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160
Agora, você sabia que Ele prometeu isto também? “Estes
sinais seguirão aos que crerem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos eles
sararão.” Vocês creem nisto? Agora, coloquem as mãos uns sobre os
outros então. Vejam, Ele está aqui. Eu não posso te curar. Ele já fez
isto. Agora coloque as mãos sobre alguém e ore por alguém que
está perto de você. Amém.
161
Agora inclinem suas cabeças e orem da maneira que
vocês fazem em sua igreja. Ore: “Senhor, cure esta pessoa. Esta
pessoa está orando por mim.” E peça a Deus para curar e fazer
ficar bem. Creia com todo o seu coração! “Senhor, eu creio que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” A Palavra
Dele não pode falhar!
162
Lembre-se, Ele prometeu: “Um pouco e o mundo não Me verá
mais.” Eles não O veem na corrida de cachorro nesta noite! Eles
não O veem no palco! Eles não O veem nessas igrejas formais! Mas
você O vê! Ele está aqui! Lembre-se, Ele prometeu isto e Ele está
aqui para responder sua oração e te dar o desejo de seu coração!
Coloquem suas mãos uns sobre os outros e orem.
163
Senhor Jesus, eu venho, lembrando o que Tu disseste:
“Em Meu Nome expulsarão demônios.” E eu expulso todo espírito
de incredulidade para longe desta audiência, para longe destas
pessoas, para a glória de Deus!
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LEMBRANDO O SENHOR
Remembering The Lord

William Marrion Branham
Terça-feira, 22 de janeiro de 1963
Phoenix, AZ – EUA

Obrigado. Que o Senhor te abençoe, irmão. Estou feliz por
estar aqui, na Assembléia de Deus do Sul, para adorar com vocês,
desfrutando deste bom companheirismo em que vocês estão, sem
dúvida, desfrutando constantemente.
2
Só estou um pouco cansado. Nós estávamos na noite
passada em Tucson para um banquete lá, e nós realmente tivemos
um tempo maravilhoso. O Senhor nos abençoou. E eu tenho sentido
o efeito disso o dia inteiro.
3
Então – agora eu ouvi alguém na noite passada... Eu nunca
tinha encontrado o filho do irmão Carl Williams. Eu estava hoje
elogiando certo rapaz que se levantou e estava falando sobre a reunião
de jovens. E eu contei para minha filha. Eu disse: “Você deveria se
arrumar para ir lá.” Ela disse: “Eu não conheço ninguém lá.”
Eu disse: “Você conhecerá alguém ou todos te conhecerão.
Vá de todas as formas.” E eu estou orando para que ela receba o
batismo do Espírito Santo naquela reunião ali.
Eu disse: “Aquele jovem tão fino em pé ali, com sua face
brilhando com a glória de Deus!” E eu estava repetindo isso
para Billy.
Ele parou, olhou para mim e disse: “Papai, o senhor não
sabe quem era aquele?” Disse: “Aquele era o filho do irmão Carl
Williams.”
4
Bem, aquilo… Eu sei que você tem que vir de um bom
tronco. Se você… Você entende? Estou tão contente por estar aqui
em Phoenix nesta noite. Bem, ora se não é o irmão Pat Tyler! De
onde você vem, irmão? Eu imagino que você pediu carona de Nova
York até aqui. É sempre assim que acontece.
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Eu me lembro ao ver o irmão Gene e o irmão Leo aqui nesta
noite, o irmão Ed Dalton, muitos dos meus amigos aqui, o irmão
Ed Hooper. E, oh! Aqui de cima, nesta noite, tenho uma boa visão
de todos e posso olhar ao redor muito bem.
6
Bem, estou ficando um pouquinho cansado.Tenho
passado por algumas dificuldades, e estamos por longas horas.
E eu... Minha esposa disse: “Olha só, eu observei que você
começou a falar com a sua segunda voz.” Eu disse: “Eu tenho
que usá-la desta vez.” Algumas vezes quando eu converso, falo
com uma voz grossa, e então a garganta dói e incomoda. Eu
levanto a voz e falo deste jeito. Nós temos que aprender todo
tipo de coisas quando estamos trabalhando para o Senhor, não
temos? Quando estamos esgotados.
7
E, oh, que coisa! Eu espero que todos estes aqui atrás sejam
ministros. Se forem, que coisa! Estamos indo bem nesta noite.
Um grupo tão bom de homens sentados juntos. Bem, isto me faz
lembrar a promessa que “estamos assentados em lugares Celestiais, em
Cristo Jesus”, onde o Seu Sangue nos limpa de todo pecado.
8
Agora, vou tentar de verdade, deixar vocês saírem cedo
nesta noite. Lembrando que amanhã à noite estaremos com o irmão
Shores. É este o nome dele? [Um irmão diz: “Isso mesmo”. – Ed.].
Com o irmão Shores, na rua Onze e Garfield. Esta é outra Assembléia
de Deus lá. Sim, Assembléia de Deus. A Primeira Assembléia de
Deus. E então, eu vou ouvir aqueles outros irmãos por um tempo,
até o próximo domingo de manhã, eu suponho, no decorrer da
convenção. Nós vamos ter um tempo maravilhoso. Eu sinto que
vamos ter um bom tempo.
9
E meu propósito de estar aqui; é por assim dizer, como um
pinga-pinga, você sabe, ir por todos os lugares ajudando, e tendo
companheirismo com os irmãos, tendo uma noite aqui, uma noite
ali, para me familiarizar. E talvez um pequeno reavivamento do
Espírito comece a atingir as pessoas, e então continue até àquele
grande clímax. E eu acho que o irmão Oral Roberts é a pessoa que,
desta vez, vai ser responsável para nos trazer o encerramento, no
banquete de domingo à noite. E eu sei que estamos na expectativa
de um grande tempo, e por todo o restante da semana.
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155
Aqui, aqui está um jovem sentado aqui, orando por seu
pai. Eu nunca te vi. Não sei quem você é. Não. Não sei nada sobre
você. Mas você está orando por seu pai. Ele não está aqui. Ele está
do outro lado de muita água em algum lugar. Ele está sofrendo
com problema de estômago. Ele está em Porto Rico. Isto é o
ASSIM DIZ O SENHOR. Está correto! Vocês creem. Você entende
o que eu quero dizer?
156
Aqui está uma senhora sentada aqui, olhando interessada,
usando um chapéu vermelho. Senhora Aldridge. Aldridge. Hum –
hum. Sim. Ela está sofrendo com problema de coração. Você crê que
Deus vai te curar? Tudo bem. Você me faria um favor? Há uma senhora
sentada aqui perto, que se chama senhora Cook. A senhora Cook tem
problema em suas pernas. Isto é certo. Senhora Cook, levante sua
mão. Se eu sou totalmente estranho para a senhora, levante sua mão.
Tudo bem. Tenha fé em Deus. Coloque sua mão sobre a senhora que
está perto. Ela é a senhora Russell. Ela está sofrendo com problema
de pulmão. Levante sua mão, senhora Russell, e creia com todo o seu
coração, se eu sou um estranho para você.
157
E a pessoa seguinte? Sim. A única coisa que você precisa
é ter fé. A senhora perto dela está sofrendo com problema de
estômago, também, o nome dela é senhora Dillman. Se você crer
com todo o seu coração, você pode ser curada.
158
Senhora Harmon, sentada perto dela, acabou de sair
do hospital. Ela fez uma operação por um problema no reto.
Você crê senhora Harmon? Se você crê com todo seu coração,
você pode ir para casa e ficar curada. Quantos creem agora? [A
congregação diz: “Amém.”]
159
“Um pouco e o mundo não Me verá mais.” E então, o que eu
estou tentando dizer? Lembre-se, Jesus prometeu. Jesus disse: “Eu
estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. As obras que Eu faço
farão vós também.” Lembrando que Jesus prometeu estas coisas, que
Jesus faz com que elas aconteçam. Agora, também se lembre que
Jesus prometeu que “Aquele que crê em Mim tem Vida Eterna.” Você que
levantou a mão há pouco, depois do culto de cura; você viria aqui em
cima agora, e ficaria aqui em pé para receber oração? Ele prometeu
dar Vida Eterna da mesma maneira que Ele prometeu dar a cura.
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pessoas, talvez milhares deitados lá, aleijados, cegos, paralíticos,
encurvados; Ele foi a um homem que tinha talvez problema de
próstata, ou talvez ele tivesse tuberculose. Talvez fosse retardado
mental. Ele tinha aquilo por trinta e oito anos. E Ele disse para ele:
“Tome sua cama e vá para casa.” O homem pôde andar. Ele disse:
“Quando eu vou descer, alguém...” E lá havia homens que estavam
piores do que ele. Mas Jesus sabia que ele estava lá, e sabia que
estava naquela condição. Quando Ele foi questionado, Ele disse:
“Na verdade, na verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de Si
mesmo. Mas o que vê o Pai fazer assim faz o Filho igualmente.”
151
Esta é a mesma posição Dele hoje. Nenhum profeta, ninguém
tem sido capaz de fazer nada fora da soberana vontade de Deus.
Isso é certo. O que Deus deseja. Eu não sei. Eu quero, se... Esta é a
razão. Eu conheço muitos destes ministros sentados aqui. Não há
muitos lá adiante que eu conheça. Se eu O vir sobre alguma pessoa,
eu tentarei ver, se for da vontade Dele, eu contarei às pessoas o que
eu souber. Ore e veja se Ele ainda é o Sumo Sacerdote que pode ser
tocado. Isto O traria bem aqui diante de nós, e vocês veriam que
Ele está aqui. Digam “amém.” [A congregação diz: “Amém”. – Ed.]
Isto certamente O traria aqui. Tenham fé.
152
Aqui está uma senhora sentada bem aqui, orando com
a face para cima, tão intensamente o quanto ela pode. Ela está
usando um casaco verde, sentada bem aqui. Ela está orando por
um problema em sua cabeça. Que ela... Que a incomoda. Não
é certo, senhora? Se for assim, levante a sua mão. Se eu for um
estranho para você, balance a sua mão para frente e para trás.
Aquilo te deixou agora.
153
Escute, você me fará um favor enquanto você está lá? Aquela
Luz deslizou para bem acima da senhora que está sentada perto
de você. Ela está orando também. Eu quero lhe perguntar algo.
Você disse: “Lembre-se de mim, Senhor.” Está tudo bem. Ele se
lembrou. Você sofre com um problema de sinusite. Se for correto,
levante sua mão e balance assim. Tudo bem. Aí está.
154
Vocês creem? [Congregação diz: “Amém.” – Ed.] Agora,
“Um pouco e o mundo não Me verá mais.” Pergunte àquelas mulheres.
Procure-as. Pergunte se eu as conheço.
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10
Então, orem por nós agora, e saiam pelas ruas, pelos valados e
montes. E “peçam para eles.” Não. “Forcem-os.” Forcem-os, forcem-os
a entrar. Pois este será um maravilhoso tempo para Phoenix receber
sua grande visitação, que você... E eu creio que Deus está desejando
fazer isto, se estivermos prontos. Sim, senhor. Quando estivermos
prontos. Vamos… É para isto que nós… Que estes reavivamentos
acontecem: para tentar solucionar os casos, recebermos orações, e
estarmos prontos para estas coisas acontecerem.
11
Agora, antes de nos aproximarmos da Palavra, vamos falar
com o Autor, ao inclinarmos nossas cabeças em oração. Agora, com
nossas cabeças e corações inclinados diante de Deus, eu estou certo
que numa audiência deste tamanho, certamente há muitos pedidos.
E se você tem um e quer lembrá-lo a Deus, somente levante sua
mão, e por detrás dela diga: “Senhor, lembra-te de mim.”
12
Nosso Pai Celestial, Tu sabes o que está detrás de cada uma
destas mãos. Tu sabes o que passa agora na mente deles, e Tu és
mais do que capaz de responder cada pedido. E nós oramos para
que Tu lhes concedas Senhor. Pedimos para que Teu favor possa
nos favorecer nesta noite, na maneira de um derramamento do
Espírito Santo sobre nós.
13
E lembrando, Senhor, que amanhã à noite, na Primeira
Assembleia de Deus, que Tu possas derramar Tuas bênçãos sobre
nós novamente. E então lá no Ramada, no encerramento da semana,
oh Deus, que possa haver literalmente centenas que sejam salvos.
