, e tuberculose, e tudo mais, morrendo. E se fosse sua mãe?
É a de alguém, lembre-se. Agora seja bem reverente. E quando eles
vierem passando e impomos as mãos sobre eles... Eu estou descendo
com estes homens. E, enquanto passam, nós impomos as mãos sobre
aquelas pessoas, você ore para que elas sejam curadas.
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vemos, porque foi a Palavra de Deus Quem falou e trouxe coisas à
existência. O mundo sobre o qual estamos hoje, as cadeiras nas quais
estamos assentados, o chão que está sob nós, o pó, as árvores, tudo,
não é outra coisa senão a interpretação da Palavra de Deus. Quando
Deus interpreta isto, quando isto acontece, isto revela isto. “Haja,” e
houve. “Haja,” e houve. E ver a natureza, como é formada.
14
Agora, a natureza tem sido minha Bíblia. Como todos
sabem, que tenho... tenho estado em minha audiência, quando
tenho falado, sou realmente quase do lado do iletrado, e mal leio.
Eu tenho um ensinamento escolar de sétima série. Tive muita
experiência. Mas, em minha pregação, eu tenho que tomar minha
inspiração e tipificá-la com algo na natureza, para que assim você
possa entender do que estou falando. Eu não consigo usar palavras
como um homem inteligente e estudado o faz, porque eu não tive
o ensinamento para fazê-lo. Desta forma, escolho a natureza, e
tipifico o que minha inspiração está me dizendo, com a natureza.
Eu me senti terrivelmente sozinho, que... Mas uma vez eu li na
Bíblia onde os profetas do Velho Testamento fizeram isto.
15
E então, o maior dos profetas foi João. E notamos, quando
ele tinha nove anos de idade, ele foi levado ao deserto pelo Espírito,
porque ele tinha que introduzir o Messias. Seu pai era um sacerdote.
Era de costume que ele seguisse a tendência de seu pai. Mas seu
trabalho era importante demais para tomar alguma ética do que
alguém mais pensasse. Ele tinha que receber sua Mensagem de Deus.
Então, na idade dos trinta, ele saiu do deserto, sem ensinamento
escolar, mas com um zelo ardente em seu coração, com uma revelação
de Deus, e uma visão, que ele ia anunciar o Messias. Ele sabia disto
muito claramente, a tal ponto que disse: “Há Um entre vós, agora
mesmo, que não sabeis.” Pense nisto. “Um entre vós, aqui mesmo,
que não sabeis. Ele, Suas alparcas eu não sou digno de desatá-las, mas
Ele batizará com o Espírito Santo e Fogo. Sua pá está em Sua mão.”
16
E você notou sua maneira de falar? Agora, ele disse aos
fariseus quando saíram. Ele sabia, sendo um profeta, ele sabia o
que estava no coração deles. E ele disse: “Vós, geração de víboras,”
significando cobras. Veja, ele sabia que aquilo... Agora, algum outro
homem pode ter dito: “vós,” algo mais, vocês sabem, usando alguma...
uma – uma gramática de alto nível: “Vós, insignificantes pedaços de

6

CRENTES DA BÍBLIA

inconveniência,” ou do que você queira chamar isto. Aquilo podia
estar errado; eu simplesmente peguei aquilo, veja. Então poderiam ter
sido algumas outras palavras que ele poderia ter usado.
17
Mas, veja, sua inspiração, ele sabia que uma cobra era
pequena, e vil e rastejante. Então ele disse: “Vós, geração de víboras,
quem vos tem advertido a fugir da ira que está por vir? Não comecem a
dizer dentro de si mesmos: ‘Pertencemos a isto, ou àquilo,’ pois eu vos
digo, que Deus é capaz destas rochas, pedras,” o que ele tinha visto no
deserto e às margens: “levantar filhos a Abraão. Também, o machado está
posto à raiz da árvore.” O que ele tinha visto. “Cada árvore,” como no
deserto: “que não produzir fruto,” isto é o que ele usava como lenha.
Veja: “E posto à raiz da árvore! E se ela não produzir bom fruto, ela será
cortada e lançada ao fogo.” Veja, sua inspiração seguia a natureza.
18
E se você observar a natureza bem de perto, você não ficará
muito longe da Palavra, porque Deus está na natureza. Eu penso que,
da última vez que estive aqui na costa oeste, eu preguei sobre as quatro
maneiras de ver Deus; Deus em Seu Filho, Deus em Sua Palavra, Deus
na natureza, e assim por diante. Agora, se notarmos tudo o que Deus
fez na natureza, sendo que vou falar desta forma, das coisas naturais
tipificando as espirituais, isto... porque isto foi feito de coisas que não
aparentam. Foi a Palavra. Agora tomamos, por exemplo, como...
19
Há poucos meses, me pediram para pregar um sermão, um
sermão fúnebre para um velho amigo meu. Muitos de vocês leram
meu livro, e vocês se lembram onde eu... um garoto que estava...
um que pertenceu aos escoteiros, ou algo assim, e ele... Pedi-lhe que
guardasse meu... guardasse seu... o uniforme de escoteiro, quando
ficasse velho. Bem, ele guardou uma perneira para mim. Vocês se
lembram disto, no livro. E eu a vesti. Lloyd Ford, sua mãe morreu
recentemente, com cerca de oitenta e cinco anos de idade, amigo
meu muito p
precioso. E Lloyd
y era solteiro ainda, e ele ficava com sua
mãe, ele veio a mim. E ele disse: “Irmão Bill.” É assim que ele me
conhecia. Nós, eu o chamava de Lloyd, ele me chamava de Bill.
20
E eu disse: “O que você quer, irmão Lloyd?”
Ele disse: “Você pregará no funeral de mamãe?”
Eu disse: “Eu ficaria agradecido em fazê-lo. Contudo, seria
como minha própria mãe.” Eu disse: “Ela tem me preparado tantas
refeições, e coisas, e tem sido tão amável para mim.”
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quando você estiver sofrendo por sua punição, e onde haverá choro
e ranger de dentes, aquela Voz soará para trás e para frente, você
A ouvirá o tempo todo naquele lugar cansado e assustador do
inferno. Não falhe. Agora é sua oportunidade. Agora, oh, há tantos!
Eu desejaria saber se eu poderia... Estaria bem para vocês, irmãos,
orarem comigo; me ajudariam a orar por eles? [Um irmão diz:
“Sim.” – Ed.] Agora, são estes ministros, aqui? [“Sim.”] Eu – eu não
deixaria este lugar...
123
Agora, veja, eu tenho dito algumas coisas bem duras acerca de
aviões, automóveis. Lembre-se, eles são cavalos potência, também.
Tudo é cavalo de potência. A Igreja está se movendo para cima, poder
do Espírito Santo. Este é o Espírito Santo pelo qual somos justificados.
Vocês, ministros, sabem disto, não sabem? Que o Espírito Santo nos
santifica. O Espírito Santo nos enche. O Espírito Santo nos dá fé de
arrebatamento, veja, enquanto nos movemos acima.
124
Agora, eu não deixaria esta região, e vocês todos pensando
que seus... Que: “Oh, o irmão Branham é grande coisa!” Eu não sou.
Não sou nem mesmo digno de me assentar com aqueles pastores.
Eu – eu não tenho educação escolar. Eu, eu sou um fora da estação.
E esta é a razão pela qual Deus simplesmente me permite fazer esta
pequena coisa aqui, apenas para confirmar o que seu pastor tem
estado te ensinando. Eles são homens de Deus.
125
Ouça, se você está enfermo, você não tem que esperar o
irmão Oral Roberts, ou o irmão Paul Cain, ou eu, ou alguém. Seu
pastor pio, suas mãos santas e santificadas sobre você, você sabe
quando você o chama para orar por você. Ele impõe as mãos sobre
você quando você está queimando de febre; a primeira coisa, você
sabe, em alguns
g
dias, você não tem mais aquela
q
febre, e você está
bem. O que é isto? É a fé de seu pastor, com a sua fé. Sim, senhor.
Ele não é um homem de uma linha paralela. Ele é um servo de
Deus, bem ali na linha de frente, com uma Espada de dois gumes
em sua mão. Certamente. Ele certamente é.
126
Eu vou pedir a estes pastores que venham aqui, fiquem de
pé comigo enquanto oramos. Farão isto, todos vocês? Venham bem
aqui e apenas... Eu vou descer bem ali com vocês, e vamos fazer uma
fila dupla bem aqui. Agora, quando as pessoas são curadas, elas não
podem dizer: “Vejam...” Eu quero suas mãos, pastores; vocês, meus
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Se vocês somente crerem! Uma vez astronauta, livre-se do automóvel
e do avião. Vamos adiante até que todas as coisas sejam possíveis.
118
A, B, agora alguém que tenha cartão de oração C, una-se
bem atrás deles. Cartão de oração C, volte ao fundo aqui, vá por
este caminho, corredor do meio, e vá adiante e forme sua fila ali.
