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…?... Somente crer,
Tudo é possível, somente crer,
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer.
Vamos inclinar nossas cabeças para um momento de oração.
Nosso Pai Celestial, a Ti seja todo o louvor e glória por Teu amor e
graça redentora, pois que deixaste os portais do Céu para vir a Terra
para redimir-nos, indignos como somos, de entrar neste maravilhoso
companheirismo um com o outro e com o – enquanto o Sangue de Jesus,
Teu Filho, nos limpa de todas as nossas injustiças. Nós Te agradecemos
por todas as coisas que tens feito por nós. E nós oramos agora que,
nesta noite, Tu nos dês um grande clímax neste culto. Possa esta ser à
noite em que eu veja, uma vez mais, nem mesmo uma pessoa enferma
sair do nosso edifício, mas que possa ser completamente curada. Salve
todo pecador, Deus, conceda isto. Nós nos encomendamos a Ti, em
Nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar.
2
São pessoas como vocês que fazem este mundo um maravilhoso
lugar para se viver, e fica tão difícil quando nós pensamos que algum
dia teremos que deixar isto e nos separar por um pouco de tempo. E
então, o glorioso pensamento, além disso, é saber que nós estaremos
juntos novamente, e para sempre, onde não haverá mais separação.
3
Este tem sido, na verdade, como toda reunião em que tenho
estado em Chicago, um emocionante tempo para eu encontrar com o
povo de Deus e ter companheirismo, e ver nosso Senhor Jesus fazendo
o doente ficar curado, e tem sido realmente um maravilhoso tempo.
Eu quero agradecer aos ministros, e especialmente ao irmão Joseph
aqui, que é um amigo do peito. E eu tenho aprendido a amar o irmão
Joseph com todo o meu coração. E eu acho que ele sabe disto, e ele
me ama, e esta é a razão pela qual ele me pediu para vir a Chicago. E
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eu agradeço a ele e a vocês todos, com todo o meu coração, por este
maravilhoso convite.
4
É verdade que eu estou planejando me mudar logo. E eu quero
agradecer que... Eu penso que foi um homem ou uma senhora. Eu creio
que foi uma senhora, hoje, eu não sei se ela teve um pressentimento
disto ou o que seja. Ela me enviou uma carta, e ela tem uma propriedade
no Colorado. Ela quis transferir para mim. E isto é muito amável de sua
parte, minha irmã, se você estiver aqui nesta noite.
5
E Billy chegou e me deu alguns presentinhos que vieram de
cada um de vocês, até mesmo caixas de biscoitos. Nós apreciamos
isso. Joseph é pequeno para isso, mas para Sara e Rebeca será bom.
Então eles certamente vão gostar de cada coisinha, dos presentinhos.
6
Um homem outro dia deu um rifle para meu rapaz. Agora, a
maioria eu... Você sabe como eu amo caçar. E não somente eu amo
caçar, mas eu gosto de estar fora na mata. E eu amo isso. E rifle é
uma das coisas que as pessoas me dão. Eu não gostaria de pegar nada
delas, não há nada que eu pudesse comprar para elas.
7
Agora, se eu mesmo comprasse e alguém viesse e dissesse:
“Irmão Branham, eu gosto disto, eu gostaria de obter um. Eu diria:
“Tudo bem, pode ficar para você.” Mas se alguém desse isso para mim,
não haveria como você pegar. Você teria que pegá-lo quando eu virasse
as costas. Seria a única maneira de conseguir isso. Porque eu gosto
de qualquer coisa, não importa o que for. E pequenas coisas que você
pensaria que não significam nada, que algumas pessoas talvez jogassem
fora, como velhas ferramentas e coisas, o casco de um mexilhão da
África, ou algo assim. Eu guardo cada um deles. Eu me lembro deles
também, porque me foram dados por alguém. Gypsy Smith, eu creio
que foi, uma vez disse que a melhor oferta que ele já recebeu, exceto a
salvação... Disse: “Uma noite ele ia tirar uma oferta de amor para ele.”
Eu penso, a propósito, que esta é a razão pela qual ele foi excluído do
Exército da Salvação, ele estava colhendo uma oferta ou algo assim...
Não, era algo que alguém lhe deu, um relógio ou algo. Eu creio que
você não poderia fazer isso no Exército da Salvação.
8
Mas ele disse: “Que todas as pessoas deveriam – tinham que dar
para ele uma oferta de amor. E do fundo de seus corações eles teriam
dado.” Muitas daquelas pessoas estão na Glória, nesta noite, e têm tido
suas recompensas por ajudar aquele maravilhoso homem de Deus.
E ele disse uma coisa digna de nota. Quando ele começou a deixar a
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126
Jesus, Jesus, meu Senhor, meu Senhor, no Nome de Jesus, cure
cada um deles, Senhor. Em Nome de Jesus Cristo, Teu Espírito possa
se mover sobre esta audiência agora mesmo e curar cada pessoa aqui
dentro. Satanás, você não pode segurar este povo; saia daqui. Você
está repreendido. Em Nome de Jesus Cristo, saia desta audiência, e
que o Espírito Santo possa tomar o controle e curar cada pessoa aqui,
para a glória de Deus, em Nome de Jesus Cristo.
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você mora em Gary, Indiana. Não é certo? Não é? O número de sua
casa é 2689 ou 87, 89, ou algo assim. Isso é certo, não é? Uh-huh. Você
crê agora com todo o seu coração? [O irmão diz: “Amém.” – Ed.] Na
Rua Fulton… Agora, você, vá para casa regozijando e fique bom, em
Nome de Jesus Cristo.
120
Vamos dizer: “Louvado seja Deus.” [A congregação diz:
“Louvado seja Deus.” – Ed.] Senhora, você deseja ir e ter seu jantar? Oh,
a velha úlcera tem ido de você. Vá embora e diga: “Graças a Deus.”
121
Você crê, senhor? Você sabe de uma coisa? Aquela velha
condição asmática te deixará e você vai parar de tossir e ficar bom se
você somente crer agora mesmo. Você crê com todo o seu coração?
Então vá e pare de tossir, em Nome de Jesus. Amém.
122
Venha, senhora, esta senhora idosa com problema feminino
que... Bem, você, isso tem te aborrecido por um longo tempo, desde
que você entrou na menopausa. Mas... É isso verdade, não é? Tudo
bem vá para casa agora e isso te deixará, no Nome do Senhor Jesus.
123
Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor.” [A congregação diz:
“Louvado seja o Senhor.”- Ed.]. Caminhe ali até o final da rua e diga:
“A artrite me deixou.” Amém. Seja curada. Vamos dizer: “Louvado
seja Deus.” [A congregação diz: “Louvado seja Deus.” – Ed.]; vá e
tenha seu jantar; o problema de estômago foi embora de você.
124
Vamos dizer: “Louvado seja Deus.” Você crê? “Tudo é possível
aos que creem.” Se você é um crente, você pode receber isso. Quantos
querem ser curados, deixe-me ver sua mão. “Se tu podes crer.” Eu creio
agora mesmo.