Conceda Senhor. Que possa haver tal derramamento do Espírito,
que até os jornais não fiquem mais calados, mas que publiquem o
que está sendo feito. Conceda isto, Senhor. Faça- Te conhecido entre
o povo, Senhor. Que seus humildes corações possam alcançar isto
pela fé e crer que nós receberemos estas coisas que estamos pedindo.
Então, nós oramos Senhor, por aqueles que gostariam de estar aqui
nesta noite e não podem estar. Eles estão enfermos e aflitos, e em tais
condições não puderam estar aqui. Nós oramos por eles, Senhor.
Que o Espírito Santo possa visitar a cada um deles.
14
Abençoe estes irmãos que vieram por longos caminhos, nestes
campos gelados. E os muitos que ainda estão vindo pela estrada.
Proteja-os, Senhor. Traga-os em segurança. Agora, abençoe esta
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audiência, este bom pastor, sua congregação, seus administradores,
diáconos; e tudo pelo que eles se firmam, Senhor. Nós oramos para
que Tu sejas com eles e os ajude. Agora, nós oramos para que Tu nos
dê Tua Palavra. Nós podemos somente lê-La, Senhor, e ler o texto.
Mas, Tu tens que fornecer o contexto, e nós estamos esperando em
Ti. Em Nome de Jesus Cristo, amém.
15
No livro de I Coríntios, no capítulo 11. Se alguém... Você
sabe, você geralmente gosta de ler ou sublinhar o lugar, e diz: “Eu...”
Talvez alguém encontraria alguma coisa sobre aquele assunto, que
pudesse esclarecer o que foi dito. Ou ministros. E às vezes o corpo
de ministros, toma aquele versículo, e leem de novo, e escutam o
que está sendo dito. Muitas vezes eu faço isso. Sublinho o texto.
Então se você desejar ler conosco, abra em I Coríntios 11, e vamos
começar a ler no versículo 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que
o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei;
isto é o Meu corpo que é partido por vós; fazei isto em
memória de Mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice,
dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu Sangue;
fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de Mim.
16
E agora para um texto, eu gostaria de tomar: “Lembrando o
Senhor.” Agora, claro, qualquer um, nós todos sabemos, em nossas
igrejas, nós lemos estas Escrituras em cada noite de Comunhão. E é
um ótimo texto para ler, ou uma Escritura perfeita para a ocasião, e se
aplica àquilo. Mas eu só quero estas palavras: “em memória de mim.”
17
Agora, a Comunhão tem gerado muitas vezes um grande
debate através das eras, entre protestantes e católicos. Eles dizem
que os católicos tomam da “comunhão” esperando fazer por
merecer alguma coisa boa, que seus pecados sejam perdoados
ao fazer aquilo. Os protestantes tomam como uma lembrança de
Cristo já lhes ter perdoado, e eles a tomam em agradecimento por
estarem já perdoados.
18
Paulo continua a dizer aqui como vir à mesa do Senhor. Se
houver alguma coisa errada, conserte antes de chegar lá. “Portanto,
qualquer que comer este pão, ou beber este cálice indignamente, será
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146
Eu vou pedir aos meus irmãos lá atrás para não orarem
pelas pessoas. Orem somente por mim. Deixem a audiência, por
enquanto. Nós estamos para ter uma reunião em alguns dias, e
talvez nós peguemos isso. Eu quero esta audiência sob controle.
Eu quero tomar estes espíritos sob o meu controle, no Nome de
Jesus Cristo, para a Sua glória, para que Seu Espírito possa operar
e provar a vocês que Ele ainda está vivo.
147
Eu tomo a Palavra Dele aqui. Ela diz em São João no capítulo
14 e versículo 12, “Aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço fará
também.” Vocês creem nisto? [“Amém”] Então, todos vocês lá fora
que estão doentes e necessitados, ou tem alguma necessidade, orem.
Apenas toquem, lembrem-se, na orla de Suas vestes. “Ele é o Sumo
Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.”
A Bíblia diz isto, irmãos? [Os irmãos dizem: “Amém.” – Ed.]
148
E então como Ele agiria se Ele era o Sumo Sacerdote? Da
mesma maneira que Ele fez quando estava aqui, porque Ele é o
mesmo Sumo Sacerdote. Como Ele faria? Sendo que Seu corpo
é o sacrifício no trono de Deus, como Ele faria? Ele enviou Seu
Espírito, o Espírito Santo. “E Ele tomará todas as coisas que são Minhas
e vos mostrará.” Agora, se você quiser ver se Deus...
149
A razão pela qual eu me baseio nisto, sabendo isto: eu sei
que a Mensagem que eu prego às pessoas é a verdade. Eu creio Nela
com todo o meu coração. Ainda que Ela corte aqui, um pouquinho
desta maneira, não para ser mau, não para ser diferente, mas para
ser honesto. E, portanto, eu sei que Ele disse isto. Se Ele pegar as
coisas que são de Deus... E isto deveria fazer você saber disto. Se
Ele toma as coisas que são de Cristo e mostra para você, mostra
coisas que vão acontecer, e faz às mesmas obras que Ele fez, este é
o Espírito Santo. Tem que ser.
150
Ore agora e toque em Suas vestes. Eu vou me render a Ele e
ver o que Ele dirá a você. Apenas ore. Há alguém aqui que nunca
esteve nesta reunião antes? Você levantaria sua mão? Sim, há
muitos. Lembre-se: Jesus Cristo nunca, em tempo algum, disse ter
curado as pessoas. Ele disse: “Não Sou Eu Quem faz as obras. É Meu
Pai.” E em São João capítulo 5, versículo 19. quando Ele passou
pelo tanque de Betesda, e lá estava uma grande multidão, inúmeras
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cortado, quantas sentem que deveriam usar cabelos compridos?
Levantem suas mãos e digam... Deus lhes abençoe. Isso é bom. Eu
sei que você fez. Eu… Há esperança para você. Mas quando você
está tão insensível que você não pode fazer isso, você nem mesmo
se sente condenada, entende, então alguma coisa aconteceu com
você. Porque a Palavra diz que você deveria se sentir.
142
Quantas de vocês mulheres, que usam shorts e aquelas
roupas, ou fumam cigarros; e vocês homens, também, que sabem
que estão fazendo o que é errado? Diga: “Eu não quero fazer isso,
irmão Branham. Eu realmente amo ao Senhor, mas isso está me
segurando. E eu sei que é uma coisa maligna. Eu vou levantar
minha mão, eu estou pedindo a Deus para tirar isso de mim.”
Levante sua mão. Seja honesto. Deus te abençoe. Isso mesmo. Sim.
Isso mesmo. Isso é sinceridade. Isso é ser honesto. Deus nos dará
uma reunião de cura em um minuto, por causa dessa sinceridade.
Nós podemos crer nisto. Tenha fé em Deus.
143
Pai Celestial, Tu vês as mãos. Tu sabes a condição das pessoas.
Tu sabes tudo que está no coração delas, Senhor. Eu oro para que Tu
dês o perdão para cada uma delas. E agora, dê a elas o desejo de seus
corações. Tire a dor de seus corações. Faça isto, Senhor, o que elas
têm necessidade de saber. Eu oro para que Tu concedas estas coisas a
elas, no Nome de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Nós pedimos
isto para Tua glória. Eu as entrego a Ti, Pai, Deus, para que Tu possas
operar Tua obra nelas, em Nome de Jesus Cristo. Amém.
144
Agora podem levantar suas cabeças. Quantos se sentem
muito diferente a respeito disto, levante sua mão e diga: “Eu me
sinto muito diferente.” Agora, quantos sabem que Ele prometeu
que Ele é “O Senhor que cura todas as tuas enfermidades?” Vocês
creem nisto? [A congregação diz: “Amém”. – Ed.] Vocês crerão?
145
Quantos de vocês creem que Ele prometeu que “Um pouco
e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis?” Você crê nisto? [A
congregação diz: “Amém”. Ed.] Você crê que é possível então,
se Hebreus 13:8 aqui diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente,” você crê que é possível que possamos ver a Deus?
[“Amém.”] Como nós O veríamos? Na manifestação de Seu
Espírito, Seu Ser vivente. Vocês creriam nisto? [“Amém”]
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culpado do Corpo e do Sangue do Senhor.” E agora, nós devemos estar
profundamente em oração quando tomamos a Comunhão. Mas eu
tenho me perguntado muitas vezes se aquela palavra “comunhão”,
se nós a usamos da maneira correta. Agora, comunhão significa:
“conversar com”, veja, “ter comunhão com”. E eu me pergunto se
realmente, quando nos encontramos como estamos, em lugares
celestiais, se não é comunhão? Pois estamos comungando com
Deus, conversando com Ele.
19
E então, se nós ficamos quietos e deixamos Ele nos
responder. Muitas coisas, e uma das coisas horríveis que eu faço,
eu tento fazer toda a conversação, e não fico quieto o suficiente
para Ele me responder em seguida. Nós fazemos isso tantas vezes
em nossas orações. Eu penso que se abríssemos nossos corações, e
nos expressássemos ao Senhor Jesus, e então nos ajoelhássemos e
ficássemos quietos por um pouco, veríamos o que Ele nos diria em
resposta. Veem? E algumas vezes eu fiz assim, e minha opinião foi
completamente mudada, você entende? Eu perguntara a Ele sobre
algo, “Senhor, estas pessoas, elas realmente têm algo. Eu creio que
elas me querem lá.” E eu começo a orar, e a primeira coisa que se
sabe, eu sinto que aquela é a vontade do Senhor. Mas, depois que
eu oro, eu permaneço lá por um pouco, entende, então aquilo muda
algumas vezes, e sou enviado a algum lugar. Tenha comunhão
com o Senhor. Oh, que companheirismo glorioso, simplesmente se
ajoelhar e falar, e comungar e esperar que Ele responda.
20
E ao pensar com que grande Pessoa você está conversando,
o próprio Criador, e ter comunhão com Ele, Aquele que colocou sua
vida sobre esta cinza vulcânica sobre a qual você está vivendo. E
então, algum dia, você vai ter que deixar isso aqui, e está em Suas
mãos o que acontecerá depois. E você tem o privilégio agora de fazer
sua escolha por qual caminho sua alma irá quando ela se for.
21
Que coisa maravilhosa é ter comunhão com Ele sobre a
base de Suas promessas, e então ouvi-Lo ter comunhão com você,
e dizer: “Está tudo bem.” Oh! Aquilo realmente expressa bem. Nós
não temos que olhar para nenhum credo. Nós não temos que
olhar para nenhum dogma. As únicas coisas que temos que fazer
é somente saber que Ele deu testemunho de Sua Palavra, que Ela
está estabelecida, e isso são tudo. Então todo peso se vai.
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22
Tenho pensado sobre vir a esta mesa, que nós chamamos
nesta noite... Agora, eu tenho expressado que isto é Comunhão
tanto quanto o que chamamos de “a Ceia do Senhor.” Você sabe, as
pessoas do oeste têm esta coisa toda confundida, e eu não posso fazêlos corrigir isso. E as pessoas do norte, eles me observam quando eu
ministro a Ceia e dizem que é um jantar. Eles dizem que é café da
manhã, almoço e jantar. Agora, onde entra o meu jantar? Eu estou
tentando descobrir. Entende? E eles dizem: “Oh, já chega!”
Eu disse: “Mas não era; nós não tomamos o jantar do Senhor.
Ele chamou de ceia, a Ceia do Senhor.” E sinto como se tivesse
perdido uma refeição, se assim você chama isso, então comece a
chamar desse jeito.
23
Mas quando nos ajuntamos deste jeito, Deus desce. E a mesa
da Comunhão é, na verdade pão repartido, corpos do Corpo do
Senhor que repartimos entre nós. Agora, aquele é o Corpo literal, o
pão que partimos representa o Corpo de Cristo.
24
Você observou no dia de Pentecostes, que grande coisa tem lá?
Que Deus guiou os filhos de Israel através do deserto, e Ele era aquele
grande Pilar de Fogo. E no dia do Pentecoste, aquele grande Fogo
caiu, e então se dividiu entre as pessoas. Oh, ao pensar como Ele quer
que nos assentemos em lugares Celestiais, e cada um desfrutando do
calor do Fogo do Espírito Santo. “Línguas repartidas como de fogo
pousaram sobre eles, línguas de fogo.” Deus repartindo-Se entre a
Igreja. Oh, aquilo não deveria fazer nossos corações arderem? Isso
acontece quando nos ajuntamos a lugares Celestiais.