Cartão de oração A, B, C. [Alguém diz: “Talvez haja mais alguns.
Talvez haja mais alguns. Apenas chame todos os cartões.” – Ed.]
Volte por este caminho agora. Correto, formem sua fila bem através
daquele caminho, daquele caminho. Virem bem nesta direção, assim
teremos certeza que entraram na fila. Cartão de oração A, B, C, que
eles venham primeiro.
119
Apenas segure seu cartão na mão, eu terei alguns
cooperadores que apanharão os cartões. Eu não sei como vamos
conseguir alinhá-los de acordo com os números. Eu penso que está
tudo bem, de qualquer forma. [Alguém diz: “Está tudo bem, irmão
Branham.” – Ed.] Apenas deixe-os.
120
A, B, C, agora D. A, B, C, D, cartão de oração D. A, B, C, D. Há
algum D? Penso que passamos por todos. Cartões de oração A, B, C, D.
Correto. Qualquer um que tem cartão de oração agora, alinhe-se. Todos
com cartões de oração, entrem em suas seções e alinhem-se. Não há
maneira alguma para todos nós, de forma alguma, de sermos capazes
de fazê-lo, de deixá-los todos perfeitamente em fila pelos números.
121
Agora eu quero saber quantos aqui estarão orando comigo
enquanto estamos... Enquanto estamos orando por estes enfermos.
Ouçam, vocês... Agora, vejam, se for para vocês virem por aqui
para receberem oração, apenas dizer: “Bem, irei para ver como isto
acontece,” é melhor que você fique em seu assento. Isto não vai
acontecer. Vê? Agora Ele não pode fazer mais uma coisa, e jamais
fará mais um sinal diante do povo. Isto é de acordo com a Bíblia. Eu
quero que alguém me diga mais um sinal que Ele prometeu fazer
além do que Ele tem feito bem aqui. “Como foi nos dias de Sodoma,”
e Malaquias 4, e aquelas promessas que Ele fez, tudo converge
exatamente para a mesma coisa. Não haverá mais outro sinal dado
à igreja. A próxima coisa que você verá será um voo aos Céus. Eles
serão tomados.
122
Não, não perca isto, amigo. Lembre-se, ouça à minha Voz.
Isto lhe assombrará por toda sua vida, se você não entrar. Lá adiante,
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Ele disse: “Eu quero que você diga aquelas últimas palavras
sobre ela, irmão Branham.”
Eu disse: “O que você gostaria que eu dissesse, Lloyd?”
Ele disse: “Uma coisa quero que você faça. Apenas assegure
ao meu povo, nos assegure da ressurreição dela.”
21
Então eu peguei o texto, algo sobre Jó, de como Jó era
observador da natureza. E eu disse, em minha... A morte de minha
própria mãe, minha própria mãe que morreu há cerca de dois anos.
Minha irmã mais nova acabou de ser salva, há pouco tempo, e ela me
chamou quando ela sabia que mamãe estava indo. E ela disse: “Bill,
o que eu posso fazer?” Disse: “Eu não posso suportar mais isto, ficar
ali olhando p
para minha mãe.”
Eu disse: “É a visão mais doce que já vi.”
Ela disse: “Como você pode dizer isto, e... sua mãe?”
“Oh,” eu disse: “ela está pronta para ir, e querendo ir. Ela está
velha, e ela está pronta para passar desta vida.”
Eu lhe disse: “Mãe, Jesus ainda significa para você o que Ele
significou no dia em que você recebeu o Espírito Santo?”
Ela diria: “Sim.” Quando, e eu...
Quando ela não conseguia mais, eu disse: “Sorria.”
22
Quando ela ficou tão fraca, ela não conseguia sorrir ou falar,
eu disse: “Mãe, você está morrendo.” Ela estava em meu braço. Eu
disse: “Mãe, se Jesus Cristo ainda significa o mesmo para você, é tão
dócil, ou mais dócil do que Ele foi quando você recebeu o Espírito
Santo. Eu sou seu filho pregador. Eu tenho que me encontrar com
o povo. Jesus significa algo a você, enquanto você está morrendo?
Caso sim, se você não puder falar...” E ela não conseguia falar. Eu
disse: “Não consegue falar, mãe?” Ela não podia se mover. Eu disse:
“Pisque os olhos, bem rápido.” E ela começou a piscar os olhos bem
rápido, e lágrimas desciam por sua face. Quando ela não podia mais
falar, mas seus sentidos nela sentiam a Presença de Jesus Cristo. Em
poucos minutos, um Vento veio varrendo pelo quarto, e a mãe foi
com ele para se encontrar com Deus.
23
Agora, esta mulher quando ela morreu, eu disse: “Há
esperança na ressurreição?” Eu disse: “Todas...” Eu tenho tido o
privilégio de falar, praticamente, a toda nação sob os céus. Eu tenho
visto todos os tipos de deuses e todos os tipos de religiões, mas
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nenhuma delas é verdadeira, senão o Cristianismo. É o único. Até
mesmo a natureza fala de Cristianismo, de Deus, o Criador!
24
Olhe, há vida, morte, sepultamento, ressurreição.
Ressurreição! Todo o... Você não pode ir lá fora sem ver isto.
Observe as folhas vindo na primavera. Observe-as chegarem à
juventude de sua idade, em sua meia-idade, e então à velhice. E as
veias que estão nas folhas, carregam a vida. Poucos minutos, você
percebe que não é demorado, antes que qualquer neve caia ou algo,
aquelas folhas caem. E o que acontece? A vida que está naquela
árvore, aquela seiva, desce às raízes. Se não fosse por isso, o frio
inverno mataria a árvore, mataria a vida. Ela não pode ficar em
cima. Ela tem que descer e se sepultar. Mas na primavera do ano,
aqui ela volta com uma nova folha novamente. Ela está testificando
que há uma vida, uma morte, um sepultamento, uma ressurreição.
25
Tudo tipificando. Nós simplesmente não podemos nos
afastar disto. Observe o sol q
quando ele nasce de manhã, o sol q
que
ilumina os céus. É um pequeno bebê sendo balançado nos braços
de sua mãe, q
quando está fraco, sem muita vida, não muito forte. E
então cerca das oito horas, ele sai à escola. Às onze e trinta, ele está
graduado, e está fora do ensino médio e da faculdade. Então ele
está em sua força, das doze até cerca das duas. Então ele começa a
ficar fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, e finalmente fica tão
fraco como um homem ou uma mulher velhos, descendo. É o fim
disto? Ele volta novamente na manhã seguinte para testificar: “Há
uma ressurreição, e uma vida além da morte.”
26
Tudo testificando. Toda a natureza testifica. A Palavra
testifica dela. O próprio Espírito que está em nosso coração, testifica
dela. Algo dentro de nós, clamando, que: “Há uma ressurreição da
morte.” Então, veja, para dizer...
27
Se tudo serve ao propósito de Deus, tem uma ressurreição.
Mas isto somente pode se levantar se servir ao propósito de Deus.
Se uma flor vive e não é germinada, ela não se levantará novamente.
Se você planta milho, e ele não está germinado, ele não se levantará
novamente. Qualquer coisa que não serve ao propósito de Deus, não
tem ressurreição. Mas você não pode manter algo no solo que sirva
ao propósito de Deus. Isto surge novamente para testificar de uma
ressurreição. Sabemos que todas estas coisas estão certas. Elas são
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próxima de você tem problema nas costas, também. Você crê que
Deus cura seu problema nas costas, senhora? Correto, você pode ter
sua cura. Isto é correto. Oh, a única coisa que você tem que fazer...
113
A senhora assentada próxima àquela tem um problema
no cólon. Isto é correto. Você crê que Deus curará seu problema
de cólon, senhora? Você crê? Aqui, abaixo na fila, veja. Há uma
lesão cerebral naquele assentado ali. Você crê que Deus cura lesão
cerebral? Você crê? Você pode ter a cura. O outro assentado próximo
de ti tem ataques epilépticos. Você crê que Deus cura epilepsia?
Outro assentado ao seu lado tem... tem problema no olho. Você crê
que Deus cura problema no olho, senhor? Aquele que está assentado
próximo, aquele pequeno garoto, ele também tem epilepsia. Você crê
que Deus cura a epilepsia?
114
Sua amada, assentada ali com ele, tem problema em
sua cabeça. Você crê que Deus curará seu problema na cabeça,
senhora? Correto, você pode ter a cura. Amém! O que é isto? A
Palavra de Deus para este dia é mais afiada do que uma espada de
dois gumes, Jesus Cristo em poder astronauta! Vocês creem nisto?
[A congregação diz: “Amém.” – Ed.]
115
Quais foram nossos primeiros cartões de oração? [Alguém
diz: “As.” – Ed.] As. Todas as pessoas que têm cartão de oração A,
levantem-se para este lado. Agora, venham rapidamente, cartão de
oração A, enquanto a unção está se movendo da maneira que Ele
está. Cartão de oração A. O quê? [Alguém diz: “Trazê-los acima? Ou
aqui embaixo? Trazer os ministros pela esquerda?”]