125
Não traga a senhora aqui em cima; ela está de pé por mim.
Bem, olhe, deixe-nos agora... Sim, senhor, Deus te abençoe, ali em cima
na galeria, sentado, olhando em minha direção com aquela condição
nervosa. Mantenha sua mão levantada. Deus te abençoe... Sim, pessoa
de cor sentada lá atrás na direção do fundo. Correto, senhor, você foi
curado agora mesmo, Jesus Cristo te curou. Aleluia! Eu desafio sua fé
a olhar e crer, e ter companheirismo com Jesus Cristo. Coloque suas
mãos um sobre o outro agora, vamos terminar.
Minha fé olha para Ti,
Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino;
Agora, ouça-me enquanto eu oro, Tire todos os meus pecados,
Não me deixe desviar De Teu lado.
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audiência naquela noite, de pé atrás da cortina estava uma garotinha, de
roupas bem gastas, e ela tinha em sua mão um presentinho embrulhado.
E ela disse: “Tome, Senhor Smith,” disse: “isto é tudo que eu tenho,
mas é minha oferta de amor para você.” E quando ele chegou lá fora e
desembrulhou o presente, era um pirulito, já um pouco lambido. Mas
ela pensou que ela... Que era tudo que ela tinha para dar.
9
Ele costumava dizer como aquilo o tocou. Isso é certo, era
tudo que ela tinha. Você sabe, Aquele que viu a viúva colocar dois
centavos de dízimos naquele tempo, Ele viu aquele pirulito, não crê
você assim? Certamente. Ele viu. Ele vê todas as coisas. Não importa
quão insignificante seja, Jesus disse: “Não são dois passarinhos -- não se
vendem dois passarinhos por um ceitil?” E um ceitil equivale a um quarto
de um centavo. Dois passarinhos, um ceitil, com um quarto de um
centavo você comprará dois passarinhos. Quão insignificante! E Ele
disse: “Não há nenhum de... nenhum deles… Nenhum passarinho poderia
cair em terra sem que vosso Pai o soubesse.” Ele sabe todas as coisas, não
sabe? Então, não é maravilhoso simplesmente colocar nossos corações
sem reservas diante Dele?
10
E eu quero agradecer a cada um de vocês por sua cooperação,
a vocês pastores. E se seu pastor não está aqui, e ele falou sobre a
reunião e o que quer que seja, transmita-lhe meu amor sincero e minha
saudação. E minha oração por ele é que sua igreja se transforme num
grande farol espiritual, e grande reavivamento esteja em sua igreja, em
cada um de vocês. Eu não me importo a qual igreja você pertença. Isso
não importa nada para mim e eu estou certo que para Deus também
não importa. Apenas... Você é aquele que Ele procura; é você.
11
E um pouco antes quando o irmão José fez menção de uma
oferta de amor que eles levantariam para mim, para estas noites
que eu tenho estado aqui... E eu aprecio muito isso, e talvez, os
irmãos estão contando isso agora. E depois do culto, antes de sair,
eles talvez me entreguem um cheque da oferta. E eu agradeço a
vocês. Eu gostaria de não ter que levantar oferta, mas eu vou muitas
vezes ao estrangeiro, e eu não tenho nenhum dinheiro. E eu apenas
tenho que ter uma reunião aqui na América de vez em quando.
Minhas despesas custam para mim cerca de cem dólares por dia
no escritório e tudo, sem importar onde eu esteja. E eu fico muito,
muito, muito, muito endividado. Então eu terei algumas reuniões,
eles me darão uma oferta de amor; eu vou aceitá-la. Então chega
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alguém que quer patrocinar minhas viagens ao estrangeiro, onde
eu vou pregar o Evangelho.
12
E as últimas duas vezes foram os Homens Cristãos de Negócios
que me enviaram onde eu não tive que gastar um centavo. Eles não
podem me dar dinheiro, porque aquilo seria um presente para mim;
mas eles podem pagar minha viagem. E eu estou tão agradecido
por isso. E alguém me ofereceu, outro dia, me enviar novamente à
Palestina, quando o Senhor me guiar para ir ali. E isso é muito amável,
então eu estou agradecido por isso; e por todas as coisas eu estou
grato. E acima de tudo, eu estou grato ao Senhor Jesus Cristo que
possibilitou que nós estivéssemos juntos.
13
O irmão Joseph estava falando sobre minha casa, minha
esposa. Se houver qualquer crédito a ser dado a algum Branham, dê
para minha esposa. Isso é certo. Ela é quem merece. Com trinta e seis
anos de idade e completamente de cabelos brancos. Uma garota. Ela
não sabe o que é descansar. E nós temos um tempo difícil em nossa
região. Aquela é minha cidade natal. Perdoem-me [O irmão Branham
tosse. – Ed.]. É onde eu nasci e cresci. Ela tentou nesta semana por
qualquer preço que ela pudesse pagar para alguma pessoa que viesse
e olhasse José, de modo que ela pudesse vir aqui e passar essas últimas
noites conosco. Eu tenho oferecido de trinta e cinco a quarenta dólares
para algumas mulheres, por semana para custear as despesas, para
elas virem e não fazerem nenhuma outra coisa a não ser tomar conta
das crianças; mas não pudemos encontrar nenhuma. Não tem sido
assim por uma semana ou duas, isso já dura dois ou três anos.
14
E então é como o Espírito Santo está me movendo para sair de
Jeﬀersonville. Eu estou procurando um lugar agora aonde Ele quer
que eu vá. E quanto a Chicago, tudo bem para mim, se Ele me move
para cá, ou onde quer que eu tenha que ir. Então eu estou em oração,
e vocês, orem por mim para que eu possa tomar a decisão correta.
Mas eu dificilmente posso ficar muito tempo e parece que há outras
coisas também. Não há nada nem ninguém que esteja contra mim,
que eu saiba. Se houvesse, eu certamente bateria na porta daquela
pessoa pela manhã para descobrir o que é. Mas é o Espírito Santo.
Vocês se lembram de Jacó, as coisas começaram a dar errado (veem?),
e ele teve um desejo e tudo era um pouco diferente, então ele teve que
mudar-se, então, de volta para sua terra natal. Então, onde quer que o
Espírito Santo me guie, estará tudo bem.
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esta mulher e a cure e a faça ficar bem. Amém. Deus te abençoe, irmã.
115
Um netinho, senhora, por quem você está orando, que não
pode falar muito bem, um pouco aflito. Você crê que Jesus vai curar
aquela criança? Você crê? Correto, não tenha medo agora. Tenha fé.
Eu vi o pequeno companheiro de pé ali, há poucos minutos atrás.
Então, tenha fé! Eu creio que ele vai ficar bem. Amém. Você O ama
com todo o seu coração?
116
Senhora, você com seu cabelo penteado desse jeito, usando um
casaco rosa, de óculos, com artrite, sentada ali, você crê que Jesus te
curará também? Sentada bem perto da fila, próxima da senhora ali, você
crê com todo o seu coração que Jesus te curará? Você crê Nele? Se você
crê, você pode obter o que você está pedindo. Amém. Oh, Ele é real, se
você pode crer Nele assim. Correto. Mas você tem que crer Nele.