25
Agora, nós sabemos que Sua mesa, onde as pessoas se ajuntam
e têm comunhão com Ele, é como um oásis no deserto. E um oásis no
deserto, onde há uma grande fonte, onde os cansados viajantes vêm e
se assentam ao redor dele para se refrescarem; e então lembram como
aconteceu lá. E é desta maneira que é na igreja, com esta mesa de
Comunhão, onde todas as bênçãos de Deus são trazidas, o Evangelho
completo, e colocadas à disposição, em nosso meio. E é como um oásis
neste quente, escaldante e pecaminoso deserto pelo qual nós estamos
viajando. E então quando chegamos, e conversamos, e lemos o menu,
e então nós vemos que Ele vem e não é novato nisto ou naquilo,
ou inconstante, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele
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aqui. Aí está. Eu pensei que havia alguma coisa puxando para
o lado errado aqui. Eu… Você entende que Jesus disse que Ele
estaria aqui. E Ele conhece seus pensamentos, você entende, em
seu coração. Obrigado por sua sinceridade. Realmente, há mais
pessoas que deveriam levantar suas mãos.
137
Mas você levantaria sua mão então? Diga: “Irmão Branham,
eu estou fazendo papel de hipócrita. Eu vou à igreja. Mas quando
chega ao assunto de ser nascido de novo, eu simplesmente me uni
à igreja. Eu realmente não conheço a Cristo. Eu ainda amo o mundo
do modo que sempre amei. Eu somente... Oh, eu gosto de ir, ouvir
uma mensagem ou algo. Mas quando chega ao ponto de tirar tempo
e gostar de me recluir; passar àquelas horas em oração com Ele, e ter
comunhão com Ele, me lembrando Dele, eu não faço isso. Eu nem
mesmo tenho desejo de fazer isso. Eu sei então, irmão Branham, que
eu não posso estar certo e ter aquele tipo de sentimento. Então, eu
estou levantando minha mão para Deus, e digo ‘seja misericordioso
comigo. ‘ Levante sua mão. Seja honesto com isso. Isto é certo. Sim,
senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.
138
Eu estou só esperando para ver se o Espírito Santo revela
alguma coisa a mais. Deus te abençoe senhor. Deus te abençoe.
Com certeza. Eu só quero que ele sonde seu coração. É para isto
que Ele está aqui hoje. Tudo bem. Deus te abençoe, senhora. Isto é
muito bom. Enquanto você pensa, tome isto seriamente agora.
139
“Oh, irmão Branham, eu tenho que voltar para casa
depressa.” Escute. Você vai ter que se apressar por esta vida um dia
também. Pense sobre isto agora. Esta é à hora. Este é o tempo. Você
pode dizer: “Bem, vou te dizer. Nosso pastor, ele é um homem
brilhante, muito educado. Eu prefiro ouvir isso...”
140
Não faz nenhuma diferença quem traz a mensagem. Não é o
mensageiro. É a mensagem que você ouve. Vê? Não importa o tipo
de homem que caminhasse por esta porta aqui e te entregasse uma
mensagem que você herdou um milhão de dólares; você aceitaria
aquele dinheiro. Aceite seu perdão.
141
Com suas cabeças inclinadas agora, e seus olhos fechados,
eu vou lhes perguntar uma coisa bem sinceramente. E eu quero
que vocês me digam a verdade. Mulheres, vocês que usam cabelo
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nós estamos buscando, para cumprir Tua promessa. Tu és Quem
disse: “Aquele que crer em Mim, ainda que esteja morto viverá. Todo
aquele que vive e crer em Mim nunca morrerá.” Eu me lembro que Tu
disseste isto, Senhor.
133
E então Tu disseste que aqueles que creram em Ti… Agora,
Tu disseste que se nós crêssemos, nós teríamos Vida Eterna. E Tu
disseste que aqueles que cressem em Ti, as obras que Tu fizeste
eles fariam também. Agora, Pai, nós sabemos que Tu és Deus, e nós
sabemos que não há nenhum outro como Tu. E nós cremos em Ti, e
estamos confiando em Ti agora, em Nome de Jesus Cristo. Agora,
com nossas cabeças inclinadas.
134
Quantos neste edifício sabem que não estão se lembrando
do Senhor, da maneira que deveriam se lembrar Dele? No
final desta mensagem entrecortada, você gostaria de levantar
a mão e dizer: “Deus, faça-Te tão real para mim, a ponto de
eu me lembrar de Ti na minha... Teus mandamentos estarão na
cabeceira de minha cama. Eu colocarei o Senhor sempre diante
de mim, como Davi disse. “Senhor, dá-me mais de Ti, para que eu
possa me lembrar de Ti.” Levante sua mão e diga: “Ore por mim
irmão Branham.” É quase unânime, por todo lugar. “Senhor
Jesus, seja misericordioso comigo.”
135
Agora há aqui aqueles que nunca O confessaram como
seu Senhor? E agora você deve se colocar diante Dele... E nós
te dissemos há alguns momentos atrás que Ele prometeu que
“Onde quer que dois ou três estiverem reunidos, Eu estarei no
meio deles.” Agora, Ele prometeu aquilo. Então, Ele tem que
estar aqui. E você nunca O aceitou como seu Salvador? Você fará
aquela coisa imprudente que Herodes fez? Você vai dar aquela
ordem que Pilatos deu, para levá-Lo à outra pessoa? “Minha mãe,
ela era uma cristã. Meu pai tinha religião por todos nós.” Você
faria isto? “Minha esposa é uma mulher religiosa.”
136
E quanto a você? Você levantaria sua mão e diria: “Deus,
lembra-Te de mim. Eu sou um pecador, e eu quero estar certo
Contigo. Eu vou levantar minha mão”? Quantas mãos aqui estão
levantadas? Há… Você quer me dizer que não tem um pecador
neste edifício? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, senhora,
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tem tudo no menu, pronto para servir. Esta é a parte boa. Então nós
podemos olhar o menu e servir todas as coisas. Eu simplesmente gosto
de... Eu gosto do cardápio inteiro. Você não gosta? [A congregação
diz: “Amém”. – Ed.] Eu gosto de me servir.
26
E enquanto nos regozijamos com estas bênçãos, cada
um sentindo a presença Dele e dizendo: “Amém! Glória a Deus!
Aleluia!” e assim por diante, fazendo isto, nós podemos nos
lembrar Daquele que nos trouxe esta bênção e fez isto possível, a
morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se Dele. Eu
acho que muitas vezes, é por isso que nós desfrutamos de tantas
bênçãos; das quais nos esquecemos de onde vieram.
27
Certa vez eu fiquei admirado. Fui com um grupo de cristãos a
uma certa igreja, e eles se assentaram para comer, e não deram graças
a Deus pela comida. Bem, eu pensei que foi meio estranho. E eu fui
à outra casa, e eles da mesma maneira, simplesmente começaram
a comer. E eu questionei aquilo. E eles disseram: “Oh, bom. Isto é
somente… É, Deus provê isto de todas as maneiras. Entende?”
Eu disse: “Isso me faz lembrar de um porco debaixo de um
pé de maçã, você sabe. As maçãs cairão e baterão na cabeça dele o
dia todo; ele nunca olha para cima de onde elas estão vindo.”
28
E aquilo, você sabe, eu acho que é nosso dever parar e olhar
para cima, e ver de onde estas coisas estão vindo. Oh, quão glorioso
é nos lembrarmos do Senhor, lembrar tudo que Ele fez por nós e
lembrar que não há ninguém mais que poderia fazer isto possível.
Nada poderia tornar estas coisas possíveis, além do nosso Senhor.
E Ele fez isto tão deliberadamente, quando não havia nenhuma
pessoa digna; não havia nenhum profeta, não havia nenhum sábio,
nenhum potentado, nenhum rei. Ninguém poderia fazer isto a não
ser o próprio Senhor Jesus, e Ele tão generosamente fez isto por nós.
Vamos nos lembrar. Ele fez isto por Seus filhos em todas as eras.
29
Agora vamos conversar por uns poucos momentos sobre
coisas que alguém deveria se lembrar. Eu imagino que lá na Glória,
nesta noite, há um homem chamado Noé, e ele certamente tem muito
do que se lembrar do Senhor. Pois no tempo em que Deus estava para
destruir toda maldade da face da Terra, Deus se lembrou de Noé. E Noé
pode se lembrar como ele escapou da ira de Deus, pela misericórdia de
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Deus. Como as águas começaram a invadir as ruas, e o vento rugindo,
e as pedras caindo das montanhas. E que tempestade terrível! Casas
foram arrastadas, as fontes se abriram, e Deus colocou Noé dentro da
arca. Agora, aquele não é um maravilhoso lugar pelo qual se lembrar
do Senhor? Sim, sim. Estar dentro da arca, seguramente salvo na
Presença de Deus, para viver para Ele!
30
Então poderíamos chamar um outro grupo de pessoas, ou
pelo menos eu diria, três, e eles se chamavam Sadraque, Mesaque
e Abednego. Como eles se posicionaram por Deus, lembrando que
Ele cumpre Suas promessas. E como naquela hora terrível, por causa
de seu posicionamento; até mesmo seus próprios irmãos, muitos
deles tinham voltado para o mundo. Mas eles iriam permanecer
firmes de todas as maneiras; eles tomaram uma posição por Deus. E
quando a fornalha foi aquecida sete vezes mais, eles foram jogados
dentro daquela fornalha.
31
E eles podem certamente se lembrar daquele quarto Homem
que estava lá com eles, que manteve todo aquele calor e a morte
distante deles. Existe alguma coisa a respeito daquele quarto Homem.
Devo falar sobre Ele por uns momentos. Sim, senhor. Como Ele foi o
único que poderia fazer aquilo possível. Não houve nenhuma outra
pessoa que pudesse fazer aquilo a não ser aquele quarto Homem.
E Ele é Aquele que provê a vida, mesmo nas garras da morte.
Amém. Ele manteve as chamas do fogo longe e os preservou. E, Oh!
Enquanto eles tiverem memória, aquilo nunca desvanecerá, então
eles podem se lembrar daquele grande dia lá na Babilônia.
32
Houve outro homem lá na Babilônia que pôde se lembrar
também, e este foi Daniel, quando ele fez um propósito em seu
coração de não se contaminar com as coisas do mundo. Este é
um bom posicionamento para se tomar. Esta é a maneira que nós
deveríamos fazer, abotoar a armadura um pouco mais ajustada. É
isto. Nós não vamos nos corromper com as coisas deste mundo,
não importa o que as outras igrejas fazem. Quanto a nós, vamos
apertar o cinto. Vamos ficar firmes com aquela Palavra.
33
Sem importar com o que venha ou vá, não vamos nos
corromper. Se o resto deles quer fazer isto, que sigam adiante e
se corrompam. Se aquelas mulheres querem cortar seus cabelos,
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128
Como eu posso me unir a um grupo de pessoas que nega
esta Palavra, quando Deus estava velando sobre Sua Palavra para
cumpri-La? Como eu posso me unir com incrédulos? Oh, Deus,
deixe-me lembrar de Jesus. Deixe-me lembrar da posição que
Ele tomou. Deixe-me lembrar que Ele é meu Salvador. Deixe-me
lembrar que eu estou morto. Eu não existo. Estou morto faz trinta
e três anos. É Cristo quem vive em mim.
129
E se eu olho e me vejo fazendo coisas incomuns, indecorosas;
então eu sei que não morri, William Branham está vivo ainda, você
está vivo ainda. Enquanto você estiver desobedecendo A Seus
mandamentos, então você ainda está vivo. Mas quando você está
obedecendo A Seus mandamentos. “Se me amardes, guardareis o que
vos digo.” Quão maravilhoso é pensar que Ele prometeu isto! “Ainda
um pouquinho e o mundo não Me verá mais. O mundo não Me verá, mas
vós Me vereis.” Oh! ”Onde quer que dois ou três estiverem reunidos, Eu
estarei no meio deles.” Eu me lembro disto. Você se lembra disto,
irmão? [Os irmãos dizem: “Amém.” – Ed.] “E as obras que Eu faço,
fareis vós também.” Que tipo de obras Ele fez? Aí está. Veem?