116
Eu lhes digo o que faremos: Vamos – vamos colocá-los
bem aqui embaixo, para que assim eu possa descer e orar por eles
aqui embaixo. Eu creio que seria melhor. Venham. [Alguém diz:
“Você quer o microfone? Você quer o microfone, não quer?” – Ed.]
Desçam por aqui, amigos, por aqui para que possamos fazer uma
fila. Todos os cartões de oração A, levantem-se primeiro, eles têm
ficado segurando seus cartões por muito tempo. Todos os que têm
um cartão de oração A, coloquem-se de pé aqui. Billy, desça e veja se
eles estão na fila.
117
Agora, cartão de oração B, que eles os sigam. Todos que têm
cartão de oração B, sigam os As. Vão, vão ao redor através do outro
corredor ali, se puderem, e façam sua fila ao redor desta forma; A, B.
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me lembrar de onde. Eu creio que foi em Tucson, aqui há não muito
tempo, eu dei um aperto de mãos em um... E – e isto é correto.
108
Mas você estava chamando Deus bem aí. Você tem um
grande problema espiritual que você não sabe como controlar. Veja,
senhor Thomas, não se preocupe, tudo ficará bem. Agora para que
saiba que isto... Você disse: “Bem, ele – ele conhecia o homem.” Bem,
esta é sua esposa assentada ao seu lado. Eu não sabia que era um
problema do senhor. Thomas. Ele, ele testemunhará disto. Mas sua
esposa está próxima dele ali, tem um problema no ouvido do qual
ela está sofrendo. Isto é correto? Correto. Tudo bem.
109
Aqui, vamos tomar a próxima senhora, a senhora assentada
ao lado dela. Olhe nesta direção, senhora. Você crê em mim como
sendo Seu servo? A pequena senhora com um casaco vermelho, você
crê em mim como sendo Seu servo? Você sofre com um problema,
também. Você tem dores de cabeça o tempo todo. Você crê que Deus
a curará? Se sim, levante a cabeça, mãos, e diga: “Eu creio nisto.”
Correto. Tudo bem. Vê? Tudo bem, se você crer nisto!
110
Aqui, a pequena senhora com um casaco azul, assentada ao
lado dela. Você crê, irmã? Você crê que Deus pode curar o problema
cardíaco e te sarar? Você crê? Tudo bem, você pode ter isto. A senhora
assentada ao lado dela, a senhora mais velha, grisalha. Você crê que
Deus pode curar, também, pressão alta, e te curar? Correto, você
pode ter sua cura. Vê? A senhora assentada ao lado dela, você tem
problema com seus ouvidos, também. Você crê que Deus pode curar
o ouvido? Então você pode ter sua cura.
111
A senhora assentada ao lado dela. Você crê, senhora, com
todo o seu coração, que Deus cura? Há algo pelo qual você está
orando. Você crê de todo seu coração que Deus cura? Tudo bem, se
você crer com todo seu coração, seu problema de estômago pode ser
curado. Você pode ir para casa, e ter seu jantar e estar curada.
112
O senhor, assentado próximo dela. Você crê que – que Deus
pode te curar também, e te sarar? Você aceitaria isto? Quantos, dos
demais, creem de todo o coração? Certamente, crerão [A congregação
diz: “Amém.” – Ed.] Problema de estômago, problema de coração,
Deus cura isto tudo, te cura. Isto está correto. Se você... O homem
assentado ao lado dela, tem problema nas costas. Você crê que Deus
cura seu problema nas costas, senhor? Você crê? A senhora assentada

CONTAGEM REGRESSIVA

9

testemunhas para nós, para nos encorajar. Cada dia, para onde quer
que você olhe, você vê Deus.
28
Há um corpo natural, um povo. Há um Corpo espiritual de
pessoas. Há uma noiva natural. Eu tenho tido o privilégio de casar
bons jovens casais. E eu nunca pensei acerca disto, exceto... Eu os
viro um pouco, uma pequena superstição, e posiciono minhas costas
ao leste, e eles olhando ao leste. E enquanto eu olho para eles, penso
em seus corações batendo como um, Cristo e Sua Noiva. Há uma
noiva natural, e sendo que há uma noiva natural, isto é apenas
um testemunho de que há uma Noiva espiritual. Há uma Noiva
espiritual, porque há uma noiva natural.
29
Todos estes acontecimentos naturais, agora, eles foram
precursores de acontecimentos espirituais. Cada acontecimento
acompanha a outro acontecimento; ele apenas é melhorado. Você
diz: “Como é isto?” Bem, algo como uma Vida espiritual, quando
isto vem à vida natural, isto melhora a vida natural. Isto, Isto te faz
estar numa melhor condição do que você estava na vida natural.
Quando a folha está ficando velha e morre, quando ela volta com
a vida novamente na ressurreição, para testificar no outro ano, ela
volta numa condição melhor do que quando morreu. Veja, tudo
testifica destas coisas.
30
Agora tomemos, por exemplo, a realização que o homem foi
capaz de fazer na terra. Em todas estas realizações naturais agora... Eu
quero sua atenção integral agora. As... Todas as realizações naturais
que têm acontecido na terra, têm sido precursoras da realização
espiritual que Deus tem feito por Sua igreja. Todas as coisas naturais
são um tipo das coisas espirituais. Agora você diz: “Como é isto?”
31
Tomemos, por um... o transporte. Primeiro, o transporte era a
cavalo. A seguir, feito por automóvel. Então a ciência nos construiu
um avião. E, mas, veja, isto é um... Primeiro, tinha um cavalo de
potência. O carro tinha, talvez, vinte cavalos de potência.
p
p
O avião
sobe a centenas de cavalos de potência. Vê o que é isto? É assim
como viemos com o cavalo, em seguida foi feito o automóvel, então
a próxima coisa foi um avião. Apenas continuamos alcançando, cada
vez mais alto, cada vez maior. Esta é a conquista da ciência. Isto é um
precursor das coisas espirituais que têm acontecido, de Deus, por
Seu Espírito, e tem estado em Sua Palavra prometida.

10

CRENTES DA BÍBLIA

32
O homem natural, pelo conhecimento, olha para trás para
sua realização; isto é ciência, para ver o que Deus tem feito numa
antiga criação. Eles vão e pegam torrões de terra, e obtêm pedaços
de rochas e fósseis, e elementos, e os colocam juntos. Veja, nessa
realização, eles estão tomando o que Deus tem feito, e pervertendo-a
de seu estado original, e fazendo seus quartéis-generais, e assim por
diante, e sua economia um pouquinho melhor, através do que tem
sido criado. Isso está na realização natural, pelo homem.
33
Mas Deus, na realização espiritual, está indo adiante, não
para trás. Ele está indo adiante, olhando para a Palavra, e crendo nas
promessas para coisas que não têm vindo ainda, para as revelações
espirituais, para manifestar as coisas espirituais que Deus tem
prometido. Ele as vê acontecendo. Assim como os cientistas em seus
laboratórios estão trabalhando em diferentes coisas para ajudar o
homem, tomando a criação; o homem espiritual está olhando adiante
para algo que Deus prometeu, que nem tem ainda criado. O homem
natural olha para trás. O homem espiritual olha adiante.
34
Esta é a maneira, eles colocaram isto na igreja. O membro da
igreja natural olha para trás para Finney, Sankey, Knox, Calvino. Está
tudo bem, mas aquilo foi para o dia deles. Estamos olhando adiante
para algo mais, à promessa que é maior e mais alta, e ao que Deus
prometeu. A ciência volta para pegar isto. Nós nos movemos adiante,
à Palavra do Senhor, para encontrar o que Deus tem realizado.
35
Nestas duas coisas, uma antecede a outra, ou a tipifica.
Agora, assim como a ciência tem sido capaz de alcançar um cavalo
de força a mais, como ele fez ao tomar o poder e fazer instrumentos
maiores, os carros e aviões, Deus tem realizado da mesma maneira,
assim como cada um daqueles tipos. Agora observem.
36
Lá atrás, nos dias de Lutero, o poder deles era a força do
cavalo. E então Deus, ao tomar Lutero em Suas mãos, controlou,
fora de uma grande organização, ou um sistema, Ele permitiu o
homem ver que “o justo viverá pela fé.” E quando ele foi capaz de
alcançar justificação, e pregou isto, a igreja vem à Vida. Isto vem à
Vida e começa a mover apenas um pouquinho, de volta aos dias do
cavalo, quando a força do cavalo estava prestes a se desvanecer, da
carruagem, e do cavalo e a charrete. Agora, ele alcançou justificação,
e, através disto, então a igreja recebeu Vida por crer em Jesus Cristo.
Não tomando algum... Você diz: “Eu creio na igreja. Eu creio nisto.”