117
Esta senhora assentada aqui tem problema de sinusite.
Você crê, senhora, que Jesus te curará deste problema de sinusite?
A senhora sentada próxima de você com varizes, sentada bem aqui
atrás, você pode ver? Certamente, correto; ali está sua mão. Amém.
Oh, a soberania de Deus, tentando alcançar uma pessoa, chamandoa. Não é Ele maravilhoso?
118
Como vai? Somos estranhos um ao outro, senhor, não somos?
Somos estranhos um ao outro. Você não sabe... Problema de audição,
correto. Aproxime-se. Curve sua cabeça um minuto. Oh, Jesus, Filho
de Deus, nós não temos que ver milagres para crer, Senhor, a única
coisa que temos que fazer é saber que nossos corações são puros a Tua
vista. Mas Tu abrirás o ouvido deste homem para que ele possa ouvir
o que eu estou lhe falando. Conceda isto, Pai! Se Tu fizeres isso, nós
ficaremos agradecidos. E agora, Pai, sabendo que ele é um homem, e
ele próprio deveria ter fé, mas em fé eu desafio este demônio. E eu te
esconjuro, você, espírito de surdez, saia deste homem, em Nome de
Jesus, deixe-o.
119
Você me ouve agora, não ouve? Você O ama com todo o seu
coração? [O irmão diz: “Amém.” – Ed] Agora, você tem a sua cura.
Compreende? Não é Ele maravilhoso? [O irmão diz: “Maravilhoso.”
– Ed.] Realmente Ele é. Outra coisa, você tem um tumor também,
mas Jesus Cristo pode te curar, não pode? Você crê com todo o seu
coração? [O irmão diz: “Amém.” – Ed.] Veja, tudo bem. Seu primeiro
nome é Jerry, não é? [O irmão diz: “Sim.”] Mann é seu sobrenome, e
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Você crê que Ele fará? Ele já fez isso! Correto. Deus te abençoe. É desta
maneira que eu gosto de ver você, crendo. É desta maneira que eu gosto
de ver você vindo, com uma fé firme e segura. Se você pode crer.
109
Como vai, senhora? Você crê com todo o seu coração? Bem, eu
sou um estranho para você, senhora. Eu nunca a vi em minha vida,
mas Jesus te conhecia antes que você nascesse. Ele te conhecia quando
Ele formou seu espírito, antes da fundação do mundo, quando você
foi criada lá atrás, na forma de espírito. Sabendo que algum dia você
nasceria e estaria de pé aqui, nesta plataforma. Este é meu Senhor! Ele
sabe todas as coisas.
110
Agora, você sabe que Ele está com você. Você não é desta
cidade, e você não está aqui por si mesma. Você veio aqui por um
pregador. E aquele pregador é uma mulher. E ela tem problema
cardíaco, e ela é uma pregadora pentecostal. Eu a vejo levantando
suas mãos, balançando-as, e ela está pregando duro. E algo mais,
nestes últimos dias ela tem escarrado sangue. Diz, isto é num... Não é
aqui; isso é em Kentucky, perto de Covington. Eu a vejo descendo o
rio. Correto. Agora, pegue aquele lenço e coloque sobre ela, para a sua
cura, em Nome de Jesus.
111
Benditos os laços que unem nossos corações a Jesus Cristo. Se
você pode crer, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Oh,
Ele é tão dócil, tão amável, eu O amo com todo o meu coração. Eu
estou certo de que você O ama também.
112
Você tem problema feminino, sentada bem ali atrás, senhora.
Você crê que Jesus te cura? Se você crer de todo o seu coração, você
pode obter sua cura; não duvide. Amém. Você está muito doente,
senhora. Um tumor no estômago; mas Jesus pode te curar. Você crê?
Aproxime-se.
113
Pai Celestial, seja misericordioso com esta mulher, sabendo
que ela está agora à beira da morte. Mas Tu podes fazê-la ficar bem.
Conceda isto, querido Deus. Que o Teu amor divino e bênçãos
possam vir sobre esta mulher, eu a abençoo em Nome de Jesus. E que
ela possa viver ainda muitos e muitos anos felizes, para Tua glória.
Amém. Deus te abençoe, irmã, tenha fé e creia.
114
Você crê? Você não parece estar com anemia, mas você está.
Você crê que Jesus Cristo curará a você e a pessoa dona deste lenço
também? Oh, querido Jesus, eu oro para que o Espírito Santo venha a
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15
Agora este é meu tempo de férias antes de vir a grande batalha
no próximo ano. Este é o tempo que os Homens Cristãos de Negócios
estão patrocinando uma pequena viagem para mim, uma viagem que
eu não poderia custear, como fizeram no ano passado. Será ali embaixo
no Rio Salmão, o Rio Sem Retorno. Você navega numa balsa por dez
dias, descendo pela correnteza que chega até 9 metros de queda. Uma
viagem muito difícil, mas ali você está no lugar onde Deus está. E
eu amo isso. E eu tenho... Agora, eu saio... Eu fico em casa quatro
horas, dessa vez, antes de sair por um mês. E eu vou descer esse Rio
Sem Retorno, se o bom Senhor quiser. E ali embaixo eu pego meu
rifle de manhã, algumas vezes antes do amanhecer, e vou sozinho
para a montanha; coloco meu rifle no chão, no topo da montanha,
onde eu possa observar. E ali eu falo com Deus o restante do dia.
Algumas vezes eu permaneço dois dias, ou até mais, bem ali debaixo
de uma árvore, ou onde quer que eu esteja, ou sobre uma rocha. Não
é tanto para caçar, mas para estar a sós com Deus. Eu estarei orando
por vocês. Deus vos abençoe.
16
Possa Sua... Aquele que pode manter a lua brilhando e fazer
com que as estrelas brilhem enquanto está escuro, para mostrar-nos
o caminho para andarmos; que Ele possa estar com vocês agora, e até
que nos encontremos novamente. Deus abençoe a todos vocês.
17
E agora vamos tomar a Escritura e ler um pequeno texto. E
se eu omiti alguma coisa... Oh, uma coisa, este amável companheiro
aqui, o vigia, um companheiro tão bom. Ele me conhecia, e tem sido
muito bom para mim, e eu lhe agradeço com todo o meu coração. E
ele me faz sentir tão bem-vindo. E a equipe da Escola Lane Tech que
nos deixa vir aqui. Deus os abençoe. Que essa escola possa produzir
melhor que qualquer outra escola no solo da América, é minha oração.
Deus seja com eles. Eles abriram suas portas para estas coisas. Se
vocês alguma vez tiverem um programa, que eu possa vir e ajudá-los,
seguramente eu farei isso. Se algum dos funcionários estiver ouvindo,
eu farei qualquer coisa que eu puder para ajudá-los, porque eu sei que
vocês serão abençoados. Vocês abriram as portas para o Evangelho.
Muitíssimo obrigado.