130
“Oh, bem, claro, irmão Branham, aquilo foi para outro dia.
Não é isto.” Eu me lembro que foi isto que Ele disse. Eu não me
lembro do que você disse. Aquilo está acabado, entende, mas eu
me lembro do que Ele disse. “Aquele que vier a Mim, negue-se a
si mesmo”, negue seus próprios pensamentos, negue sua própria
maneira de pensar. Você pode negar seu pai, sua mãe, sua esposa,
seus filhos; mas há algo tão real que você não pode negá-Lo. Ele te
mantém. E Ele está aqui.
131
Agora vamos nos lembrar de toda promessa que Ele fez,
enquanto inclinamos nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, haviam
muitos pedidos há alguns minutos atrás. Mãos levantadas são
vistas em todo o edifício. Mas, Pai, Tu és o Deus vivo. E eu oro
a Ti, Senhor Jesus, para abençoar estas pessoas. Que o Espírito
Santo possa morar nelas, dar-lhes a Vida Eterna, dar-lhes o que
elas têm necessidade.
132
Deixem-nos lembrar que Tu fizeste a promessa. Tu és
o responsável por esta promessa. Deixem-nos lembrar, sem
importar com o que alguém mais diga, és Tu. Tu és aquele a Quem
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ela tenha feito. E Jesus se virou e disse: “Quem Me tocou?” Quando
Pedro pensou que Ele estivesse fora de si.
Ele disse… O repreendeu e disse: “Bem, todos estão Te tocando.”
Ele disse: “Mas Eu percebi. Eu fiquei fraco. Virtude saiu de
Mim.” Ele olhou por todo lado. Ele encontrou a mulher e disse para
ela, “o fluxo de sangue que ela tinha; a fé dela a tinha salvado.”
124
Eu me lembro que a Bíblia ensina em Hebreus, que Ele é
agora o Sumo Sacerdote (Oh!) que pode ser tocado pelo sentimento
de nossas enfermidades. Isto é certo. Eu me lembro o que a Bíblia
diz em Hebreus 13:8. Eu estou me lembrando de Jesus. Ele fez...
Em Hebreus 13:8, Ele disse: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.” Oh, como nós podemos nos lembrar Dele! Sim,
senhor. Oh, como nós…
125
“Um pouco e o mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis”, a
Igreja, o crente, “porque Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do
mundo.” Isto é certo “Eu nunca vos deixarei.” Oh, não é simplesmente
algo que acontece hoje e desaparece amanhã. É eterno. “Eu nunca
vos deixarei. Nunca vos abandonarei.” Oh, que coisa! Isto deveria nos
fazer gritar, chorar.
126
Nós queremos levar isto a sério. Lembre-se de Jesus, mas não
de uma maneira aleatória. Ele prometeu isto. E se esta promessa não
tem valor, então a Bíblia não tem valor. Então, para que estamos
sentados aqui agora? Para que estamos até mesmo vivendo? O que
você está tentando fazer? Para que serve seus esforços? Pelo que
você está suando? Se não é verdade, de maneira alguma… Ou cada
pedacinho Dela é a verdade ou nada Dela é verdade. Lembre-se, não
foi você ou eu, ou seu pastor, quem fez a promessa. Foi Jesus quem
fez a promessa. Eu me lembro que Ele disse isto.
127
Eu me lembro que Ele disse: “Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda criatura.” Até onde? “Todo o mundo.” Sim. Dois
terços do mundo não sabem nada a respeito de Jesus ainda. “Todo
o mundo, toda a criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem.” Eu me
lembro que Ele disse isto. Se eu me lembro disto, como eu posso
então aceitar alguma outra coisa, que diz que estas coisas foram
para os dias passados? Eu me lembro que Ele disse: “A todo o mundo,
toda criatura. E estes sinais seguirão os que crerem.”
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deixem que cortem. Nós não vamos cortar. Isto é certo. Se elas
querem usar manicure, deixem que usem. Seja lá o que for aquela
coisa, pintura, deixem que sigam adiante e se pintem. Nós não
vamos fazer aquilo. Se o resto deles diz que podem fumar cigarros
e passar com isto, bem, deixem que sigam adiante. Mas nós não
vamos fazer isso. Isso é tudo. Hum – hum! O resto deles pode ir
para casa, despedir a Escola Dominical mais cedo por causa de
um programa de televisão, ou quarta à noite; não ter o culto por
causa de certo programa. Sem importar com o que eles façam, nós
vamos servir ao Senhor.
34
Nós vamos tomar posição como Josué: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor”. Nós nos lembraremos do que Ele fez para
trazer estas bênçãos para nós e nós valorizamos tanto isto, que não
podemos nos corromper de forma alguma. É um tesouro de Vida
Eterna o que temos, e de maneira alguma queremos nos corromper
com as coisas do mundo, de jeito nenhum.
35
E Daniel propôs em seu coração a mesma coisa, ainda que
ele tivesse se tornado um cidadão ali. Mas não por sua escolha,
porque ele era um estrangeiro. E cada cristão nascido de novo é um
estrangeiro assim que ele nasce de novo, porque ele está destinado
ao Céu. Sua possessão está no Céu.
36
E aqui há algum tempo atrás, minha esposa e eu, há mais
ou menos dois anos atrás, estávamos... O irmão Mercier e os outros
iriam dar um tempo, por assim dizer. Nós estávamos no shopping
center. E em nossa cidade é… Oh, há muitas pessoas que se dizem
religiosas. Mas nós vimos uma mulher que estava usando uma
saia, que foi a coisa mais estranha; porque nenhuma de todo o
resto delas parecia estar vestida de saia. E então, nós conhecemos
muitas delas que cantam em corais e tudo mais. E a... Então nós…
Minha esposa disse para mim: “Bem, por quê?”
E eu disse: “Bem, veja, elas não têm a nossa cidadania.”
Ela disse: “O quê?”
Eu disse: “Não, elas não são de nossa...”
Ela Disse: “Elas são americanas, não são?”
Eu disse: “Certamente. Elas são americanas. Elas devem ser
bem americanas.”
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Eu descobri ao viajar em missões, como missionário ao redor
do mundo... Eu vou à Alemanha, há um espírito nacional, assim
chamado; é um espírito alemão. É o espírito da nação. Eu vou à Suíça e
descubro que mesmo entre os irmãos, quase falando a mesma língua,
mas há um outro espírito. Entende? E é um espírito diferente na Suíça.
Então eu vou à Finlândia, é também um espírito diferente. Então eu
chego à América, e há um espírito da América. Isso é certo.
38
“Bem, você diz, nós não somos…” Ela disse: “Nós não somos
cidadãos americanos? Por que nosso povo, fulano e fulano...?”
E eu disse: “Bem, veja querida, você sabe, cada nação vive
de acordo com o espírito da nação. Este é o espírito nacional.”
Ela disse: “Bem, então, nós não deveríamos estar vivendo
no espírito americano?”
Eu disse: “Oh, não.” Eu disse: “Nós somos nascidos de novo.
Nós vivemos sob um espírito Celestial, de santidade e justiça!”
39
E nós, nós não somos americanos, porque a América é somente
nossa nação terrena. Mas quando um homem da Alemanha, da Suíça,
ou de onde ele for; quando ele é nascido do Céu, ele recebe um espírito
Celestial. E sua natureza e aparência se parecem com as coisas lá de
cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém. Oh, como
deveríamos nos lembrar disto! Que Ele morreu para que pudéssemos
ser capazes de nos fortificar nestas coisas; ser vacinados. Isso é correto.
40
Uma boa planta, sadia, não... Você não precisa pulverizar
uma planta sadia. Os insetos não chegam nela, de todo jeito. Isso é
certo. Nenhum inseto vai causar dano a uma planta sadia. É aquele
tipo criado em estufa que precisa ser pulverizado o tempo todo,
alguma do tipo híbrido. E é desta maneira hoje. Nós temos que
pulverizar e mimar bastante a igreja. A igreja deveria ter indivíduos
fortes em Cristo, lavados no Sangue de Jesus Cristo e nascidos do
Espírito de Deus. E todos os insetos mundanos se espalham. Eles
nem chegam perto, de todas as maneiras. É bastante rude, mas eu
espero que explique bem. É uma expressão rude, mas você sabe
sobre o que eu estou falando.
41
Oh, como Daniel, ao propor aquilo no coração, ele pôde
se lembrar bem da recompensa. E algum dia nos lembraremos
da recompensa também. Então, quando ele se lembrou daquilo
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120
Bem, isso é o que vai acontecer num destes dias, amigos. O
tempo vai parar. Nós vamos fazer a nossa viagem ao Céu, rumo à
eternidade, onde não haverá mais tempo. Não será maravilhoso? Mas
enquanto estamos assentados aqui agora, onde o tempo não significa
nada para nós, nós já estamos levantados a lugares Celestiais. Do que
poderíamos nos lembrar? Poderíamos lembrar-nos de cada promessa
que Ele nos fez. “Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em
vós, pedireis o que quiserdes.” Não é certo?
121
Eu posso me lembrar de São João 5:24: “Aquele que ouve
Minhas Palavras e crê,” não faz de conta que crê, mas “crê Naquele que
Me enviou, tem,” no tempo presente, “Vida Eterna, e não entrará em
condenação, mas passou da morte para a Vida.” E nós estamos vivendo
agora mesmo em Cristo Jesus, assentados em lugares Celestiais. Isso
é o que Ele prometeu. Nós podemos nos lembrar. Nós podemos nos
lembrar como Ele disse, como Ele se fez conhecido como o Messias
entre o povo. Os crentes viram aquilo. E nos lembramos, em São João
14:12, que Ele disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele fará
também.” Nós podemos nos lembrar de que Ele prometeu isto.
122
Nós podemos nos lembrar de que Ele prometeu nestes
últimos dias, que o Espírito Santo seria manifestado em carne
humana, exatamente como Ele fez em Sodoma, antes que ela fosse
queimada. Nós lembramos que Jesus fez esta promessa. Eu me
lembro disto. Ele disse que sim. Eu creio nisto como se eu estivesse
sentado lá e Ele estivesse me dizendo isto, porque Ele está aqui.
E esta é a maneira que eu creio na Palavra. Eu me lembro que Ele
disse assim. Isto é tudo. “As obras que Eu faço, fareis vós também.”
123
Eu me lembro que eu estava lendo as Escrituras outra noite,
onde Jesus disse: “Eu tenho muitas coisas para vos revelar, para vos
contar. Mas não posso contar agora. Mas quando o Espírito Santo vier,
(Vocês veem?), Ele vos trará estas coisas à lembrança, e então Ele vos
mostrará coisas que acontecerão.” Eu me lembro que o Espírito Santo
falou e disse: “A Palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois
gumes, que penetra até as juntas e medulas, e discerne os pensamentos
e intenções do coração.” Eu me lembro que Jesus passou por uma
multidão um dia, e uma pequena mulher tocou Suas vestes. Ela
se afastou e sentou mais adiante; ficou lá, ou seja, o que for que
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Eu disse: “Só um minuto. A respeito daquela afirmação que
você fez. Se nós confiarmos em nossos méritos, aqui é o mais alto
que podemos chegar. Mas se nós confiarmos em Jesus! Lembre-se
Dele.” Amém.
116
Nós podemos ir mais alto, quando passarmos, como o hino
que o irmão Outlaw cantou numa outra noite, Júpiter, Vênus, Netuno,
Marte, a Via Láctea, e seguir além e além. Não faz diferença. Além
de todo sistema solar, em direção ao Céu dos céus! Estou contente
por isto. Lembre-se que Ele foi acima de coisas como aquelas. Sim.
Se nós estivermos confiando em nossos méritos, certamente estamos
perdidos. Mas se confiarmos em Seus méritos, estamos salvos.
117
Oh, nós podemos nos lembrar de Jesus por Sua graça,
que Ele nos levantou e nos prometeu que mesmo agora, não
precisamos estar presos a terra. Não estamos ligados a terra
agora. Nós estamos ligados ao Céu. “Nós estamos mortos. Nossas
vidas estão escondidas em Cristo.” E nós ressuscitamos com Ele; nós
não estamos mortos com Ele. “Nós ressuscitamos com Ele e estamos
sentados em lugares Celestiais.”