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103
E você notou a Era da Igreja de Laodiceia, também, foi a
única era da igreja em que Jesus esteve do lado de fora, tentando
entrar? Você notou que Ele nunca disse: “Deixe-os para lá”? Jesus é
a Palavra (isto é correto), a Palavra manifestada. Agora Ele... Agora
ouçam. Ele não se afastou e os deixou, veja, mas Ele estava tentando
conseguir cooperação em algum lugar. “Aquele que abrir a porta, Eu
entrarei com ele, cearei com ele, e ele Comigo.” Mas, nenhuma porta,
veja; apenas tentando entrar, do lado de fora. Eles não rejeitam o
homem. Eles rejeitam Deus.
104
Você crê nisto, pequena senhora assentada ali com óculos
de sol? Sim. Você crê nisto? Teve alguns pensamentos profundos há
pouco. Seus olhos serão curados se você crer nisto. Agora permitamme dizer-lhes. Alguém diz: “Ela está de óculos, a razão pela qual ele
sabia disto.” Não. Vejam aqui. Venham aqui; não vir aqui, apenas
olhem para mim só por um minuto. Você crê em mim como sendo
Seu profeta, ou Seu servo? Você crê nisto? Você crê. Você deveria
ter, com aqueles pensamentos que você teve agora, pensamentos
de quão misterioso: “Que grande revelação foi aquela, da lua, e a
representação dela.” Isto é correto? Isto é correto, levante sua mão.
105
Agora como eu poderia saber o que ela estava até mesmo
pensando em seu coração? “A Palavra de Deus é mais afiada do
que uma espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que
estão no coração.”
106
Agora ore por alguém, ou faça algo. Aqui, aqui está o que
há em seu coração agora mesmo. Aqui, aqui está o que está em
seu coração. Você tem dois irmãos pelos quais você está orando,
e eles são ambos alcoólicos. Se isto for correto, levante a mão.
Correto. Correto, veja, aí está. Vê? Vê ali? Vê? “É mais aguda do
que uma espada de dois gumes, Um que discerne os pensamentos
e intenções do coração.” Não veem isto, amigos? Temos passado do
falar em línguas. Estamos na era do astronauta.
107
Aqui, aqui está um homem bem na frente dela, com a cabeça
inclinada. Ele tem um cabelo fino, está usando um casaco branco, está
de óculos. Ele tem um problema espiritual que ele é... John Thom-...
Oh, espere um minuto. Eu conheço este homem. Espere um minuto.
Sinto muito. Eu – eu conheço o homem. Correto. Eu creio que eu –
eu o tenho encontrado uma vez, em algum lugar. Eu não consigo
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99
Aqui, para que saibam. Assentada bem atrás dela está uma
senhora assentada ali com epilepsia, tem crises de epilepsia. Se você
crê, Deus tirará a epilepsia de você, senhora. Ele fará isto se você
crer. Tenha fé. Não duvide. Vê o que quero dizer? Agora alguém bem
nesta seção aqui, em algum lugar bem aqui, de modo que você verá.
Veja, o que é isto, você está olhando... Deixe-me dizer isto antes que
eu vá agora, para descansar.
100
Veja, isto, isto te toma. Isto toma mais força do que quando
preguei. Certamente. Veja, isto é você usando o dom de Deus. Se
Deus te deu um dom... ou dá a – a visão automaticamente... Como
Jesus viu Lázaro morrer, e se afastou de casa e esperou; e então
disse-lhes o que aconteceria, e voltou e o fez, Ele nunca disse que
Ele ficou fraco. Mas aquela
q
p
pequena
q
mulher, aquilo
q
foi a mulher
usando o dom de Deus. É você. Dom de Deus, quando Ele opera,
isto não me desgasta. Mas quando você opera isto, isto é quando
Deus tem você em Suas mãos, e diz: “Isto será desta forma, aqui e
aqui e aqui. Esta é a forma que será.” Esta é a maneira que será; isto
não te incomoda. Mas quando as pessoas, o alcançam e o puxam,
isto é o que acontece. Isto é o que acontece.
101
As pessoas hoje, a Era da Igreja de Laodiceia, a última
contagem regressiva. Vocês viram, a outra noite, um pouco antes
que o papa de Roma fizesse sua primeira visita, em toda a história, a
Jerusalém? Nunca esteve um papa em Jerusalém, antes. Veja, ele foi
de Roma para Jerusalém. A igreja, a lua representa a igreja, refletindo
a luz do sol, em sua ausência. Deus faz os sinais nos céus antes que
Ele os declare na terra. Vocês notaram que a lua ficou completamente
apagada? Jerusalém é a igreja mais antiga no mundo. Vê? E quando
este Conselho Ecumênico e estas coisas que...
102 Rapaz, eu espero, se você está aqui, que isto realmente penetre
em você completamente. Quando você está se unindo, não sabe
você q
que você está tomando a marca da besta, meu amigo?
g “Oh,”
você diz: “Se eu vir isto acontecendo!” É tarde demais então. Você
jjá se uniu. Vê? É tarde demais naquela
q
hora. Lembre-se, elas vieram
para comprar Óleo, mas havia... não poderiam fazê-lo. Você notou o
que aconteceu, o que fez a lua ficar escura? O mundo se interpôs no
caminho dela. Então o mundo tem se interposto na Luz da Escritura,
entre os Presbiterianos, Metodistas, Batistas, Pentecostais, e todos
nós. Isto é para que serve o eclipse.
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37
“Crer Nele é Vida.” Justificado pela fé! Lutero pregou isto.
Aquilo foi tipificado pelos dias do cavalo e da carruagem. Então ele
tomou um homem na Inglaterra, pelo nome de João Wesley, sob Seu
controle, para afastar todos os ismos longe dele. E Ele foi capaz, por
João Wesley, de trazer santificação à igreja. A santificação fez a igreja
se colocar de pé e a fez capaz de caminhar. Agora, no final da era
de Wesley era o automóvel, percebemos que quando o... no final da
igreja de Wesley, quero dizer. Não... Veja, todo reformador vem no
final da era. Agora, vemos que Wesley, no final da era de sua igreja,
ela vem pouco antes dos Pentecostais. Ora, vemos que a igreja ficou
forte o suficiente, através da santificação, p
para se afastar das coisas
do mundo. Santificar significa “separado para a glória de Deus.” É
uma lástima que isto se perdeu. Mas ela se fortificou o suficiente.
Lutero dá luz a isto, lá trás no dia do cavalo e da carruagem.
38
Wesley a colocou de pé, para caminhar: santificação, separando
das coisas do mundo. Através disto saem pequenos galhos, como os
Santos Peregrinos, e os Nazarenos, e seja o que mais que saiu disto,
através da santificação. Mas, lembrem-se, eles não podiam ficar
parados. A Coluna de Fogo Se moveu. E eles vêm à rua Azusa, aqui na
Califórnia. E então o que Isto fez? Isto representou os dias do avião, do
automóvel, quando eles...
39
Deus foi capaz, pelos irmãos Wright... ou foi o homem, de
fazer com que um avião pudesse voar. Imediatamente, seguindo a
isto, cai o Pentecoste na rua Azusa, e o homem é levado ao ar, ao
sobrenatural, ao desconhecido. Ele falou em línguas estranhas, ele
fez coisas desconhecidas que eram estranhas à igreja, porque ele
tinha decolado do chão, ele deixou o chão e foi ao ar. O que fez isto?
Imediatamente depois que os aviões vieram, ele subiu ao espaço.
Deus mostrou, pelos aviões, que Sua igreja estava subindo. Ele
mostra, pelas coisas naturais, o que está acontecendo no espiritual.
Elas sempre seguem. Assim como os homens sábios seguiram a
Estrela, para encontrar Cristo, depois de segui-La por dois anos.
40
Agora notem, todas aquelas coisas são realizações que o
homem tem alcançado, apenas são tipos e sombras do que Deus
está fazendo. Ele sempre faz isto daquela forma. Ele nos tem dito
os sinais que estariam nos céus, as coisas que estariam acontecendo
pouco antes da vinda de Cristo. Vemos isto agora. Isto é somente
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uma placa indicativa. E vemos a ciência, como eles têm alcançado, e
como Deus tem realizado por Sua igreja.
41
Um homem anda de avião. Ele não quer mais carruagem e
cavalo, a menos que ele apenas queira se divertir um pouquinho.
Mas a carruagem e cavalo... Lembre-se, qual é a força no avião?
Apenas mais cavalos adicionados, isto é tudo.
42
E então, quando João Wesley encontrou santificação, uma
obra à parte da justificação, ele nunca condenou justificação; ele
apenas acrescentou mais poder a isto. Vê? E quando os Pentecostais
encontraram o batismo do Espírito Santo, e a restauração dos dons,
eles nunca negaram santificação ou justificação, eles apenas colocaram
mais poder e levantaram isto, e se levantaram porque eles encontraram
mais poder. Vê? Todas aquelas coisas prefigurando, enquanto vinham.