18
E então, eu tenho um pequeno grupo de amigos despercebidos
aqui nesta noite. Eu gostaria de falar todos os seus nomes; eu não posso.
Mas eles com certeza me apóiam com orações e assim por diante, e se
assentam aqui na orquestra. Eu não sei se tem um músico ali embaixo
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também. Eu não creio que aqueles companheiros sejam músicos. Eu
creio que eles estão aqui... Se você observar seu pastor aqui em cima,
você sabe... Eles são profissionais de gravação que descem ali e gravam
essas mensagens. E então, eu conheço o irmão Beeler, e eu conheço o
homem sentado ali perto dele. Eu não sei o nome dele, mas ele é um
missionário aos judeus ou árabes, ou algo assim.
19
É claro, Leo e Gene assentados aqui, são meus colaboradores
no Evangelho. E o irmão Alment, e o outro irmão aqui, ele dirige até
meu tabernáculo todo dia. Ele sabe que eu vou estar ali, e eu não...
Qual é o seu nome, irmão? Smith, não é? Smith. E ele vem lá de cima,
perto de Hammond ou Gary, ou de algum lugar, com um carrinho
velho, e eu... Alguém olhou nele outro dia, uma marca de carro novo,
e ele conseguiu rodar cerca de 128.000 km com ele, a maioria entre
aqui e Jeﬀersonville, dirigindo para lá e para cá. E eu reconheço o
rosto deste irmão aqui, mas eu não sei o seu nome. E muitos de vocês,
eu reconheço o rosto de vocês, mas eu simplesmente não me lembro
qual é o seu nome. Eu tenho alguns amigos de cor sentados aqui nesta
noite também, aqui embaixo, novos, fazendo gravação aqui embaixo.
O Senhor abençoe a todos vocês. Obrigado, irmão Joseph. Eu estive
um pouco rouco. Obrigado.
20
Agora, nós O amamos com todo o nosso coração. Então, nesta
noite, vamos ter uma pequena lição escriturística, e então eu quero
tentar ter a fila de oração e – sendo que amanhã é segunda-feira e
vocês têm que ir trabalhar e pegar o trem. E eu tenho segurado vocês
até tarde todas as noites. E vocês me perdoem por isso, perdoam? E
muitas vezes eu fico tão entusiasmado quando eu começo. Poderia
eu chamar isso de pregação? De qualquer maneira, quando eu
estou tendo um bom tempo, bem, eu fico tão entusiasmado que eu
perco a noção do tempo e tudo mais. Então, vocês têm sido muito
compreensivos em estar comigo, e isso me faz amar vocês com todo o
meu coração.
21
Agora, eu quero ler algumas palavras da Bíblia de Deus em
I João, capítulo 1 - versículo 5 até ao 7. E eu creio que nós leremos o
versículo 7 para gastar menos tempo. Vocês leiam o capítulo inteiro
quando chegarem em casa, se puderem.
“Se andarmos na Luz, como Ele na Luz está, temos comunhão
uns com os outros, e o Sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos
purifica de todo pecado”.
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aqueles que crerem; se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão
curados.” Você tem que crer nisso! Você crê? Apenas uma coisa seria
incredulidade. Até mesmo a Palavra de Deus diz que você tem que crer
primeiro. Compreende? Se você... Então, Ele amavelmente envia algo
mais para encorajar sua fé. Ele não é maravilhoso? Agora, vá e fique
bem, no Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
104
Graças a Deus. Você crê, senhora? Você está muito doente.
Com problema de garganta. Correto. Você tem câncer na garganta.
Isso é certo. É claro que você já sabia disso. Você crê que Jesus te cura,
senhora? Ele é a única esperança para você. Se você crer, Deus te fará
ficar bem. Você crerá? Aproxime-se. Querido Pai Celestial, há uns mil
e novecentos anos atrás, rumo ao calvário ia uma rude cruz arrastada,
após as pegadas sangrentas d’Aquele que a levava. Estrada acima,
Seu pequeno e frágil corpo caiu. Ele estava sangrando e caminhando
sobre sangue. Aquela era a trilha, abrindo as portas. Seu pequeno e
frágil corpo físico caiu sob o peso, e ali apareceu Simão, o Cireneu, um
homem negro, pegou a cruz e a colocou sobre seus ombros e O ajudou
a carregá-la. Que hora escura, Calvário sombrio!
105
Aqui está uma de Suas filhas, nesta noite, de pé aqui, à
sombra da morte. Oh, Deus, seja misericordioso. Você, demônio,
que está matando esta mulher, na Luz do Calvário, eu te esconjuro,
por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que você a deixe, com minhas
mãos sobre ela, pelo comando do meu Senhor, saia dela, em Nome
de Jesus Cristo. Amém.
106
“Se tu podes crer, tudo é possível.” Você está crendo? Apenas
tenha fé. Senhora, assentada ali, usando um pequeno casaco, olhando
para mim; ela sofre com um problema pulmonar. Sentada bem ali
atrás na última fileira de bancos, com sua mão levantada, usando
um casaco. Senhora, quando eu estava orando pela senhora de cor,
naquele mesmo momento você estava orando. Não é isso certo? E você
sofre com um problema no pulmão. Jesus te curou antes mesmo que
Ele curasse a mulher. Você está bem agora. Sua fé te curou! Amém.
107
Tenham fé. Veem? Não importa onde você esteja. “Crês tu
isto?” É sua fé. Você diz: “Isso está na Bíblia?” Com certeza. Ele disse
à mulher: “Tua fé te salvou.” Se tu podes crer…
108
Olhando ali próximo da senhora, você, crendo que Deus te
curará desse problema de vesícula, você crê que Ele te fará ficar bem?
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Ela respondeu: “Eu não tenho marido.”
Tu disseste: “Isto é certo. Você teve cinco.”
Ela disse: “Vejo que és um profeta, Senhor. Eu sei que quando o
Messias vier, Ele nos dirá todas essas Coisas”
Jesus disse: “Eu Sou Ele.”
Pai, nesta noite, Tu nos prometeste este companheirismo, e
aqui estamos desfrutando deste companheirismo. “As coisas que Eu
faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco (em companheirismo) até
o fim do mundo”. Oh, nós Te amamos, Jesus, Tu estás aqui. Conceda
o pedido desta mulher enquanto eu a abençoo com estes lenços, em
Nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, minha irmã, e te conceda
o desejo de teu coração.
101
Como vai, irmã? Supondo que somos estranhos um ao
outro também. Nós somos. Jesus conhece a nós dois. Você tem um
problema nas costas, não tem, senhora, sentada ali? Isso é certo. Na
coluna e nos dentes, há algo errado com os seus dentes também.
Você crê que Jesus pode te curar? Se você crer, você pode obter sua
cura (vê?). Ok. Você realmente crê. Você tem um bom livro aí em seu
colo, se você apenas continuar lendo-o, bem, eu vou ter confiança
em você. Amém. Deus te abençoe.
102
Você crê Nele com todo o seu coração agora? Somos estranhos
um ao outro, mas não perante Jesus. Você compreende? Ele conhece
a nós dois. Eu vi algo se movendo. Era alguém se movimentando.