118
Lembrando Dele, assentados em lugares Celestiais!
“Quando, irmão Branham?” Agora mesmo. Sim. Nós não
ressuscitaremos com Ele. Nós já ressuscitamos com Ele. Ele é a
primícia de nossa ressurreição: passamos da morte para a vida
e vivemos eternamente; assentados em lugares Celestiais em
Cristo Jesus, já ressuscitados de entre os mortos com Ele. Sim.
Que coisa gloriosa é estar assentado em lugares Celestiais com
Cristo Jesus, o Filho de Deus! Sim, senhor. Podemos nos lembrar
Dele agora, e de todas as promessas que Ele nos fez, enquanto
estamos assentados bem aqui agora.
119
Eu estava olhando naquele relógio ali atrás, e pensei: “Que
coisa, eu estou realmente me saindo bem. Eu cheguei neste ponto
aqui, às sete horas.” Eu tinha cerca de mais três páginas de notas, e
eu as coloquei ali embaixo. Então eu pensei: “Estou indo realmente
muito bem.” Onde eu estava? Eu perdi todo esse tempo? Eu sabia
que estava me sentindo bem, mas não me dei conta de que estava
tanto assim. E eu... Eu continuei olhando naquele relógio e pensei
que havia alguma coisa errada em algum lugar.
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naquela hora de tristeza, Deus enviou um anjo na cova dos
leões e fechou a boca dos leões, para que não o perturbasse. Que
lembrança para se pensar! Ele, jogado na cova dos leões, porque
tinha feito o propósito em seu coração de servir a Deus. E ele
pôde se lembrar disto. Como aconteceu? Mais ou menos assim:
“Deus enviou Seu anjo. Ele viu a inocência do meu coração.”
Oh, aí está, a inocência do seu coração. Deus pôde ver isso em
Daniel, e o propósito dele em fazer o que era correto; e Ele enviou
o Seu anjo e manteve os leões sob controle para não o perturbar
de maneira alguma. Que lembrança! Nós poderíamos continuar
falando e falando sobre isso.
42
Vamos nos lembrar de outra pessoa, bem rápido aqui, ou
um grupo de pessoas, que foi Israel. Quando Israel se colocou
em posição, de se firmarem por Deus. E lá estava vindo o anjo da
morte numa noite, que estava vindo matar o filho primogênito de
cada casa. E como Israel recebeu a ordem de se lembrar daquele
sangue no umbral da porta. Aquilo foi o que impediu a ira de
Deus, e os mantiveram vivos; foi o sangue na porta. Aquilo foi um
memorial. Sempre foi, e ainda é um memorial: o sangue no umbral
e na soleira da porta. Que noite memorável foi aquela! E era para
ser como um exemplo para todas as eras que haveriam de vir, que
Deus naquela noite, fez diferença entre o justo e o injusto.
43
Oh, eu não sei se será hoje à noite ou não, mas está chegando
o dia quando Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o injusto.
E será um memorial para nós, e o sangue certamente está sobre a
soleira e o umbral da porta. E onde quer que você olhe, e seja qual
for sua maneira de entender... Você olha com os olhos e vê com o
coração. Isso é certo. Você se lembrará que está olhando através
do Sangue do Senhor Jesus, da maneira que Ele olharia através do
sangue. Que tempo! Eles estavam…
44
Israel teve outra coisa que eles poderiam sempre lembrar,
foi quando eles se posicionaram com relação ao que eles ouviram
Moisés dizer, aquele grande profeta confirmado pela Palavra de
Deus, e quando eles tomaram posição para marchar. Porque eles
viram Deus confirmar que a mensagem que ele estava trazendo
era à verdade, estava de acordo com as Escrituras, e Deus estava
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com ele. E que ele tinha encontrado Aquele que não tinha nome,
chamado o EU SOU. Ele realmente O tinha encontrado, porque
eles O tinham visto trabalhando com Moisés.
45
E eles tiveram outro grande memorial, que foi o que
aconteceu quando eles começaram a marchar, lá estava o Pilar
de Fogo indo adiante deles, para guiá-los pelo caminho. Que
lembrança para eles pensarem, uma coisa memorável, que eles não
precisaram de uma bússola. Amém. O que foi que eu disse? Eles
não precisaram de uma bússola. Eles tinham a Luz de Deus para
liderá-los. Que lembrança foi para os magos, eles não precisaram
de uma bússola, pois uma Estrela os guiou.
46
Que lembrança é para nós hoje, termos o Espírito Santo
para nos guiar; não um credo, ou alguma moda, ou algo feito pelo
homem. Mas o Espírito Santo vem como poste de segurança da
Palavra, e confirma Sua Palavra, e prova que é a verdade. Que
lembrança para nossos corações, saber que o Deus vivo ainda vive!
Oh! Lembrando Dele, do que Ele fez, quando guiou a todos eles no
caminho à terra prometida, dessa maneira.
47
Elias teve uma grande coisa para se lembrar de Deus,
quando ele tinha cumprido seu dever, exatamente o que Deus o
mandou fazer: ordenar a chuva, que nem mesmo orvalho caísse
até que ele chamasse. Ele foi e se sentou às margens do ribeiro
de Querite. Ele ficou lá por todo aquele tempo. Como poderia ele
não se lembrar daquilo! Como ele iria conseguir comida durante
aqueles anos? Mas Deus o serviu pelos corvos. Um Deus do Céu!
Sem perguntas. “Onde os corvos conseguiam aquela comida?”
Nós não sabemos, não posso dizer. A única coisa que aconteceu
foi que ele sabia. Ele tinha se entregado à Palavra de Deus, ao que
Deus o tinha prometido. E Deus tomou conta do resto.
48
Isso é tudo que temos que fazer. Irmãos, isso é tudo que
precisamos. É somente tomá- Lo em Sua Palavra. Como Ele vai
fazer aquilo? Eu não sei. Mas vejamos, nós tentamos injetar nossas
próprias idéias, e é onde nós nos atrapalhamos.
49
O que seria se ele tivesse dito: “Este outro ribeiro lá embaixo,
naquele monte, seria tão bom quanto este, porque tem mais água
nele.” Hum – hum! Não.
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você pode, se você desejar.”
Ela disse: “Eu quero, irmão Branham.”
Eu disse: “Tudo bem, nós vamos orar.”
113
Havia uma outra senhora deitada lá, com uma expressão
de reprovação no rosto, olhando para mim como se ela pudesse
investir contra mim; ela e o filho dela. Ela estava deitada naquela
cama, tinha feito uma operação no dia anterior. Eu a observei
olhando para o filho, olhando para mim.
E eu disse: “Você se importa de termos uma palavra de
oração?”
Ela disse: “Puxe esta cortina!”
Eu disse: “Bem, eu... Você é uma crente?”
Ela disse: “Eu disse para puxar a cortina!”
Eu disse: “Eu só te perguntei.”
Ela disse: “Eu quero que você saiba que nós somos
metodistas.”
Eu disse: “Bem, sua atitude certamente expressa bem isto.”
Entende?
114
O que foi aquilo? Ela não queria ver alguma outra pessoa
como aquela pobre mulher desviada voltar para Deus. Agora, ela
por ser metodista, teria sido diferente, você sabe. Não se lembrou
de Jesus ali, você sabe. Ela só se lembrou do seu credo. Lembre-se.
Correto. Oh, que coisa horrível será no dia do julgamento!
115
Há algumas semanas atrás eu estava subindo em um
elevador em Louisville. Eu estava indo fazer uns exames, uns exames
físicos, com um médico amigo meu, para obter o passaporte, para
eu poder viajar ao estrangeiro com o irmão Rowe e os outros em
poucos dias. Então eu pensei em fazer aqueles exames enquanto
eu tinha a chance de fazer. E eu fui. Havia alguns homens conosco,
subindo no elevador. Nós subimos uns oito andares, em Louisville,
num prédio, o Heyburn. E quando eu estava tão alto o quanto
podíamos, quase saindo, este... Um daqueles companheiros estava
bebendo um pouquinho, eu acho. Ele olhou ao redor e disse: “Bem,
rapazes, eu acho que é o mais alto que podemos chegar. É melhor
nós sairmos.” Eu não disse nada. Ele não sabia que eu era um
pregador. Então eu somente esperei até sairmos.
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109
E agora, aqueles sacerdotes, eles terão... Por que eles fizeram
aquilo? Por puro ciúme. Foi por causa disso. Eles eram zelosos de
seus credos. Eles eram. Eles eram zelosos por suas tradições. Seus
antepassados tinham estabelecido uma tradição que era contrária
à Palavra, e eles eram zelosos daquelas tradições. Irmãos, que eu
e você não tenhamos que responder por isto: zelo por qualquer
tradição. Vamos nos lembrar de Jesus, o que Ele foi. Ficar com o
que Ele disse. Mas por puro ciúme eles fizeram aquelas coisas. Oh,
que coisa! Sim, senhor. Eles...
110
O jovem rico tem muito do que se lembrar também. A ele
foi apresentada a oportunidade de receber a Jesus Cristo. Mas ele
amava mais os louvores dos homens do que os louvores de Deus.
E, lembre-se, a Bíblia diz claramente que ele se lembrou daquilo
depois que tinha morrido e estava no inferno. E a mensagem voltou
para ele: “Lembre-se, no seu tempo de vida, você teve a oportunidade.”
E Phoenix, você tem a sua oportunidade! O mundo teve sua
oportunidade. Não deixe isso cruzar seu caminho e você falhar em
ver, como Herodes e muitos deles falharam.
111
Agora, eles mostram que aqueles sacerdotes na verdade
sabiam quem Ele era, porque Nicodemos expressou isso quando ele
veio ter com Jesus. Ele era um dos chefes dos fariseus. Ele disse: “Rabi,
sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer
estas coisas se Deus não estiver com ele.” Vejam, eles sabiam daquilo. Mas
observem, eles tiveram que se lembrar daquilo. Eles sabiam melhor,
mas não fizeram. Deixar que seus credos te impeçam de receber o
batismo do Espírito Santo, porque eles te dizem que não há tal coisa.
112
Aqui há alguns meses atrás, eu estava num hospital para
orar por uma mulher, em nossa cidade em Indiana. E ela estava
deitada lá, uma senhora que queria se acertar com Deus. Ela tinha
sido... Ela era uma desviada. Ela ia a minha igreja. Ela voltou para
o mundo. E claro, sete demônios entraram, piores do que eram. E
lá estava ela deitada em um hospital, morrendo.
Ela disse: “Irmão Branham, eu não quero morrer deste jeito.”
E eu disse: “Está bem, irmã. Você não precisa morrer assim,
se você ainda tem um desejo em seu coração de servir a Deus. Ele
nunca te deixou. Você O deixou, mas Ele nunca te deixou. Agora,
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50
O que teria acontecido se Abraão tivesse escolhido ir em
direção a Sodoma? As coisas nunca teriam ocorrido da maneira
correta. Mas Abraão seguiu o caminho no qual o Senhor o guiou, a
promessa na qual ele tinha que segurar.
51
Elias poderia se lembrar quando ele tinha feito tudo que
pôde fazer. Ele tinha repreendido todas as mulheres daquele dia que
tentaram copiar a moda da primeira dama, a esposa do presidente, e
todas aquelas que ele repreendeu. E eles o chamaram de “antiquado”,
eu acho; só um antiquado, um sujeito rústico. E ele foi e fez
exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E então chegou o tempo
da comprovação quando ele disse: “Vamos ver qual destas coisas são
corretas. Agora, chamem os profetas de Baal aqui em cima. Chamem
os profetas dele. E eu vou clamar ao Senhor.” Oh, que demonstração,
quando ele soube que a Palavra do Senhor tinha prometido aquilo.
52
O que poderíamos dizer hoje como cristãos, diante do
budismo, maometanismo, ou qualquer coisa mais? “Vamos ver
quem é Deus.” Amém!
53
Há algum tempo atrás, lá na Índia, onde estávamos numa
reunião, havia muitas pessoas. Mas só quatro ou cinco pessoas
vieram à plataforma. E não houve meio de estimar quantos
estavam lá. E eu orei por um leproso. Ele não tinha braços, e suas
orelhas tinham sido comidas, tinha só uns toquinhos de braços.