Se tivéssemos tempo, poderíamos realmente ficar nisto, mas não
temos. Mas ele levantou. Assim como a ciência alcançou algo, olhando
para trás, Deus alcança, indo desta forma, indo adiante ao Reino.
43
Agora vemos, da rua Azusa, os aviões decolaram em grandes
avivamentos, e varreram o mundo, ao desconhecido, aos lugares
Celestiais, falando em línguas estranhas, com dons desconhecidos,
ao mundo. Ora, eles pensaram que eles eram fanáticos, mas eles
tinham sido capazes... Deus tomou um grupo de pessoas em Suas
mãos. E tomou um homem pequeno, negro e vesgo, aqui na rua
Azusa, que não tinha mais compreensão do que crer além do que
Deus disse que era a Verdade. E isto é correto.
44
Veja, quando a ciência tem chegado a colocar muito sentido
na cabeça de um homem, de sabedoria, de conhecimento, para voltar
e encontrar estas coisas, Deus tem que retirar o que ele tem nele, para
fora dele, para que assim Ele possa usá-lo. Um vai por este caminho,
e outro por aquele caminho. Um vai para baixo, e outro vai para cima.
45
Agora, ela deixou estas igrejas intelectuais no chão, quando
a pentecostal decolou com o falar em línguas e grandes dons de
cura. Eles curavam os enfermos. Eles fizeram grandes coisas. Eles
têm feito isto. Não há dúvida que eles fizeram isto. É uma prova de
que fizeram isto. Certamente o fizeram! E eles deixaram esta igreja
intelectual no chão. Não importava se eles diziam: “Bem, você não
pode.” Eles o fizeram, de qualquer forma. Se você...
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94
Até mesmo um ministro que toma isto e o perverte em
um credo, ao invés da Palavra de Deus, e usa sua influência para
influenciar um credo e não a Palavra de Deus, é um segundo Judas.
Eu não... Eu não deveria ter dito isto. Vocês, se eu vos feri, perdoemme. Eu – eu não deveria dizer estas coisas aqui. Tudo bem. Aqui está
uma coisa que eu posso dizer que Ele me diz. Orem.
95
Agora, Senhor, uma Palavra de Ti significará mais do que eu
poderia dizer durante toda a vida. Eu estou crendo. Tu prometeste
isto. Sou Teu. Permita-os ver que Teu Espírito está aqui, então
quando eles vierem a esta fila de oração para receberem oração,
eles entenderão, Senhor. “Uma oração de fé salvará o enfermo.” Eu
oro para que eles vejam que isto não é Teu servo. És Tu. Eu peço no
Nome de Jesus. Amém.
96
Apenas permaneçam sentados, quietos, apenas por um
momento. Eu não posso fazer isto. Você diz: ‘Irmão Branham, o
quê?” Eu não posso lhes dizer. Eu apenas posso conforme Ele me
mostra. Jesus disse: “Eu não posso fazer nada até que o Pai Me mostre
primeiro. O que eu vejo o Pai fazendo, isso também faz o Filho.”
97
Aqui, se vocês estão com as cabeças levantadas, olhem
aqui. Veem, assentada bem aqui no final da fileira, aquela
pequena senhora? Ela está sofrendo com um problema feminino,
um problema de senhora. Isto é correto, jovem senhora. Isto é
correto, drenagem
g
e tudo. Isto está correto, levante sua mão?
Você é uma to tal desconhecida. É uma p
pequena
q
senhora, ali
está a Luz bem sobre a irmã, bem no final da fileira, ali. É uma
pequena senhora, uma jovem com cabelo... Eu a vejo no banheiro.
Se você crê agora mesmo! Agora, você sabe que algo aconteceu
bem então. Tudo de repente, Algo apenas passou por ti. Não foi?
Aquilo foi sua cura. Veja, isto foi bem quando houve o alívio e
isto foi embora. Tua fé te salvou.
98
Não é esta a mesma coisa que nosso Senhor fez? Tua... Ela tinha
um p
problema no sangue,
g
aquela
q
mulher. Ela tocou Sua vestimenta,
e se virou. Ele sentiu isto. Ele olhou. Ele disse: “É problema no seu
sangue,”
g
ela sentiu que
q parou.
p
Aí está exatamente a mesma coisa
que Jesus Cristo fez. O que é isto? É Ele. Oh, eu – eu sei que vocês
têm visto tudo, mas eu – eu sou apenas responsável por isto. Deus é
somente responsável por Sua Palavra.
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90
“Você já ouviu falar que os profetas da antiguidade, do Velho
Testamento, iam a uma outra dimensão e aquilo?”
q
Ele disse: “É disto q
que você está falando?”
Eu disse: “É disto.” E eu disse...
Ele disse: “Bem, isto seria maravilhoso. Diga, irmão Branham,
você deveria ir...”
Eu disse: “Eu já fui entrevistado pela clínica Mayo, vê.” E eu
disse que... Eu disse: “Mas, veja, você já teve um sonho, doutor?”
Ele disse: “Oh, certamente.”
Eu disse: “Tenha um sonho para mim, então. Vá dormir e
sonhe um sonho para mim, diga-me o que fazer. Você não poderia
fazer isto. Mas quem quer que seja que controla você, pode lhe dar
um sonho, de mim, e então você poderia acordar e contá-lo.”
91
Eu não posso fazer isto também. Eu não posso dizer isso,
aqui. Tem que ser Ele para fazer isto. E sua fé Nele, confirma esta
Palavra. Como aquela mulher, não importava o que alguém dissesse,
ela cria que se ela pudesse tocar em Sua vestimenta, aconteceria, isto
aconteceria. Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora,
essa é a única maneira que é.
92
Você vê, quando você vê personificações, e assim por diante,
amigo, isto te deixa um pouco aborrecido. Mas vá adiante, de qualquer
forma. Isto estará tudo bem, vê. Agora, veja, você tem que ser nascido
para isto. Você é nascido, e todo dom natural vem a você. “Dons e
chamados são dados sem arrependimento.” Como um homem...
Como eu estava falando com Paul Cain, há pouco, sobre... Como Ernie
Ford, e Red Foley, e Elvis Presley, aqueles companheiros com aqueles
grandes talentos da música, e usando-os para o mundo. Deus deulhes aqueles talentos, e vê o que eles estão fazendo com isto?
93
É como Judas Iscariotes recebendo trinta moedas de prata
disto, por Aquele que lhe deu aquilo. Eles deveriam estar usando
isto para o Reino de Deus. E quando você mistura isto... Eu penso
que não deveria ser p
q
permitido eles cantarem um hino q
que p
pertence
à igreja e ao povo, não lá fora para fazer mais hipocrisia. Vá à África
do Sul, e eles são assim: “Ora, Elvis Presley é um rapaz muito
religioso, ele canta hinos.” Oh! Isto não significa nada. Para mim,
ele é outro Judas, assim como todas aquelas pessoas que tomam
aqueles dons de Deus e os pervertem.
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46 Como aquele pequeno rapaz na cadeia, por atirar em um “cozido de quiabo”. Alguém entrou, disse, um pequeno rapaz veio visitálo, disse: “Oh, eles não podem te colocar na cadeia por isto!” Ele
disse: “Eles não podem?” Ele já estava lá.
47
E esta é a maneira pela qual eles dizem: “O Espírito Santo foi
para outra era.” Isto é o que eles pensam! Isto está aqui! Sabemos disto.
Nós, e – e isto é... Temos voado pelos últimos quarenta, cinquenta anos,
com Isto, vendo coisas que as pessoas intelectuais de nada sabem. A
única coisa que podem fazer é se assentar e dizer, apenas zombar Disto.
48
Como um pequeno bezerro, certa vez, saiu da estrebaria, eles
disseram, e ele estava bem gordo e redondo. Ele estava se divertindo.
E ele tinha um bom fazendeiro que o alimentava bem, e ele estava todo
redondo e cheio de vitaminas. E outro velho fazendeiro preguiçoso
ali tinha um bezerro também, nascido no celeiro, naquele inverno,
quando o pequeno companheiro não havia comido outra coisa senão
ervas. E quando ele saiu, ele estava tão fraco que mal podia se mover,
e cada vez que o vento soprava, o empurrava para os lados. Ele viu
este pequeno bezerro gordo simplesmente se divertindo, e tendo um
grande tempo. Sabe, ele olhou pela fenda da cerca, e disse: “Que
fanatismo!” Ele estava todo cheio de vitamina, não é de se admirar
que ele estava se divertindo.
49
E quando um homem está cheio do Espírito Santo, há algo
nele, que está cheio da Vitamina espiritual de Deus, que o faz louvar
a Deus, gritar, e agir diferente. Por quê? Ele não está mais vinculado à
terra. Ele está nos Céus, velejando ao redor, em lugares Celestiais em
Cristo Jesus. Ele deixou aqueles vínculos da terra com suas bicicletas
e automóveis, e eles foram aos ares. Sim, senhor. Praticamente
tirados dali, ultrapassados. Eles curavam os enfermos. Eles falavam
em línguas estranhas, e faziam muitas coisas.