Eu pensei que era… Eu tenho que seguir uma Luz (veem?), que é
o Espírito Santo. Deus é uma Luz. Aqueles que habitam em Deus,
habitam na Luz. É isso correto? Você crê nisso?
103
Esta senhora de pé aqui, se a audiência pode ouvir minha voz,
eu espero que eles possam me ouvir desta vez. Ela está muito doente.
Ela está numa condição muito nervosa, com a qual está sofrendo. E
ela teve dois esgotamentos nervosos. Correto. E você teve algum tipo
de um – em seu pulmão... Era pneumonia, um vírus. Sim, teve. E eu…
Você se submeteu a algumas cirurgias importantes também. É verdade.
Você crê que Ele está aqui para te curar agora? Aproxime-se. Eu quero
perguntar-lhe algo, irmã. Você, na condição em que se encontra... Algo
está aqui agora comigo, eu sou apenas um homem como você sabe, eu
não te conheço. Mas há Algo aqui que te conhece. Está operando por
meio deste corpo de alguma maneira. Ele disse: “Estes sinais seguirão
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Não é isso maravilhoso? Vamos pedir-Lhe para abençoar a
leitura de Sua Palavra agora.
22
Pai Celestial abençoe Tua Palavra nesta noite, e que Ela possa
ir a cada coração, e encontrar um lugar de morada, e não sair nunca
mais. Conceda isso, Senhor! E agora, circuncide os lábios da indigna
pessoa que vai falar. E circuncide todos os ouvidos dessas pessoas que
vão ouvir. E receba a glória deste culto, porque nós pedimos isso em
Nome de Jesus, Teu Filho Amado. Amém.
23
Agora, eu quero falar a vocês apenas um pouquinho nesta
noite, sendo que esta tem sido uma maravilhosa semana, sobre: A
Maneira Para Ter Companheirismo.
24
Agora, nós sabemos que... Eu ia continuar meu culto, nesta
noite, sobre os filhos de Israel na sua pátria, Josué trazendo-os, onde
nós paramos na noite passada, quando nós atravessamos o Mar
Vermelho. Mas eu não teria tempo para a fila de oração, de maneira
que vocês pudessem sair a tempo para pegarem o trem, e assim por
diante, e chegarem em casa e irem trabalhar pela manhã.
25
Agora será por pouco tempo; nós podemos falar a vocês sobre
isso em pouco tempo. Mas como toda pessoa deseja companheirismo!
Eu ainda nunca vi ninguém que não tenha desejado companheirismo.
Pessoa normal, mentalmente equilibrada. Agora, você pode querer
ter seu companheirismo; é claro que isso é correto para cada um de
nós. Essa é a razão, nesta noite, por que todas essas finas pessoas se
aglomeraram aqui neste edifício, num lugar onde elas ficam em pé.
É porque elas gostam deste tipo de companheirismo. Elas gostam
do companheirismo cristão. E essa é a razão porque nós viemos esta
noite, para ter companheirismo ao redor da Palavra. Eu amo a Palavra,
você não a ama? E você sabe por que você ama a Palavra? Você tem
o Espírito Santo em você. Porque a Bíblia disse que o homem não
vive somente de pão, mas de toda a Palavra que procede da boca de
Deus. Então, o Espírito Santo se alimenta da Palavra. E então quando
você ouve a Palavra... Cada um quer ouvir a Palavra, não importa...
Cada pequeno pedaço de literatura que podem apanhar, eles leem.
E eles ouvem o rádio, e vão à igreja e assim por diante, porque estão
desejosos por aquele companheirismo ao redor da Palavra.
26
Que Deus possa nos ajudar, nesta noite, a nos dar conta como
nós podemos ter um companheirismo perfeito. Não importa se vêm
tempestades, se você está certo ou errado, ainda assim você pode ter
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companheirismo. E a única maneira que você pode ter companheirismo
é aperfeiçoando o seu amor. Nunca se esqueçam de mim. Se eu não mais
ver alguns de vocês, lembrem-se disto: Meu tema é: “O amor cobre tudo.”
Eu creio no amor redentor do Senhor Jesus. Eu gosto desta canção:
Desde que pela fé eu vi a corrente,
Fluindo da fonte de Tuas cicatrizes,
O amor redentor tem sido o meu tema,
E será até eu morrer.
27
Eu preferiria ter uma igreja... Ouçam, apenas um momento.
Eu preferiria ter uma igreja que não soubesse nada acerca de qualquer
dos dons espirituais, mas que estivesse em tal amor uns com os outros
e com Cristo. Eu preferiria isto a ter todos os dons espirituais operando
na igreja. Agora, isso pode parecer duro num grupo pentecostal, mas
eu preferiria ter isso. Onde existem os dons, eles falharão. Onde existem
os dons, eles trarão confusão. Onde existem os dons, eles podem ser
questionados. Mas onde há o amor, é perfeito. Isso é certo. E se você
tivesse o amor perfeito, você teria os dons perfeitos. Isso é certo.
Então, trabalhe primeiro com o amor. O amor traz companheirismo e
o companheirismo traz dons.
28
Agora, a razão... Por que é que as pessoas gostam de diferentes
coisas, gostam de companheirismo? É porque, para começar, o homem
foi feito para ter companheirismo. Agora, apenas pense nesta noite...
Ainda que eu deseje caçar e pescar lá fora, mesmo assim meu coração
é mais faminto por estar no topo da montanha e falar com Deus do
que qualquer coisa que eu saiba. Veem? E quero estar sozinho; eu
quero saber que não há ninguém a centenas de milhas de mim. E eu
amo as pessoas, mas a única maneira que eu posso ministrar-lhes é,
primeiro, conseguindo a mensagem de Deus.
29
E eu sei de uma coisa, que minha fé me diz que eu terei a
eternidade para viver em companheirismo com todas as pessoas
nascidas de novo, para as quais eu prego. Mas nós queremos tirar mais
pessoas da escuridão. Temos nossos pobres irmãos e irmãs perdidos
aí fora, nesta noite, nos bares. Eu passei pela favela na noite passada
com meu rapaz, eles queriam ver isso, e ver aquelas pobres pessoas ali
embaixo bebendo, e pensar que eles não sabem o que eles realmente
querem. Eu pensei: “Se eles tão somente conhecessem meu Jesus, com
certeza eles não estariam ali embaixo.” Veem? E esta é a única coisa
que pode salvá-los daquele caos em que eles estão vivendo. Não há
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sobrenatural e você é uma cristã. Você crê em mim, você realmente
crê. Isso é certo. Mas agora, a coisa seguinte é: você poderia ser uma
crítica, e eu não o saberia (veem?), no natural. Mas eu sei agora
(veem?), porque a unção do Espírito Santo está aqui.