E ele estava tentando me abraçar, e eu o abracei e orei por ele. O
Senhor me contou o que estava errado com ele e sobre sua vida.
E eu pude ver os Rajás e os outros sentados lá. Eles disseram:
“Isso é telepatia, você sabe.” Poderia dizer isso, a maneira que eles
estavam pensando, que eles estavam preparando para mim.
54
Naquele dia eu estive passeando num templo dos Jains, onde
havia mais ou menos dezessete religiões diferentes, e todos eles contra
o cristianismo. E diziam: “O cristianismo não é nada.” Mas, naquela
noite Deus mudou o programa. Nós começamos a ler o menu, através
de Sua Fonte. Então o Espírito Santo começou a revelar. E depois de
uns momentos, um indiano se aproximou, e ele era cego. Eu disse: “O
homem é cego. Todos nós podemos ver isto. Mas ele é um homem
casado. Ele tem dois filhos. Eu posso soletrar o nome deles. Eu não
posso falar os nomes.” E aquilo era exatamente a verdade. Eu pude…
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55
Aqueles que eles chamam de homens santos, e todos eles
sentados lá, e aqueles sacerdotes maometanos sentados lá. E então
pensaram que eu estava lendo suas mentes, que era telepatia. E então
aconteceu de eu olhar para trás, e este homem cego (uma visão veio
bem acima), estava olhando para mim. Oh, que coisa! Vocês sabem, o
servo de Deus, o Espírito Santo já tinha trazido a... O que estava escrito
no menu, você sabe. Eu sabia o que estava pronto para ser servido.
56
Eu disse: “Agora, eles estavam me dizendo hoje que
a religião maometana é a maior do mundo, e os budistas e
todos. Agora, eu quero que alguns de vocês aqui, os sacerdotes
budistas, os sacerdotes maometanos, venham e deem a vista para
este homem. Claro, se eles forem poderosos. Este homem é um
adorador do sol. E todos nós sabemos, nós que cremos, que ele está
errado; ele adorou a criatura ao invés do Criador.” Eu disse: “Ele
estava errado e nós sabemos disto. Mas com certeza o Deus que é
o Criador... E o homem está desejando vir e servir o Criador. Com
certeza Ele está pronto para Se manifestar.”
57
Agora, eu quero dizer algo. Eu não teria dito aquilo de jeito
nenhum, se eu não tivesse visto aquela visão. Eu sabia melhor do que
aquilo. Vocês sabem, é aquilo que não queremos: presumir. Presumir
significa “avançar sem autoridade”. É por isso que queremos
observar quando você diz “ASSIM DIZ O SENHOR”. Não somente
tendo uma impressão, mas uma coisa que você definitivamente
sabe, positivamente, que o Senhor disse aquilo. E eu me senti muito
consolado em ver a visão, pois eu sabia que ela nunca falharia.
58
E eu disse: “Agora o… Se este homem está errado…
Agora, os maometanos dizem que ele estava errado, e então eles o
tornariam em um maometano. Os budistas diriam que ele estava
errado. E os Siks e Jains, e o que mais que fosse, eles todos diriam
que ele estava errado. Mas certamente haveria algo certo em algum
lugar. Oh, que coisa! Oh, que coisa gloriosa! Então eu disse: “Agora,
há Um que dará a visão a este homem, e ele prometeu que servirá
este Deus.” Ele ficou cego por ter ficado olhando para o sol, porque
ele achava que era o deus-sol. Entende? E ele pensava que aquilo
pagaria sua entrada no Céu. Agora, nós podemos nos lembrar de
Cristo, que Ele sofreu não para causar dano aos nossos olhos, mas
para nos dar visão. Entende? Então, se eu...
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105
Nós estamos chegando às últimas horas. O sol está se
pondo. A civilização tem vindo do leste. Agora ela está na costa
oeste. E não pode ir mais adiante. A barreira está lá, e todo o
pecado do mundo está aumentando, e rolando em vergonhosas
ondas vindo de Hollywod. Está entrando nas igrejas. E que tempo
é este! Deveríamos nos lembrar disto, irmãos.
106
Lembre-se do nosso Senhor. O que Ele faria se Ele estivesse
aqui hoje? Ele se firmaria por aquela Palavra. Em meio a toda
tentação, Ele ficaria com a Palavra. Ele ficou com Ela. Ele fez
isso. Ele foi nosso exemplo. Quando Satanás veio a Ele e disse:
“Transforme estas pedras em pães”, Ele disse: “Está escrito...”. Veja,
constantemente com a Palavra do Pai. Devemos lembrar e fazer a
mesma coisa. Ele foi nosso exemplo. Sim, senhor.
107
Aqueles sacerdotes daqueles dias terão muito do que se
lembrar, também. Eles estão se lembrando disso nesta noite,
no mundo dos perdidos. Você diz: “Irmão Branham, o senhor
chamaria aqueles sacerdotes…? Eles eram santos sacerdotes; eles
eram homens pios.” Agora, espere um minuto. Eles se fizeram
santos. Eles tinham santidade falsa, uma piedade falsa que
realmente não vinha de Deus. Jesus falou isso claramente. “Vós
sois de vosso pai, o diabo, e fazeis a sua obra.” E Ele lhes disse o que
eles eram. E eles têm muito do que se lembrar, também. Porque,
quando eles viram aquela genuína manifestação do Messias,
provando que Ele era o Messias, eles deliberadamente rejeitaram
e disseram que aquilo era um espírito maligno fazendo aquilo.
Disseram: “É belzebu.” E Jesus afirmou que aquilo era uma
blasfêmia. “Qualquer que falar uma palavra contra o Espírito Santo
nunca será perdoado.” Eles têm muito de que se lembrar. Não
vamos tomar o lugar deles, irmãos. Não permitam que o que
tenhamos que lembrar seja como o que eles têm.
108
Mas se eu tiver que ser como alguém, que seja como
Natanael dizendo: “Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.” Que
eu seja firme como um daqueles. Que eu seja firme. Que vocês
mulheres sejam como a mulher do poço, da maneira como ela se
posicionou. Ela tem muito do que se lembrar, como nós falamos.
Ela encontrou uma Fonte.
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o que é correto, e todas essas outras coisas. E pastores com seu
quadro de diáconos, casados três ou quatro vezes e todas essas
coisas. Se comprometendo porque eles pagam bem seus dízimos
e tudo mais. Tem de nocautear alguma organização, porque eles
te dizem que isso é aquilo, e a Bíblia diz alguma coisa diferente.
“Deixando de lado todo o fardo.” Lembre-se de Jesus! Ele se tornou
muito impopular.
102
O jovem Rabino era o maior homem do mundo, nos dias
em que Ele estava curando os enfermos e fazendo todas as coisas
boas, curando as pessoas, dando visão aos cegos, mostrando
às pessoas e manifestando Deus através deles; pelos próprios
pensamentos deles. Ele era um grande Rabino. Mas um dia Ele se
sentou e começou a lhes contar a verdade do Evangelho, Ele não
ficou tão popular a partir de então. Não, nunca mais. A primeira
coisa que aconteceu foi que todo o grupo se afastou. Então os
setenta disseram: “Coisa dura disse. Quem pode entender isto?” E eles
se afastaram. Então Ele se levantou e perguntou aos discípulos:
“Não quereis vós ir também?”
Eles disseram: “Para quem iremos nós, Senhor? Só para Ti.
Nós somos Teus. Nós estamos prontos, sem importar com o que seja. Nós
estamos prontos para ir.” Vamos nos lembrar Dele desta maneira.
103
Lembre-se, Ele foi nosso exemplo. Ele fez todas as coisas,
condenou todo fariseu, condenou tudo do mundo, saiu do mundo
sem ter uma mancha Nele. Ele foi um Cordeiro examinado por
Deus. Ele disse: “Este é meu Filho amado. Eu tenho prazer em habitar
Nele.” Ele viveu uma vida tão peculiar! E então Ele tomou todo o
pecado do mundo, o meu pecado e o seu pecado, e colocou sobre
Ele. E até mesmo a transpiração que saía de sua sagrada testa como
gotas de sangue, pingando, não porque Ele era culpado, mas foi a
minha culpa e a sua culpa.
104
E se Ele pôde fazer aquilo por você e por mim, como
poderíamos sustentar dogmas e bobagens do mundo, e as coisas
destes dias modernos? Deveríamos lembrar do nosso Senhor,
lembrar que Ele pagou por este preço de salvação. E nunca se
envergonhar disto. “Estejais prontos para responder a qualquer um sobre
a esperança que tendes em vós.” Deveríamos fazer aquilo, irmãos.
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59
Eu disse: “Agora, aquele que vier fazer isto, eu seguirei seu
clã.” Eu disse: “Eu servirei àquele que vier e der a ele sua visão outra
vez.” E aquele foi o grupo mais calado que eu tivera ouvido. Ninguém
disse nada. Então eu disse: “Bem, tem um sacerdote maometano ali
agora, por que você não vem e dá a ele a visão?” Eu disse: “Por quê?
É porque você não pode. E nem tão pouco eu posso.” Só o Deus do
Céu que ressuscitou Seu Filho, Jesus Cristo; Quem me mostrou uma
visão agora mesmo, que o homem vai receber sua visão. E se isto não
acontecer, então eu sou uma falsa testemunha deste Cristo. E se Ele o
fizer, então eu sou uma verdadeira testemunha Dele. E você deveria
se arrepender, você deve, ou você vai perecer nestes clãs aos quais
vocês pertencem agora? Que momento! E eu disse: “Agora, se isto
for falso, vocês deveriam me colocar no avião e me mandar de volta
para os Estados Unidos; e nunca me deixar vir aqui de novo.”
60
Oh, mas quando nosso Deus vem à cena... O homem, assim
que eu orei por ele, ele pôde enxergar tão bem quanto eu. Ele correu
e agarrou o prefeito da cidade e começou a abraçá-lo. E, bem, ficamos
lá por volta de quatro horas. Eu fiquei sem sapatos, sem bolsos no
meu paletó, e a polícia não pôde detê-los. Foi uma correria. E você
deveria ter visto... Mas o que foi aquilo? O mesmo Deus que pôde
trazer fogo e fazer descer fogo para queimar Seu sacrifício, pode
trazer Seu Espírito Santo para confirmar Sua Palavra, que Ela é a
verdade! Desde que você esteja certo que aquilo é a verdade!
61
Agora, Elias estava seguro que aquela era a verdade. Ele
tinha ouvido a voz de Deus. Ele não tinha nenhuma interrogação.
E não há nenhuma interrogação em seu coração, nesta noite, que
Deus ainda dá o Espírito Santo como Ele fez no dia do Pentecostes.
Isso irá acontecer. Se não há nenhum questionamento que Ele
cumpre Sua Palavra e cura o enfermo, isso tem que acontecer. Mas
você tem que estar seguro disto. Você tem que realmente ver isto
pelos olhos da fé, e então aceitar aquilo e ficar firme. E ele teve
muito do que se lembrar de Deus, quando ele foi… Agora ele tem
muito do que se lembrar, o que Ele fez naqueles dias.
62
A mulher imoral que Jesus encontrou lá em Sicar, ela era
uma samaritana; pessoas socialmente excluídas que realmente
criam em Deus. Eles eram meio judeus e meio gentios. Era uma
raça. Eles criam em Deus. E esta mulher imoral e naquela condição,
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muito corrompida pelo pecado; talvez um dia ficasse descrente nas
tradições dos anciãos, e tudo aquilo sobre panelas e talheres, e a
maneira de lavar, e assim por diante.
63
Ela foi um dia naquele mesmo poço de Jacó, lá em cima,
e ela estava descendo o balde para pegar água. E ela mudou
de fonte. Oh, como ela pôde se lembrar que houve uma Pessoa
sentada lá, e disse: “Nele há Água viva.” Que emoção foi para ela,
quando aquela Fonte viva revelou seus pecados e lhe disse onde
ela estava errada, e descreveu o que ela tinha feito. E aquilo levou
uma mensagem ao coração dela, que se incendiou com a glória de
Deus; e ela foi à cidade e falou àqueles homens.