50
Mas agora, amigos, me deixem dizer isto. Isto tem chegado à
era do astronauta. Temos saído da era do avião. Temos mais poder
agora. A era do astronauta tem chegado. O que é isto? Não uma...
Temos chegado
g
a uma era espiritual
p
do astronauta, veja,
j indo além.
Não é um... É o mesmo Espírito, apenas com mais poder, apenas mais
elevado, pode ir mais alto, ver mais, crer mais, ser mais como Cristo.
Não o automóvel, não a carruagem de um cavalo, nem mesmo o
avião, mas, o astronauta, ele vence e está acima de todos.
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51
É chamado de ‘a era da águia’,
g
na Bíblia. Deus chama Seus
profetas... Era da Águia! Percebemos, na Bíblia, encontramos, em
Malaquias 4, que nos está prometido isto nos últimos dias. Agora,
Ele compara
p
Seus p
profetas a águias.
g
Ele Se chama de águia.
g
Ele é
o grande Jeová Águia. Ele é capaz de alcançar para Si uma Noiva.
Ele fará isto nos últimos dias, será capaz de obter uma Noiva, com
um ministério tão exatamente, o... como um homem e sua esposa se
tornam um. E quando Jeová torna Seu povo como Ele, então Ele vive
em Seu povo. Eles são um. Isto cumpre as Escrituras, exatamente
o que Ele disse em São João 14:12: “Aquele que crê em Mim, também
fará as obras que eu faço.” Isto também cumpre o que Jesus disse que
aconteceria: “Assim como nos dias de Sodoma, assim será na vinda do
Filho do homem.”
52
Agora é a era do astronauta. E o astronauta vê coisas que o
cavaleiro, automóvel, ou aviões, não vê. Ele vai mais alto. O avião ainda
está aqui embaixo balançando ao redor das nuvens, e enfrenta ventos,
turbulências, e tudo mais. Mas ele vai além das nuvens de credos e
denominações, move-se acima aos Céus, completamente longe de tudo.
53
A era do astronauta, estamos vivendo na era do astronauta.
Tão certo quanto Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais
lá, assim Ele está testificando disto agora, que se temos alcançado o
astronauta, Deus tem alcançado o que Ele prometeu alcançar nos
últimos dias, de acordo com Malaquias 4. A única coisa que Ele tem
que fazer é ter alguém em Suas mãos, que possa se libertar dos aviões
e automóveis, e seja lá o que for. Não olhar para trás ao que era isto,
porém mais poder para elevá-lo mais alto, elevá-lo à Presença de
Deus, elevá-lo para ali onde todas as coisas são possíveis. Agora
vemos que isto está acontecendo. Não há dúvida disto.
54
Assim faz o astronauta espiritual, como o astronauta natural
vai além dos aviões; os aviões sempre rompendo e agitando as
nuvens, e tudo mais. Não pode haver nada maior, nenhum outro
feito, do que o astronauta. A única coisa que ele tem que fazer, é
ficar colocando mais energia, ele irá aonde quiser, vê, porque ele
tem ido ao espaço. Os aviões ainda estão aqui embaixo, quebrando,
alvoroçando-se, no solo, e tudo mais. Mas o astronauta não tem que
estar no solo. Ele vai acima das nuvens. Ele vai além, e além do credo,
além da denominação, além daqueles que dizem: “Não é assim, não
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na audiência. Agora, eu não conheço ninguém, a não ser minha
amada irmã Upshaw, assentada aqui, que eu possa ver na audiência
desta vez, que eu conheça. Ela é a única. E agora eu não posso...
88
É apenas como sua consciência. Veja, seu subconsciente é onde
você sonha. Eu fiz um exame médico aqui, uns dois ou três anos atrás, por
ondas do tempo, ondas cerebrais [Eletroencefalograma – Trad.], sabe. E
os médicos vieram e disseram: “Ei, você é um camarada esquisito.”
Eu disse: “Qual é o problema?”
Disse: “Sabe de uma coisa?” Disse: “Você poderia sonhar
quando está bem acordado.”
Eu disse: “O quê?”
Disse: “Você pode sonhar quando você está bem acordado.”
Eu disse...
Disse: “Aqui está sua primeira consciência,” disse: “ela é
controlada por seus sete, ou seus seis sentidos; visão, paladar,
tato, olfato e olfato. Sua primeira consciência apenas fica ativa,
contanto que você esteja nos seis sentidos.” Disse: “Aqui está seu
subconsciente. Quando estes estão inativos, então você vai para o
seu subconsciente. Quando estes estão inativos, você está dormindo,
e você vem para cá e tem um sonho, algumas partes de você vai para
ali. Então quando você volta para cá,” disse: “então você se lembra
do que sonhou quando você estava fora de seus sentidos de tato,
paladar, visão, olfato, audição.” Vê? E disse: “Isto é o normal.”
89
Disse: “Nunca vimos isto antes. Mas ambas as suas estão bem
aqui juntas,” disse: “ambas as ondas do tempo, a do subconsciente
e sua outra consciência. Eles nunca ouviram disto antes, em suas
vidas.” Disse: “Rapaz, você poderia ter um sonho, de pé e bem
acordado.”
Eu disse: “Doutor, você já ouviu falar de visão?”
Ele disse: “Não, acredito que nunca ouvi falar.”
Eu disse: “Você é um crente?”
Ele disse: “Eu sou um Presbiteriano, irmão Branham, mas,”
disse: “isto é tudo.” Disse: “O pastor tem algumas pessoas ali,
toda quinta-feira à noite,” disse: “tudo o que ouço é ‘Presbiteriano,
Presbiteriano, Presbiteriano.’” Disse: “Eu nem mesmo vou lá.”
Eu disse: “Você já leu na Bíblia?”
Ele disse: “Eu já.”
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a Palavra.” Vê? Para rec... Ele reconheceu o poder de Cristo, que Ele
estava sobre todas as coisas.
83
Agora, se Cristo está sobre todas as coisas, Ele tem que
manter Sua Palavra. Ele é Rei. Ele é Deus. Ele deve manter Sua
Palavra: “As obras que Eu faço, vós também as fareis.” Agora,
quanto a curar alguém,
q
g
ninguém
g
p
pode fazê-lo, p
porque
q isto jjá está
feito. Isto já está feito. É apenas o reconhecimento disto, veja, o
reconhecimento de que Ele está em nossa presença. Vocês creem
nisto? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Agora orem por alguns
minutos, digam: Deus, seja misericordioso.”
84
Pai Celestial, que as pessoas possam saber; pode haver
desconhecidos aqui, que eles possam saber que o que eu falo é
verdade. Eu estou apenas na minha forma pobre e humilde, Senhor,
eu tento apresentar o Evangelho da melhor maneira que sei. Senhor,
que as pessoas passem por cima de minha gramática e apenas
percebam o que estou tentando dizer. Eu oro para que Tu confirmes
isto e faça isto real, para a glória de Deus, no Nome de Jesus. Amém.
85
Agora, amigos, há provavelmente duzentos ou trezentos
cartões de oração aqui. Seria muito difícil para eu recebê-los todos
aqui em cima, um a um. Ou, depois que você tem cerca de quatro
ou cinco daqueles discernimentos, eu estaria caído no chão, talvez,
possivelmente, ou tão fraco que eu nem saberia. Uma visão, quando
você vê uma visão, ela tem que ser interpretada, também, sabe.
Muitas vezes ela simplesmente não é exata, ela tem que...
86
Agora faça isto, você mesmo, sua própria fé é única. A fé da
mulher tocou o Senhor Jesus, e ela cria que Ele era – Ele era o Filho de
Deus. E isto extraiu força Dele, para ela; deu-lhe seus desejos, e Ele
se virou e disse-lhe que sua condição tinha sido curada. Veja: “Tua
fé te salvou.” Agora, há estudiosos assentados aqui, eu sei. A palavra
é “sozo”. “Tua palavra tem te salvado.” “Tua fé tem te salvado.”
Apenas como sua fé te salva do pecado, sua fé te salva fisicamente,
veja, da enfermidade. Agora você deve crer nisto.
87
Agora, eu peço a todos que fiquem bem quietos e bem
reverentes por alguns minutos. E que o Espírito Santo agora, pelo
menos duas ou três pessoas, nesta audiência, é tudo o que peço, que
vocês possam ver que isto não é simplesmente espontâneo ou seja o
que for. O Espírito Santo está aqui para Se manifestar. Agora alguém
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é assim!” Ele tem um Guia, o Espírito Santo. A Palavra lhe diz assim,
e ele se move adiante!
55
Como a ciência faz um astronauta? Ele toma toda energia que
eles têm, e simplesmente continuam rompendo a algo mais, isto o
fará ir mais longe, sem ar, e assim por diante. Ele continua... Eu não
conheço as substâncias químicas disto; eu não sou um mecânico. Mas
o que quer que seja, ele continua fazendo-o ir mais alto e mais alto.