97
Agora, você está aqui porque você quer receber oração. Eu
te vejo. Você é uma pessoa muito nervosa, muito preocupada. E eu
te vejo o tempo todo segurando seu... Este é um lenço que você tem
consigo o tempo todo. Você esteve constantemente incomodada com
uma dor de cabeça, o tempo todo. Agora, é verdade, não é? Isso é
verdade. Agora, cada um de vocês deveria crer. Cada um deveria crer
com todo o seu coração. Você crerá? Tudo bem.
98
Agora, veja, se eu conversar mais com a senhora, mais coisas
será dito. Eu poderia também tomar uma pessoa e por um longo
tempo conversar com ela, e não revelar muitas coisas, mas deixemas vir docilmente, todas através da fila de oração. Isso depende...
Seja o que for... Eu recebi muita força; isso sairá, provisão. E quando
tiver terminado... Vocês veem estes homens assentados aqui em seus
postos? Eles me pegarão. Eu não sei quando estou em mim e quando
estou fora de mim. Mas vocês creiam no Senhor Jesus.
99
Vamos conversar. Você parece uma pessoa muito agradável,
desde que você estava de pé ali. E eu creio que Ele já te contou o que
era seu problema, ou o que for. Agora, olhe para este lado, apenas
por um momento. E é fácil conversar com você, porque eu creio
que você tem uma fé verdadeira. Isso é certo. Eu vejo que você não
é desta cidade; você é de uma cidade próxima à água. Mas não é
água doce, é o mar, e é bem longe daqui. Você vem do nordeste,
vindo do oeste para Chicago. E você estava numa cidade, eu vejo
o nome dela, é Portland. E Maine é o estado. Portland, Maine. E
eu te vejo preocupada com alguém. É uma pessoa aflita. E com
algum problema muscular, uma doença nos ossos que a aflige, é um
parente, um sobrinho. E você tem um irmão também. E você tem
dois lenços em sua mão. Eu vi quando você os apanhou. E um é pelo
irmão que está sofrendo com uma condição nervosa, e o outro é por
um sobrinho que está sofrendo. É verdade, não é? Tudo bem. Você
crê agora? Tudo bem deixe-me…
100
Pai Celestial, no Nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, que
se assentou à beira do poço e disse à mulher: “Vá e chame teu marido.”
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ou dentro disso, são os intervalos (Veem?), quando você está saindo.
É a unção, e se você não entende o que isso significa, se você nunca
aceitou a Cristo. E não sabe o que significa a unção, é uma outra
dimensão. É uma outra dimensão ou outro sentido. Então, eu...
Falando às pessoas, eu percebo que há uma mulher aqui. Agora, se
houver algo que for dito a respeito dela, alguém além de mim, tem
que dizer isso, porque eu não conheço a mulher. Somos estranhos
um para o outro? Nós não nos conhecemos. Ela está em pé aqui, e
isso é tudo que eu sei. Ela está em pé aqui.
93
E agora… E ela é bem mais jovem do que eu, então, ela nasceu
depois de mim, e nós nunca nos vimos antes. Agora, algo tem que
acontecer se... Agora, se é cura, se ela quer ser curada, eu gostaria de
fazer isso, mas eu não posso. A única coisa que talvez eu possa fazer
seria, através do dom divino, ao pregar a Palavra, ou através de outro
dom como profecia, levantar sua fé. Se Deus enviar Seu dom nesta
fila de oração por um pouco de tempo, vocês me garantem que vocês
crerão que Jesus está aqui, e vocês terão companheirismo com Ele,
então vocês o farão? Agora, estejam em oração ali fora.
94
Agora, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu tomo
cada espírito sob o meu controle para a glória de Deus. E que cada um
esteja sentado apenas por mais dez ou quinze minutos, por favor. Não
se levantem e nem se movimentem. Apenas fiquem quietos.
95
Agora, irmã, eu quero falar com você, a primeira pessoa aqui
nesta noite, porque você é a primeira em que a unção começou. Se você
tem fé ou não, eu não sei; não há nada que nós saibamos agora. Veem?
Nós somente temos que ver o que o Espírito Santo irá dizer. Mas se
Ele me revelar à razão pela qual você está aqui, ou o que for... Você
sabe que eu não sei nada sobre você, então você receberá isso, não
receberá? Agora, irmã, tudo que eu posso fazer, é no limite humano.
Compreende? É tudo que eu posso fazer; é tudo que sou, apenas um
pecador salvo pela graça.
96
E eu percebo que você é uma cristã. Porque você tem um
sentimento maravilhoso em seu espírito, como isso me vem. Veem?
Agora, se isso não fosse assim, esse sentimento se afastaria. Veja, se
você tem estado numa reunião, quando pecadores vêm, rapidamente,
esse sentimento é de rejeição. Críticos, você nota esse sentimento de
rejeição presente. Entendem? Porque é espiritual. Veem? Mas isto é
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nenhuma medicina, nada. Um alcoólatra está completamente fora do
alcance de qualquer ajuda de todos, exceto de Jesus Cristo. Isso é certo.
Não há nenhuma cura. Eu estive no Bowery. Eu estive em Pigalle,
na França, as mais baixas favelas que pude encontrar, e falando, e
pregando, e assim por diante. E a única esperança para aquelas
pessoas é o Sangue de Jesus Cristo, a única coisa, a única esperança.
30
Agora, o que faz os homens desejarem ter companheirismo?
É porque foram criados desta maneira. Nós fomos feitos para ter
companheirismo. O que é companheirismo? Eu tenho quatro dias de
viagem, começando amanhã. Eu tenho quatro dias para dirigir cerca
de 4.022 km. E eu mesmo tenho que dirigir uma pequena e velha
camionete. E alguém, um amigo meu está vindo; deixou o trabalho,
nesta tarde, para viajar comigo todo o caminho e voltar sozinho num
ônibus de linha só para ter companheirismo. Isso não é maravilhoso?
Vocês sabem, eu aprecio amigos como ele. Deus abençoe seu pequeno
coração suíço. Eu o amo. Desejando viajar somente para estar comigo,
quatro dias através das montanhas e pradarias e tudo mais, somente
para ter companheirismo. Nós amamos muito um ao outro, como
irmãos muito amados. E então ter que dirigir todo o caminho de volta
para Shawano, Wisconsin, ou num ônibus, ou de algum modo, para
voltar. Oh, isso faz meu coração saltar. E agora, Deus está tão desejoso
de ter comunhão com Seus filhos, que Ele veio por todo o caminho da
Glória, e morreu, para ter comunhão conosco. Não é isso maravilhoso?
É maravilhoso pensar...
31
Agora, no princípio, o homem teve companheirismo.
Primeiro, nós nos damos conta que se pudermos ter
companheirismo com Deus, então não se preocupe, Deus se
encarregará do restante. A coisa principal que eu quero falar... Eu
dividi o assunto em quatro partes aqui, como ter companheirismo
com Deus, companheirismo uns com os outros e assim por
diante; mas queremos falar somente sobre uma fase disso, que é
o companheirismo com Deus. E agora, eu vou observar o relógio,
para estar seguro de ter a fila de oração em tempo.