64
Agora, você sabe, aquilo realmente não é legal naquele país,
uma mulher sair pelas ruas, e especialmente uma mulher marcada
com imoralidade. Mas vou te contar, quando ela ficou limpa e bebeu
daquela Água fresca, que alguém viesse tentar pará-la! Seria como
tentar apagar um fogo, ou uma casa pegando fogo num tempo bem
seco, e fortes ventos num tempo de seca, onde estivesse realmente
soprando as chamas. E você não conseguiria pará-la, porque ela
tinha achado Algo real. Os pecados dela foram revelados. E quando
seus pecados e erros foram revelados, ela pôde se lembrar muito
bem, lá na Glória. Ela pôde se lembrar que teve uma Fonte para ela.
Houveram lugares, credos e igrejas que a tinham rejeitado, mas ela
encontrou um Oásis. Ela encontrou um lugar onde houve Alguém
que se importou com ela. Que regozijo!
65
E como nós podemos nos regozijar com ela, nós que
estávamos amarrados por credos que nos colocavam longe de Deus,
e encontramos uma fonte cheia com o Sangue que sai das veias de
Emanuel. Nela nós perdemos toda pose engomada. E nós bebemos
da fonte e nos refrescamos. E nós lembramos d’Aquele que pagou o
preço para que pudéssemos ter Seu Espírito sobre nós, Jesus Cristo,
o Filho de Deus. Que lembrança para se lembrar!
66
Eu imagino, nesta noite, que Agar poderia ter alguma coisa
de que se lembrar também, quando ela foi colocada para fora, tendo
sido mal entendida. Agora, há muitos de nós aqui que podemos nos
lembrar de Agar, como ela foi mal entendida. Quem é que tem uma
vida correta com Deus, que toma o caminho reto e estreito, que não
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que eu estou falando. É o poder e a presença de Deus que traz esse
temor santo, a ponto de você ficar paralisado em Sua presença.
Você sempre se lembrará. Lembre-se disto.
96
E Isaías se lembrou enquanto ele viveu. Eu imagino, que
quando as serras estavam cortando seu corpo, ele ainda se lembrou
daqueles anjos clamando “Santo, Santo, Senhor Deus!” Certamente.
97
Jacó, em suas últimas horas, pôde lembrar aqueles anjos
subindo e descendo, e foi uma coisa tão terrível para ele.
98
Não é o que as pessoas pensam. É algo diferente. O que nós
precisamos fazer é vir à Sua presença, lembrando Dele, que Ele nos
trouxe aqui não para brincadeira, mas para servir. Ele nos trouxe
aqui para trabalhar para Ele. Ele tinha algo de que se lembrar.
99
O que dizer sobre Judas Iscariotes? Ele teve algo para se lembrar
também. Judas teve algo de que está se lembrando hoje à noite. Com
certeza está. E ele sempre se lembrará daquilo. Certamente. Por quê?
Ele vendeu o Senhor Jesus para ganho pessoal. Eu me pergunto, nesta
noite, se não há muitos fazendo a mesma coisa hoje, vendendo seu
direito de primogenitura para ganho pessoal, quando você deveria
estar em fogo por Cristo. Quando você deveria estar fazendo alguma
coisa para Ele, trabalhando para Ele, ou algo, você se une a alguma
igreja em algum lugar, onde você pode viver de qualquer maneira que
você quiser e ainda se dizer cristão. É isto que o mundo está buscando
nesta noite. O mundo, eu disse, não o crente.
100
O crente está buscando por todo caminho estreito que ele
possa caminhar, para se endireitar. Mas o descrente está querendo
algum lugar onde ele possa ir e manter sua confissão de ser cristão
e então viver de qualquer maneira que ele quiser. Isso é o que esta
nação quis para presidente, e foi o que eles receberam. Exatamente.
Isso é o que a igreja quer, e é o que eles recebem. Sim, senhor. É isso
o que você recebe. Mas o crente quer todas as coisas tiradas dele.
“Ele quer deixar de lado todo o fardo e o pecado que tão de perto lhe rodeia;
para que ele possa correr com paciência a carreira que lhe está proposta,
olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo.” Sim.
101
Lembrando Dele, enquanto colocamos de lado todo o
peso. As mulheres deixando seus cabelos crescerem. Os homens
deixando de ser uns “rickies”, então virem para a igreja e fazerem
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o nosso Senhor. É isso que queremos lembrar. É a Ele que você está
servindo. Você não recebe esses dons só para fazer graça com eles.
Isso é certo. Além do mais, há muitos que falam sobre dons, que eu
tenho certeza, pela maneira que eles agem, que eles não sabem o
que são os dons. Veem?
93
O dom, os dons de Deus não são alguma coisa com que se
possa brincar. Os dons de Deus são graciosos. E eles exaurem. Eles
causam exaustão. A presença de Deus não é o gritar. A presença...
Aquilo é somente a bênção de Deus que Ele derrama sobre você.
Veem? Mas a presença de Deus é uma coisa que causa problemas.
Eu não quero que vocês esqueçam-se de pegar aquela fita, se
puderem, ‘Senhores, é este o tempo?’ E lembre-se daquilo. Jacó,
quando ele colocou a cabeça naquele travesseiro de pedra naquela
noite, e o Senhor lhe apareceu, e ele viu anjos descendo e subindo.
Quando ele acordou, ele disse: “Este lugar é terrível. Não é outro a
não ser a Casa do Senhor.” Lugar terrível!
94
Isaías, o profeta, tinha profetizado por muitos anos sob o
reinado de Uzias. E quando Uzias foi tirado de perto dele, porque
ele tinha tentado usurpar o lugar de um sacerdote, e foi ferido com
lepra e morreu... E Isaías provavelmente tinha quarenta anos, ou
cinquenta. E ele era um profeta, oh, desde bebê; porque um profeta
nasce profeta. “Dons e vocações são dados sem arrependimento.” E
lá estava ele, um profeta do Senhor, lá embaixo orando um dia,
e confessando seus pecados no altar. E de repente, ele entrou na
presença do Senhor e viu a Deus sentado no céu em Seu trono. Ele
viu serafins com suas santas faces cobertas com asas, e seus pés
cobertos com asas, e voando com asas e clamando “Santo, Santo,
Santo é o Senhor Todo-Poderoso”. Sim.
95
E Isaías se lembrou que sua pequena jornada não era
tanto assim. Por que ele clamou? Ele conhecia seu dom, ele não
tinha agido corretamente com relação a ele. Ele estava longe de
agir correto. Ele disse: “Senhor, eu sou um homem de lábios impuros
e habito no meio de um povo de impuros lábios.” Então o anjo... Veja, é
uma coisa terrível. Ele disse: “Ai de mim!” Não é aquela coisa de
bênçãos, e gritar. Aquilo é bom. Agora, lembre-se, eu não estou
condenando isso. Mas eu estou te dizendo que não é sobre isso
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sabe o que é ser mal entendido? Eu sou mal entendido! Toda pessoa,
todos vocês irmãos que tentam viver certo; e vocês irmãs, vocês são
mal entendidas. Seus vizinhos pensam que você é algum tipo antigo,
e eles te criticam: “Por que você não participa destas sociedades? Por
que você não vai naquelas festas de baralho e coisas assim?” E você
se afasta daquelas coisas. Você é mal entendido.
67
Desta maneira Agar foi mal entendida. E ela tinha a sua
criança, o pequeno Ismael, que era fruto de seu ventre, de um
casamento legal com seu marido, Abraão. E ela era uma moça
escrava. E ela foi dada por sua senhora, Sara, para Abraão, como
esposa. A poligamia era legal naqueles dias. E ela tinha se casado
legalmente com o homem, porque ela foi dada a ele. Ela tinha dado
à luz aquela criança, como ela desejava. Não houve nada que a
mulher tivesse feito fora da lei. E ainda assim, foi mal entendida
por sua senhora, que a mandou para o deserto para morrer. Que
lugar para estar! E a água da jarra acabou. A garganta do pequeno
Ismael estava secando. Ele estava chorando de sede. E a situação
foi ficando pior. E somente o coração de uma mãe poderia ouvir
aquele bebê chorar, com aqueles lábios secos, em algum lugar
daquele deserto. Seu único filho, e ela sentindo seu corpinho se
definhando, e ele estava morrendo. Nenhuma água, só pedras e
areia, como no deserto de Phoenix. Água em nenhum lugar. Mal
entendida. Que dificuldade!
68
Lá estava ela, uma moça escrava para começar; e ela tentou
agir da maneira correta como ela deveria agir. E lá estava ela com o
bebê em seus braços, e ele estava morrendo. E ela estava tão triste. Ela
o colocou debaixo de um pequeno arbusto. E foi a uma certa distância
e ajoelhou-se para orar. E lá apareceu a fonte. Oh, que coisa! “A fonte
d’Aquele que vive e me vê.” Ela ainda está lá hoje. Foi colocada lá de
alguma maneira. Aquela fonte ainda existe como um memorial.
69
Eu não tenho educação suficiente para pronunciar o nome
desta fonte. Mas eu tentei há alguns momentos atrás, quando eu
estava escrevendo algumas notas. E eu tentei pronunciar, mas não
consegui. Não consegui pronunciar. Mas você sabe qual é. Eu chamei
de outra coisa. Eu disse: “É melhor eu não dizer este nome. Senão
eu vou parecer mais ignorante.” Mas uma coisa eu quero dizer. Eu
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sei onde há uma outra fonte que foi aberta no dia de Pentecostes. Ela
está aberta nesta noite, do mesmo modo como foi aberta lá atrás. E a
água está tão fresca para todo homem e mulher que quiser tomar o
caminho correto com Deus e caminhar com Ele.
70
Eu venho a esta Fonte, lembrando-me de Jesus, Aquele que
fez isto possível para mim; um estrangeiro, filho de um bêbado.
Pude vir a esta Fonte e ser perdoado de meus pecados, e beber da
Vida Eterna. Oh, como Agar deve ter se sentido quando ela viu
aquela fonte! Aquela fonte salvou a vida dela e do seu filho. Ela
com certeza pôde se lembrar daquele oásis por todos os dias de
sua vida, e por todo o tempo que ela pôde se lembrar daquilo. Nós
poderíamos prosseguir por mais tempo com estes personagens.
Mas vamos somente pensar nisto: não deixe de ver Sua fonte agora.
Não falhe em ver aquele lugar de refrigério que traz Vida.
71
Jesus foi enviado de Herodes para... De Pilatos a Herodes,
para ser zombado. Que coisa ele perdeu! O que aconteceu com
Pilatos? E então Pilatos mandou Jesus para Herodes, e quão tolo
Herodes foi. Quando ele ouviu falar Dele, ele tinha ouvido sobre
o Seu ministério. E Pilatos, sendo um judeu – ou Herodes, eu creio
que era. Herodes era judeu. E ele lá em pé diante Dele! Lá estava ele
diante d’Aquele a respeito de Quem todos os profetas profetizaram,
desde o Éden. De pé na presença dele, e não pediu perdão por seus
pecados. Ele nem... Pergunto-me se ele pensou, se por um segundo
ele pensou quem era Aquele diante dele. Ele provavelmente nunca
chegou a saber, Quem estava em sua presença.
72
Oh, você diz: “Que horror! Aquela foi a coisa mais tola.”
E foi mesmo. Foi a coisa mais tola que um homem alguma vez
tenha feito. Bem, nós pensamos como ele foi mau. Mas espere um
minuto. Nós temos homens hoje que fazem a mesma coisa, se põem
diante da mesma Fonte e ainda cometem o mesmo engano. Todos
os profetas, por quatro mil anos, apontaram para Ele. Mas porque
Ele não veio da maneira que os credos deles diziam que Ele viria,
eles O rejeitaram. Lá naquela época, fizeram exatamente assim.
Hoje fazem exatamente assim. Sim, senhor. Ainda O rejeitam.
Eles não querem ter nada a ver com isso a menos que venham de
acordo com seus livros, vocês sabem, da maneira que estiver em
seus textos. Tem que acontecer desta maneira.
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o que for, deixe Deus escolher seu trabalho. Veem? E quando Ele te
der um trabalho a fazer, lembre-se que foi Jesus quem te direcionou
para estar aqui. Você nasceu para aquele propósito. Seja um bom
servo para Ele, onde quer que seja. Sim.