Ele continua melhorando isto o tempo todo, a tal ponto que agora ele
pode ir além de qualquer razão. Assim faz o astronauta de Deus, ele
vai além de todo credo da igreja, todas as fronteiras, todas estas coisas
que dizem: “Os dias de milagres se passaram; não há tal coisa.”
56
Como o astronauta encontrou isto? Ele descobriu isto no
papel. Isto sai do papel, o que ele tinha descoberto. A mesma coisa,
que qualquer homem pode se assentar e ler a Palavra de Deus e
ver o que é prometido. “Examinai as Escrituras, porque vós cuidais
ter Nelas a Vida Eterna,” disse Jesus, “são Elas que de Mim testificam.”
Aquele grupo vinculado à terra, que eles tinham lá atrás, naqueles
dias, não sabiam o que Ele era.
57
Ministério, o que o faz, o astronauta vê coisas que os aviões
e tudo mais estão ultrapassados. Assim faz o astronauta espiritual:
vai além das nuvens e além dos credos, e além da dúvida, em
direção ao espaço exterior; ao espaço exterior de toda incredulidade,
ao espaço exterior onde ele não ouve a tagarelice dizendo: “Bem,
você não pode fazer isto. Ninguém cooperará, cooperará com você.
Você não p
pode fazer isto. Você não p
pode fazer aquilo.”
q
Ele não toma
nota disto. Ele é um astronauta. Ele vai além daquelas nuvens. “É
tempestuoso demais. Não conseguiremos.” Isto não faz qualquer
diferença ao astronauta; ele vai além da tempestade. Veja, esta é
a maneira que é com um verdadeiro astronauta da fé hoje. Eles
dizem: “Bem, o doutor disse tal e tal coisa.” Aquilo pode estar tudo
correto, mas um astronauta não crê naquilo.
58
Quando Isto está escrito aqui, ele o tem em seu coração.
Algo lhe diz, ele apenas propulsiona isto para fora. Isto é tudo.
Vai diretamente ao espaço, porque estamos vivendo numa era
de astronauta, sim, senhor, ao espaço: “onde todas as coisas são
possíveis aos que creem.” Ele tem um Guia, que é Sua Palavra, que
lhe diz como ir, a Palavra de Deus.
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59
O astronauta natural é... ele tem algo para controlá-lo.
Quando o astronauta está no ar, ele tem algo,
g aqui
q atrás na terra,
que o controla. É chamado de radar. O radar move-se ao redor
dele, mostra onde ele está, diz o que ele está fazendo. E aquele
radar o controla de uma torre de radar, aqui na terra. Este é o
astronauta natural.
60
Então o astronauta espiritual tem um Poder de controle,
tem uma torre de controle, também. Não é aqui
q embaixo, como a
do homem. É Ali em cima. E é o Espírito Santo que está nele, que o
está controlando, uma torre do batismo do Espírito Santo. Está sob
controle, o mantém em controle pela Palavra; não em um grupo de
fanatismo, alguma celebração barulhenta sem sentido; mas: ASSIM
DIZ O SENHOR, e isto acontece. Isto sempre está sob controle. Ele
tem uma torre de controle, que é o Espírito Santo. E a Palavra é Seu
programa, e ele se coloca diretamente naquele programa. E o poder
do Espírito Santo lhe concede que se mova, e isto traz o resultado
que Deus quer que seja alcançado por Seu povo, que isto possa
cumprir o que Ele prometeu.
61
Jesus não curou o povo porque Ele tinha que fazê-lo. Ele a
completou, cumpriu a Escritura. Ele curou porque estava escrito que
Ele o faria. Ele não tem que mostrar estes sinais hoje, ele não tem que
ter um ministério de tal ou tal, mas Ele prometeu que Ele o faria. Ele
faz isto para cumprir Sua promessa. Irmão, irmã, homem, mulher,
vocês não conseguem ver isto? Vocês não conseguem ver o tipo do
espiritual e do natural?
62
Estas grandes realizações têm trazido o relógio do tempo
da ciência, e isto tem chegado a tal ponto que até dizem que agora
são apenas... No relógio da ciência, eles dizem que são três minutos
para meia-noite. Eles estão no fim. Eles encontraram a coisa que os
destruirá. Eles encontraram tudo. Um astronauta pode chegar ao ar
e ir além, com poderes atômicos, e se colocar ali e dizer: “Rendamse ou serão explodidos”. Três minutos para meia-noite! Eles têm
trabalhado no que Deus tem feito. Eles têm sido capazes de perverter.
Ao invés de tentar fazer vida, eles estão sempre tentando encontrar
algo para matar alguém, algo maior, para derrotar outra nação,
derrotar outro lugar. Isto é o que estão tentando fazer.
63
Mas o homem olha adiante, chamando o homem de seu irmão,
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teremos que ter o Poder de arrebatamento; não somente para curar
o corpo, mas para mudar isto num momento, num piscar de olhos.
Cristo será tão real em seus corpos a tal ponto que Ele poderá mudar
isto, por Sua grande morte e o que Ele comprou. Que eles possam
tomar isto hoje, este Sinal do qual falei na noite passada, colocar
Isto diante deles e caminharem a este Astronauta (conceda isto, Pai),
onde visões, poderes, e mundos além, conhecidos, e, oh Deus, onde
todos os grandes mistérios de Deus são desdobrados naqueles Sete
Selos e feitos conhecidos ao homem. Conceda isto, Pai.
80
Eles são Teus agora. Eu percebo que as chamadas de altar é o
que fazemos, mas, Senhor, Tu disseste: “Tantos quantos crerem.” Eu oro
para que Tu lhes dês fé para crer. Eles estão em Tuas mãos, Senhor. E
se eu não os vir, e eles nunca mais me verem, até nos encontrarmos ao
Teu lado, saberemos então, como somos conhecidos. Eu oro para que
Tu os ajudes. E que todos possamos estar Ali, seguros, carregados
pela sublime graça do grande Astronauta, pela fé que temos em
Jesus Cristo, onde estamos abrigados com Ele. Amém.
81
Agora, apenas um momento, vamos orar pelos enfermos.
Deus, prometemos fazer isto. Queremos fazer isto. E agora eu
quero dizer isto, que ao longo desta semana... Agora, temos apenas
cerca de quinze ou vinte minutos agora. Eu vou encurtar um
pouquinho, então tenho cerca de quinze ou vinte minutos ainda,
até que possamos fazer isto. Agora, a primeira coisa é, estas coisas
das quais estamos falando são assim, ou não são? Sabemos que a
Bíblia prometeu isto, mas está Ele aqui? Deus está aqui para fazer
o que nós... o que Ele prometeu que faria. Deus está aqui. Veja,
temos ido além do falar em línguas. Isto está – isto está bem, veja.
Temos ido além destas pequenas coisas. E, vejam, estamos em um
lugar agora onde temos que ter a fé de astronauta, que é o poder
astronauta para perceber que já estamos em Cristo, apenas mais de
Cristo, vê, para nos elevar a lugares Celestiais.
82
O velho método de orar, impondo as mãos sobre os
enfermos, isto é bom. Aquilo foi nos dias de Lutero, amigo, lá atrás
no automóvel, ou assim por diante. Estamos além daquilo agora.
Recordem: Jesus veio aos Judeus, nos dias da antiguidade. Jairo disse,
Jairo disse: “Venha e imponha Tuas mãos sobre minha filha, e ela viverá.”
Mas o romano disse: “Eu não sou digno que Tu venhas; apenas fale
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76
Você está dirigindo uma pequena carruagem de cavalo hoje,
você está andando em uma bicicleta, você está... um automóvel, ou
você tem chegado acima das nuvens com um avião? Se o tem, eu
tenho algo para lhe dizer. Há uma era astronauta em andamento
agora. Por que você não vem ao Astronauta? Oh, eu sei que isto
soa assustador. O primeiro homem que alguma vez entrou em um
avião, ficou como que morrendo de medo; o primeiro que teve
um automóvel, você sabe o que isto fez; mas agora esta é uma
coisa comum. Oh, irmão, irmã. Jesus Cristo está aqui, a grande
espaçonave de Astronauta na qual devemos estar. Nuvens sobre
nós não significarão nada; Ele quebrará toda nuvem de dúvida,
tudo da incredulidade, e varrerá adiante ao espaço.
77
Se você não tem vindo a Ele ainda, você tem uma oportunidade
nesta tarde. Você levantaria as mãos, e diria: ‘Ore por mim, irmão
Branham, para que eu possa entrar naquele lugar onde eu possa
ver cada Palavra que Deus prometeu, eu posso ver e sentir o Poder
pulsante de Deus dentro de mim, onde sei que minha... este mundo
e coisas têm se ido de mim”? Deus abençoe. Apenas vejam as mãos.
Que coisa, oh, que coisa! Todos, em todos os lugares.