32
Mas companheirismo com Deus é o que... O primeiro e
original companheirismo que os seres humanos tiveram foi com
Deus. Não havia nem mesmo outra criatura viva na terra com a qual
Adão pudesse ter companheirismo, senão com Deus. Então Deus fez
para ele uma adjutora, uma esposa, a qual é parte dele.
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33
E poderia você imaginar no entardecer, quando o sol já tinha
declinado, fazendo seu trajeto de volta rumo ao oeste, e aqueles
fachos de luz descendo por entre aquelas árvores sempre-verdes, a
grande catedral de Deus; e ouvir o rugido de um daqueles animais
ecoando através do topo daquelas árvores. E Adão e Eva sentados ali
fora no jardim, na grande catedral de Deus, tendo companheirismo
com Deus. Todos gostariam de fazer aquilo. Cada cristão deseja ter
companheirismo, não é certo? Eu tenho lido histórias de homens
que passaram quase a vida inteira, subindo aos montes, descendo
pelas margens dos lagos, apenas buscando por um local para ter
companheirismo. Mas, afinal, você não tem que ir a lugar algum senão
ao Calvário. Este é o único caminho. Há um caminho, há somente um
caminho pelo qual você pode entrar para ter companheirismo.
34
E note, então não uma maneira… Não tem sido somente nesta
era, tem sido em todas as eras. Apenas pense, Jó - o livro mais velho
na Bíblia, ele desejou o companheirismo. Ele sabia que havia um
Criador. E ele cria Nele com todo o seu coração. E ele disse, numa
maneira infantil de expressar isso: “Oh, se eu pudesse chegar-me a
Ele... Se eu soubesse onde Ele mora, eu iria e bateria na Sua porta
e falaria com Ele apenas um pouquinho.” Não amaríamos nós fazer
aquilo? Mas pense, Ele está mais perto de você do que Sua porta. Sua
porta é seu coração. E Ele está tão perto hoje à noite, Ele está mais
perto de você do que seu braço direito. Ele é parte de você. E se nós
pudéssemos tão somente nos dar conta de que Ele está aqui, e como
Ele deseja ter companheirismo conosco... O coração Dele está mais
desejoso por companheirismo que o nosso. E a razão pela qual Ele nos
faz desta maneira é porque nós somos descendência Dele. Isso é o que
nos faz desejosos por companheirismo.
35
Isso é o que faz uma mãe morrer por seu bebê. Por quê? Isso é o
que faz um pai dar a vida por sua esposa. Um marido, um verdadeiro
marido, daria a vida por sua esposa. Por quê? Porque Cristo deu Sua
Vida pela Igreja, Sua Esposa. Isso é um instinto em você. E isso faz uma
mãe entrar depressa num fogo ardente, não pensando em si mesma,
nem em seu cabelo pegando fogo, nem em suas roupas se queimando,
para agarrar seu bebê, e correr para fora com ele. Por quê? É o amor de
um progenitor. E Deus é o primeiro e original Progenitor. E é Dele que
vem este instinto. Porque a mulher deu à luz ao bebê. E essa é a razão
por que Deus desceu, manifestou-Se em carne, e desceu às chamas, o
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não temos que ficar em pé aqui hora após hora. Se Tu tão somente
falares conosco um pouco, Senhor, se Tu te fizeres conhecido aqui,
então nós oraremos, cada um de nós. Então, nós creremos, e sairemos
daqui, nesta noite, com verdadeiro companheirismo de amor com o
Pai. Nós sairemos no Nome de Jesus. Conceda isso, Senhor. Para Tua
glória, eu me submeto a Ti, me rendendo ao Espírito Santo, para que
o Espírito Santo faça as obras de Jesus Cristo através deste pobre e
indigno corpo. Amém.
90
Tudo bem. Como você está, irmã? Bem, agora, audiência, eu
gostaria... Eu vou pedir-lhes um grande favor, se vocês puderem fazer
isso. As pessoas têm que pegar ônibus e trem. Nós não permaneceremos
senão por mais um pouquinho. Não é necessário. Meu ministério, eu
observo que ainda não colhi os resultados. Eu estou tentando mudá-lo
e voltar a orar pelos doentes. Irmão Joseph provavelmente escreverá
e me dirá. Mas meu ministério é este: tão somente declarar que Deus
está aqui. Não importa se eu oro ou não por você nesta reunião em
particular, é sua fé. A sua fé não está tocando em mim, está tocando
Nele. Compreende? Você toca Nele! Isso acontecerá.
91
Quantos ali fora agora... Para a audiência aqui, pessoas ao
redor, quantos querem receber oração e querem que Deus cure? E
você que está doente, você quer que Deus te cure; e você não tem
cartão de oração e coisas, você quer que Deus te cure? Veja, agora,
apenas creia Nele e observe o que acontece. Então, se Ele fizesse
aquilo uma vez... Quando Moisés... Deus lhe disse o que ele tinha que
fazer, e ele desceu lá e realizou aquele sinal diante de Israel, e cada um
deles creu e saiu. Correto? Agora, nós deveríamos crer também. Não
deveria ser sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, eternamente?
Deveria suceder uma vez e você dizer: “É isto.”. E nós deveríamos
nos ajuntar neste amoroso espírito cristão, no qual nós estamos aqui
dentro, colocarmos nossas mãos um sobre o outro e orar, levantarmos
de nossas cadeiras e dizermos: “Obrigado, querido Senhor Jesus,
eu agora vou sair com um coração cheio de amor, com a segurança
que o Deus Todo-Poderoso cumpre Sua Palavra.” Isso deveria ficar
estabelecido. Veem?
92
Agora, eu poderia... Talvez ficar aqui até a meia-noite;
eu provavelmente pegaria umas cem pessoas aqui, mas – se eu
suportasse! Eles não me deixariam ficar, porque eu gastaria uma ou
duas semanas com isso. Veem? Agora, não é quando eu estou fora
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Tu, Cordeiro do Calvário,
Salvador Divino,
Como Tu morreste por mim,
Oh, possa meu amor por Ti,
Oh, ser puro, fervoroso e imutável,
Como um fogo vivo!
86
Você não O ama? Quantos querem que isso esteja em seu
coração? Puro, Seu puro amor, ser fervoroso e imutável, um fogo
vivo. A fé de nossos pais ainda vive, que maravilha! Sempre lembremse, amigos, o amor muda as coisas. Simplesmente ame! O amor fará
a obra. Agora, ame-O enquanto você vem. Agora, não O critique
quando Ele começar a se mover; apenas O ame. Abrace-O. Diga: “Eu
Te amo, Senhor!” Agora, pela última vez, para que eu possa apressar
e chamar a fila de oração tão rapidamente quanto eu possa. Assim
que a unção descer, eu começarei a orar rapidamente pelas pessoas.
Todos creiam com todo o seu coração. Jesus te cura. Lembrem-se, Ele
se levantou dos mortos. Ele disse: “Eu não faço nada por Mim mesmo,
mas o que vejo o Pai fazendo. O que o Pai Me mostra, Eu faço.”