89
Jesus disse: “Por que Me chamais ‘Senhor’ e não fazeis o que Eu
vos digo?” Nós deveríamos examinar as Escrituras. Nós deveríamos
descobrir quais são o programa e o plano de Deus. Ele disse: “Vós Me
chamais Senhor.” Disse: “Por que Me chamais ‘Senhor’, sendo que vocês
não fazem o que vos mando.” Veem? Sim. Senhor significa ‘possessão’.
O senhor de terras possui a – a terra. E as pessoas hoje, elas aceitam
alegremente a Jesus como Salvador. Elas não querem ir para o
inferno. Elas O aceitarão como Salvador. Mas quanto chega ao ponto
de ser ‘Senhor’, oh, não. Hum – hum! Entende? Tê-Lo como Senhor
significa ser propriedade Dele. Se Ele quer um tapete, Ele faz de
você um tapete. E você estará tão feliz como um tapete, como se você
fosse uma estrela da manhã. Veem? Você quer... Nós queremos…
90
Nós não O queremos como ‘Senhor’. Nós queremos um
Salvador, mas não queremos um ‘Senhor’. Então Ele vem como
‘Senhor’ e te fala sobre certas coisas da Palavra. “Bem, eu agora... Eu
não sei a respeito disto agora. Bem, simplesmente... Eu não consigo
me ver fazendo aquilo”, vocês, senhoras aqui, podem dizer. Você
pode dizer: “Vou ficar cansada em pouco tempo.” Não. Eu não vou.
91
Eu vou ser como o sujeito que uma vez disse que ele foi pregar
num reavivamento. Ele disse que pregou sobre arrependimento. Na
terceira noite, arrependimento; na quarta noite, arrependimento.
Ele pregou a semana toda sobre arrependimento. E o pastor da
igreja e alguns deles chegaram perto dele e disseram: “Irmão, nós
realmente admiramos seu sermão. Mas você não tem outro?”
Ele disse: “Oh, sim senhor. Eu tenho outro. Mas deixe que
todos eles se arrependam, então eu pregarei alguma outra coisa.”
Então, sim senhor.
92
Deixe a igreja começar o seu ABC. Então nós iremos para
a álgebra, como ser profetas, receber dons, e estas coisas. Mas
vamos primeiro aprender o primeiro passo. Aprenda caminhar
antes de poder correr, você sabe. Então, se você está cansado como
pedestre, o que você vai fazer? Correto. Mas nós queremos lembrar
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os profetas, sábios, através de todas as eras, falaram da vinda Dele.
E Ele ficou lá, diante dele. Você sabe, suas… Na ocasião que Deus
colocou Cristo diante dele, ele apenas buscava entretenimento.
86
Eu fico imaginando, irmãos. Vamos pensar seriamente
agora. Nós, povo Pentecostal, me pergunto se recebemos o Espírito
Santo só para entretenimento? Mas há mais do que isto que vem
com o Espírito Santo. Há uma vida que tem que ser vivida. Eu me
pergunto se este é o impedimento de nossas igrejas hoje, irmãos?
Pergunto-me se esta é a razão pela qual nós ainda estamos aqui
no deserto, vagando ao redor, ao invés de entrarmos na terra
prometida, possuindo todas as coisas? Pergunto-me se não há
alguma coisa que não tenhamos pensado seriamente o bastante.
Veem? Você precisa pensar seriamente. Se Pilatos tivesse feito
isso, ele O teria libertado. Se Herodes tivesse feito isso, ele O teria
libertado. Mas ele não pensou seriamente, em sua primeira chance.
Então, o que ele fez? Ele pediu que Ele fizesse alguns truques.
87
Oh, é assim que é hoje. Eles querem fazer do cristianismo
uma brincadeira, algum pequeno truque que você tem na sua mão.
E escutem, povo pentecostal, sejam profundamente sinceros nestas
coisas. Quando vocês falarem em línguas e derem a interpretação,
estejam certos de que aquela é a interpretação. Veem? Não façam
truques. Por que nós quereríamos um truque, quando Deus tem a
coisa real para nós? Veem? Por que aceitar um substituto, quando
o Céu está repleto do real?. Veem? Nós devemos ser sinceros. Você
não pode tentar ignorar e deixar passar. Nós não devemos fazer
isto. Nós não devemos pedir que se façam truques.
88
Nós devemos pedir para estar a serviço do Senhor. Amém.
”Senhor, se eu for seu tapete, faça de mim o melhor tapete que
o Senhor já teve.” O que quer que eu tenha de ser, deixe-me ser.
Não: “faça de mim... Se eu não puder ser um Billy Granham ou
um Oral Roberts, eu não vou ser ninguém.” Veem? Ora, você é tão
importante como Billy Granham e Oral Roberts, se você tem uma...
Se você for um tapete, se você for um tapete de Deus. Deus precisa
de um tapete. Ele quer um bom tapete. Isso é tudo. Veem? Mas nós
prosseguimos presumindo que nós temos que ser isso ou aquilo.
Não faça isso. Apenas peça por serviço, seja o que for. Veem? Seja
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73
Oh, todos os profetas, por quatro mil anos, tinham falado
Dele; ele estava lá diante Dele, e ele não disse nada sobre pedir
perdão. Lá estava ele na presença Dele, o cumprimento de todas as
palavras dos profetas hebreus, bem lá diante dele; e ele não pediu
perdão. Ele simplesmente ficou lá em pé. Oh, aquela foi uma coisa
terrível! Mas nós fazemos o mesmo hoje. A única diferença é que
nos colocamos diante Dele seis mil anos depois. Nós cometemos
um erro maior do que o de Herodes, Pilatos, Caifás e os sacerdotes
daqueles dias, porque nós temos dois mil anos a mais sabendo
disso. E nós ainda cometemos o mesmo erro. Somente… Eu só...
74
Eu suponho que Herodes nunca pensou nisso seriamente.
Agora, eu me pergunto quão seriamente nós pensamos sobre isso.
Quão seriamente você leva em consideração esta Palavra? O que
esta Palavra significa para você? Você sabe que Ela é Deus numa
forma impressa? Mas nós a deixamos de lado por causa de algum
credo e dizemos: “Os dias de milagres passaram. O Doutor Jones
disse isto e aquilo, então isto fica estabelecido assim.” E ainda que
a Bíblia esteja em quase todas as lojas, Ela está em estantes, em
igrejas. E ministros, e assim por diante, ficam em pé lá, e a leem
toda, e a ignoram por causa de um credo, tentam aplicá-La para
alguma outra era.
75
Como eu tenho declarado, duas ou três vezes desde que
tenho estado em Phoenix; isto mexeu muito comigo. Os homens
são desse jeito. Eles sempre louvam a Deus pelo que Ele tem feito,
e esperam o que Ele vai fazer, mas ignoram o que Ele está fazendo
agora mesmo. Eles fazem assim. Eles falham em ver.
76
Agora, talvez Herodes pudesse louvar a Deus por ter
trazido os filhos de Israel pelo deserto e assim por diante. E eles
disseram: “Algum dia Ele vai nos enviar o Messias. Glória a Deus!
Nós O veremos então.” E aqui estava Ele bem diante deles, e eles
não O conheceram. “Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e
o mundo não O conheceu. Mas a todos quantos O conheceram, deu-lhes o
poder de serem chamados filhos de Deus.” Eu gosto disto.
77
Quando ele estava em Sua presença, eu penso que ele não
pensou seriamente sobre isto. E muitos hoje fazem a mesma coisa.
Não tomam o assunto com seriedade. Eles não pensam a respeito
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disso com seriedade. Eles pensam: “Agora, olhe aqui, eu vou à
igreja e sou tão bom quanto você.” Agora, não queira tomar aquela
atitude. Você poderia ser tão bom quanto eu e não ser nem um
pouco bom. Vê? Mas não queira tomar nenhum homem como seu
exemplo. Queira tomar a Deus como seu exemplo, Jesus Cristo, e
queira tomar Sua Palavra. E se você não...
78
Agora lembre-se, a Bíblia fala sobre isso no livro de
Apocalipse. Ele é a completa revelação de Jesus Cristo. “Qualquer
que tirar uma palavra deste Livro ou colocar uma palavra Nele, sua
parte será tirada do Livro de Vida.” Assim está em Apocalipse. “Deus
muitas vezes e de muitas maneiras”, Hebreus 1, “falou aos pais através
dos profetas, mas nestes dias falou através de Seu Filho, Cristo Jesus.” É
Cristo revelando-Se, fazendo-Se conhecido, tomando Sua Palavra
e fazendo-A crescer.
79
Estava outro dia conversando, eu creio, com o irmão Carl
Willians, onde havia uma palmeira. Eu creio que foi o irmão Carl,
ou outra pessoa. E eu disse: “Ela não é uma árvore linda?”
Ele disse: ”Sim.”
Eu disse: “O que ela é? Cinza vulcânica.” Isso é tudo que ela
é: pó da terra com vida nele. E aquela vida que fez a palmeira era
certo tipo de vida. E aqui está uma outra, é um tipo diferente de
árvore. É uma figueira. O que ela é? Cinza vulcânica da terra com
vida de figueira nela.
80
Bem olhe para nós. O que nós somos? A mesma coisa que
aquela árvore: cinza vulcânica, mas com uma vida humana nela. E
esta vida humana é da terra, e deve voltar para ela. Mas há uma Vida
que vem de cima, pela qual o homem vive. Esta é a Vida Eterna. Que
tolice! Nós não poderíamos considerar isso seriamente amigos?
81
Agora, isso não é uma emoção. Isso não é tomar um
monte de credos. É uma experiência. É um nascimento. Primeiro
você tem que experimentar uma morte, antes que você possa
testemunhar um nascimento. Como... Coloque isso em linha:
experimente a morte e então testemunhe um nascimento. Com
qualquer semente tem que ser desta maneira. E esta Semente
é Deus. E quando esta Semente é colocada em seu coração, ela
produz o nascimento de um filho de Deus.
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82
E esta foi a maneira que aconteceu com Jesus quando Ele
esteve aqui na Terra. Ele disse: “Quem pode Me condenar de pecado?
Quem pode Me acusar de pecado?” Pecado é incredulidade. “Se você
não crer em Mim, creia nas obras.” “Examinai as Escrituras. Nelas cuidais
ter Vida Eterna. São elas que testificam de Mim. São Elas que dizem quem
Eu Sou. E se Eu não preencho aquela qualificação, exatamente o que as
Escrituras dizem, o que o Pai disse que Eu seria quando Eu viesse; se Eu
não cumpro com aquilo, então Eu tenho feito a coisa errada.”
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Oh, se nós cristãos, se nós ministros, se nós homens,
mulheres, pentecostais, e o resto de nós; se nós tomarmos o que
Deus disse que Sua Igreja deveria ser. Se não pudermos ter a medida
da estatura que Ele disse, então nós podemos ser condenados por
pecado, por incredulidade. Nós tentamos dizer que os dias de
milagres passaram, e todas essas outras coisas, que isso e aquilo,
então nós podemos ser acusados de pecado. Porque há somente um
pecado, que é incredulidade. “Aquele que não crer já está condenado.”
Entende? Você nem chega à primeira base se você não crê. “Aquele
que vem a Deus deve crer que Ele existe, e que é galardoador daqueles que
diligentemente O buscam.” Então o que seria se uma igreja...
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É isso que Deus quer. É isso que Deus terá: algumas pessoas
que possam dizer, “O que Cristo tem prometido? O que tem sido
prometido nestes últimos dias que não tem sido manifestado
através de nós?” Amém. Então podemos nos sentar, lembrarmos
Dele. Lembrando Dele quando nos ajuntamos. Se há alguma coisa
que nós estamos deixando de fazer, vamos fazer isto. Se há alguma
coisa que está faltando em nós, vamos voltar a isto. Vamos nos
lembrar do que Ele requer, não o que pensamos que devemos ter,
mas o que Ele disse que devemos ter. Veem? Nós temos que fazer
daquela maneira; da maneira que Ele disse. Mas me pergunto se
nós… Nós dizemos: “Bem, eu pertenço a isso.”
85
Eu me pergunto se você pensa seriamente nisto, que
aquilo não significa coisa nenhuma para Deus. Que não significa
nada. Herodes provavelmente disse: “Bem, agora, espere só um
minuto aqui. Você sabe quem eu sou?” Veem? Ele nunca pensou
seriamente. E nós devemos pensar seriamente. Você sabe o que ele
fez? Quando Cristo foi trazido diante dele pela primeira vez; todos