78
Nosso Pai Celestial, Tu vês as mãos deles. Sou apenas
responsável por pregar a Palavra. Eles são Teus. Eu os dou a Ti.
Eles são Teus. Que o Espírito Santo agora... E que eles vejam isto,
estas realizações. Eles veem isto no natural; então se olhamos
para trás, vemos isto no espiritual. Tu estás aqui, Senhor. Tu
prometeste, um pouco antes que venha o fim dos tempos, como
foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E olhamos para trás e vemos
aqueles dias, olhamos ali e vemos onde dois ministros, notáveis,
angelicais, homens ungidos, desceram a Sodoma e pregaram nos
dias de Abraão, chamando Ló para fora. Então houve Um que
ficou com Abraão, e este foi Aquele que fez um sinal a Abraão. Os
demais, em Sodoma, fizeram seus sinais.
79
E, Pai, tantas coisas poderiam ser ditas aqui, talvez a igreja não
entenderia. Mas eu oro para que Tu lhes dês tal desejo por Isto, Senhor,
a ponto que eles venham e vejam que estamos no fim dos tempos, a
era do astronauta. Eu oro, Pai, para que eles percebam que isto não
está tentando condenar o que eles tinham; está apenas tentando darlhes mais graça de arrebatamento, porque a hora chegará quando

CONTAGEM REGRESSIVA

17

e tentando guiá-lo para o Lar onde ele não terá que morrer. Um está na
morte, o outro está na Vida. Mas esses, na morte, apenas representam
a Vida. A folha, quando ela cai de uma árvore e morre, apenas significa
que está voltando novamente, porque assim tem sido.
64
O relógio bate, na realização da ciência hoje, a três minutos
para a meia-noite. No grande relógio de Deus, ele bate: “Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Temos chegado! “As obras que eu
faço também as fareis.” “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
Quando o relógio da ciência diz três minutos para a destruição, o
de Deus diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Ele
está na terra, no poder do Espírito Santo, para fazer Sua Palavra
viva e fazer por Sua igreja simplesmente e exatamente o que Ele
prometeu que Isto faria, enchendo Seus astronautas, deixando-os
abastecidos e prontos.
65
Então eles têm suas grandes espaçonaves científicas, aqui
há não muito tempo, espaçonave de astronauta, e estão fazendo
a contagem regressiva agora, em direção à lua. Eles estão saindo
daqui, também. Eles têm um astronauta em uma grande espaçonave,
movida por um poder atômico, que eles podem enviá-la para sondar
a lua, eles alegam. Eles estão em suas espaçonaves e estão esperando
a contagem regressiva.
66
O astronauta espiritual está em Cristo e está ouvindo a
contagem regressiva da Palavra. Amém. Agora vocês, Luteranos,
deveriam gritar, e vocês Batistas e Presbiterianos. Observe
a contagem regressiva da Palavra. Oh, que coisa! Contagem
regressiva da Palavra! E eles estão direcionados ao Céu, não à lua.
Eles passarão tão rápido da lua que nem a verão. Oh, que coisa!
Esperando a contagem regressiva! Sim, senhor. Esperando pela
contagem regressiva que é certa.
67
O que eles estão fazendo? Eles estão atados em Cristo,
em uma graça de arrebatamento. Nada que eles mesmos
fizeram. Cristo tomou o iletrado, as coisas insensatas do mundo,
envolveu Seus astronautas nisto, e os apoderou com o Espírito
Santo para que decolem. Este mundo será deixado sozinho. Isso
é correto, decolando! Notem, o homem natural até mesmo conta
regressivamente. Eu disse que ele fez coisas de maneira regressiva.
Ele conta regressivamente. Observe como conta: “Dez, nove, oito,
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sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero!” Veja, ele vai para trás,
e começa a contar. Vê? Ele é todo... Dez é um número ruim. Isto é
correto. Para começar, dez é um número ruim.
68
Eles tinham dez tribos de Israel, e elas eram todas apenas
carnais. E Ele tinha que tomar dois filhos de José, Efraim e Manassés,
os filhos de profeta, e os abençoar. E quando o fez, ele cruzou as
mãos. E ele disse: “Pai, não assim, tu tens colocado as mãos sobre
Efraim, deveria ser em Manassés.” Ele disse: “Deus cruzou minhas
mãos.” Do... Tomando isto do filho mais velho, a lei, e colocando-a
sobre Cristo. E através disto, vir, através da cruz, veio a mudança
do direito da primogenitura, amém, ao filho mais jovem. Oh, que
coisa! Quão maravilhoso! Se tivéssemos tempo para entrar nisto;
entraremos numa outra hora. Correto.
69
Agora, dez é um número ruim. Mas o homem sempre conta
regressivamente, começa do dez. “Dez, nove, oito, sete, seis, cinco,
quatro, três, dois, um, zero.” O que Deus faz? Ele começa com Seu
número, sete. Este é o número de Deus. Observe-O, sete. Oh, ele
conta para frente, começando do um. Ele começa com Sua primeira
era da igreja. Isto é o que Seus símbolos foram na terra. Há sete eras
da igreja. Ele fez o mundo em sete dias; no sétimo dia Ele descansou.
Este é Seu último número em Sua criação. Ele descansou.
70
Notem, Ele conta para frente, não para trás. Ele vai para
frente. Ele começa de Sua primeira era da igreja, que começa em
33 d.C, e Ele começou a contagem regressiva. Ele contou Suas eras
da igreja. Este foi o nascimento da Igreja, no Dia de Pentecostes. O
que... Ele começa a contagem.
q
g
Ele começa a contagem
g
das eras da
igreja.
g j “A p
primeira, Éfeso, número um; dois, Esmirna; três, Pérgamo;
g
quatro, Tiatira; cinco, Sardes; seis, Filadélfia; sete, Laodiceia.” É
q
mais tarde do que você pensa. É mais tarde do que você pensa.
A contagem acabou. A próxima coisa é “zero,” vamos. Tudo está
pronto. A contagem acabou.
71
Quando John Glenn, nosso astronauta, entrou naquela grande
espaçonave para decolar, a nação ficou sem fala. Eles não sabiam,
naquela manhã quando ele decolou. Quando o fez, ele entrou na
espaçonave, e todos estavam chorando, e esperando, e observando o
que ia acontecer. A nação ficou fascinada. Vocês viram o... Todas as
televisões anunciando, e tudo, então todos podiam ver isto. Os olhos
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naturais não podiam ver isto, é por isso que colocaram na televisão.
Vocês se lembram disto.
72
Então quando ele foi colocado na espaçonave, imediatamente,
e quando entrou, eles começaram: “Dez, nove, oito, sete, seis, cinco,
quatro, três, dois, um, zero,” decolou. O que aconteceu? Quando a
grande alavanca é puxada, o atômico começa a pegar fogo, começa
a romper, começa a voar, a fumaça começa a rolar, e a grande
espaçonave decola para o ar, ao desconhecido, lá longe em algum
lugar. Ele decolou na realização do homem, a maior que já existiu.
Mas deixa-me dizer-lhe, isto é simplesmente uma coisa bem pequena.
73
Numa destas manhãs, a realização de Deus, de Seus
astronautas que subiram a Jesus Cristo, nascidos ali pelo Espírito
Santo, cheio de Seu poder! Numa destas manhãs, todo o universo
estará chorando, e se lamentando e rangendo
g
dentes, q
quando
virem que perderam isto. Quando a grande Águia, com a força do
Espírito Santo e Fogo, começa a mover Suas asas, os astronautas
decolarão aos céus, para se encontrarem com o Noivo; quando a
Noiva decola, no poder de astronauta do Deus Todo-Poderoso que
enviou Jesus Cristo à terra, na forma do Espírito Santo, tem trazido
a Igreja através destas realizações!
74
A tal ponto que agora Ela está recebendo o Poder ressurreto
Nela, para voar além das coisas do mundo, vendo-O aqui na Igreja,
fazendo-Se o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, senhor. A
contagem regressiva já acabou. Todas as eras da igreja têm passado.
Estamos no final de Laodiceia. Entre, meu irmão, irmã. Fique
pressurizado. A pressão não te machucará quando você entra e fica
pressurizado. Entre em Cristo, e você não se importará com o que o
mundo diz. Eles não podem jamais te atingir, de forma alguma. Você
está seguro. Você está colocado para dentro.
75
Jesus Cristo é nossa grande e gloriosa Espaçonave de
astronauta na qual estaremos, que será propulsionada pelo Espírito
Santo e poder e Fogo, quando isto começar a voar numa destas
manhãs. O Fogo do Espírito Santo atinge a terra assim, e, quando
o fizer, a Igreja será levantada. E todas as nações se colocarão de
pé, não precisarão de televisão, eles O verão. Cada joelho dobrará
e cada língua confessará, enquanto Isto é propulsionado para além,
ao glorioso reino dos Céus, para se casar com Seu Noivo. Deus nos
ajude a viver para este dia! Inclinemos nossas cabeças.