87
Falando com a mulher, Ele contou-lhe seus pecados. E
falando com Natanael, Ele disse onde ele estava. Falando com Pedro,
primeiramente, Ele lhe disse qual era o seu nome, quem era seu pai.
E muitas vezes na Bíblia... E Jesus mesmo disse agora, para que vocês
possam entender claramente: “Eu não faço nada, a não ser o que o Pai me
mostra primeiro.” Ele se levantou dos mortos; Ele faz a mesma coisa,
nesta noite, tal como o Pai vai mostrar.
88
Agora, eu sou um homem, como Ele também era um homem.
Ele era o Filho de Deus unigênito, nascido da virgem. Eu sou um
pecador salvo pela graça. Sua graça me salvou. Então, por meio da
graça, Ele abriu um canal pela eleição. Pelo conhecimento prévio, Ele
abriu um canal em meu coração para ter um lugar ali, de modo que
Ele possa trabalhar em favor de vocês. É a sua fé que faz isso, não a
minha; Eu não poderia fazer isso. Você diz: “Irmão Branham, levantese e diga-me o que está errado comigo?” Eu não poderia te dizer.
Requer sua fé para fazer isso. Compreendem? À mulher que tocou
em Suas vestes e se foi, Ele disse: “Tua fé te curou.” Vamos falar com
Ele uma vez mais.
89
Pai Celestial, nesta noite, com amor divino, fervoroso e cristão,
nós nos aproximamos de Ti, no Nome de Jesus. Agora, Senhor, nós
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mais quente dos sofrimentos, de modo que Ele pôde trazer-nos para o
companheirismo com Ele, não pensando de modo algum Nele próprio.
“Não se faça a Minha, mas a Tua vontade.” Como este maravilhoso
companheirismo que nós temos uns com os outros e com Deus...
36
Agora, Deus objetivou este companheirismo. Então o que
separou... O que deteve o homem de ter o direito de falar diretamente
com Deus como Adão falou? Frequentemente eu tenho pensado que
Adão, no jardim do Éden, não conhecendo o pecado; ou Eva, sua
mulher, bela, de pé no jardim... E então Leo, o Leão viria, e vem o
tigre, o maior animal do campo, vem para essa catedral, ajoelhandose, e eles... Mesmo os animais não tinham nenhum instinto de matar
neles, eles... Não havia nenhuma morte em parte alguma. O diabo é
que faz com que animais selvagens desejem machucar você. E se você
pode produzir em seu coração o tipo correto de amor em direção ao
mais terrível animal que há na selva ou no deserto, aquele animal não
te fará mal. Isso é certo. Eu sei disso por experiência. Mas você não
pode fingir. Ele sabe se você está fingindo ou não. Há algo nele que
o faz saber. Mas se você realmente não tem medo, eu nunca vi nada
que pudesse ferir você. Não importa, um leão ou o que possa ser, ele
se afastará de você. Mas se você correr ou agir como se estiver com
medo, ou algo assim, então, você será morto. Então, você não pode
fingir. Você tem que realmente estar certo em seu coração que você
não está com medo.
37
Esse é o problema com o homem hoje à noite, esse é que é o
problema com as pessoas hoje à noite; vocês estão com medo. Essa é
a grande maldição que há sobre o povo do Evangelho Completo, ou
sobre qualquer povo; é porque eles têm medo. Deus fez a provisão,
mas você fica com medo de tomar Sua Palavra. Se você não tivesse
medo nesta noite, bem, você receberia sua cura pela fé, sabendo que
Deus a prometeu, e aquela coisa sairia de você. Com medo, assustado...
E eu tenho notado isso. E essa é a razão que eu sou tão crente na cura.
Eu sei que se você puder ficar livre daquele medo e colocar o amor no
lugar dele, algo vai acontecer.
38
Há somente duas faculdades que governam o ser humano, e
uma delas é a fé, a qual traz resultados; e a outra é o medo, que não
tem nenhum valor de forma alguma. A fé é de Deus. O medo é do
diabo. O medo faz você ficar ansioso. O medo te faz ficar perplexo.
E se eu fosse morrer pela manhã, que bem me faria ficar perturbado
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com aquilo? Se eu estivesse para ser eletrocutado na manhã seguinte
e minha vida estivesse chegando ao fim amanhã de manhã, que bem
me faria ficar preocupado com aquilo?
39
“Bem”, você diz, “que bem faria ter fé?” A fé pode assinar meu
perdão, claro, há valor na fé. Não fique ansioso, não fique assustado,
não esteja aborrecido; apenas tenha fé e creia. E a única maneira pela
qual você pode ter fé, é tendo amor primeiro, porque o amor produz
fé. Porque o perfeito amor... Sim. Vocês entenderam? O perfeito amor
lança fora todo o temor.
40
Eu quisera ter tempo para contar para vocês as experiências
com a vida selvagem, que eu tenho visto ser conquistada pela fé, pelo
amor. Eu contei para vocês, outra noite, sobre a velha gambá que foi
enviada. Eu enfrentei um touro bravo, um dia, que vinha para me
matar. Isso é o que eu me lembro. Está gravado isso. Eu era um guarda
florestal naquela época. Eu iria subir o morro para orar por um homem
doente. E temos que carregar uma arma. Mas você não iria orar por
um homem doente portando uma arma. Então, eu peguei a arma e
coloquei-a no velho caminhãozinho e atravessei o campo. E eu estava
bem adiante no campo e eu sabia... Eu tive um – pressentimento, eu
devia ter lembrado que esse touro matador estava ali fora; ele tinha
matado um homem de cor numa fazenda, o Sr. Burks, três meses antes
daquilo, e eles venderam-no ali para as pessoas que tinham esse gado
Durham [Uma certa raça de gado. – Ed.].
41
E então quando eu comecei atravessar o campo, um grande
campo aberto, e não mais que cerca de 27 metros de mim, este grande
companheiro se levantou, e abaixou seus chifres, e deu um grande
berro; se você sabe do que eu estou falando. E ali estava ele, chifres mais
ou menos desse jeito. E ali vinha ele. Em princípio, ele me assustou.
Eu procurei uma árvore e não havia nenhuma árvore. E eu sabia que
ele poderia me jogar na cerca. Então, eu pensei: “Bem, este é o meu
fim. ”Então, algo aconteceu. Oh, Deus, se aquilo permanecesse ali ao
invés de ir embora. Algo aconteceu. Eu gostaria que Deus deixasse
que isso acontecesse com cada pessoa aqui hoje à noite para desejar
tempo suficiente para ser curada. Veem?
42
Algo aconteceu que eu não estava com medo do touro. Eu
lamentei porque eu o incomodei; eu estava em seu campo. Ele estava
deitado ali fora, não estava me incomodando. Eu cheguei e o acordei.
E eu senti pena dele. Agora, você não pode blefar; aquele sentimento
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delas nunca tenham Te visto operar com Teu grande poder, mas que
eles possam ver o Senhor Jesus em Seu grande companheirismo.
81
E como diz a Bíblia, na manhã da primeira ressurreição,
havia dois homens; Cleofas e seu amigo iam caminhando para
Emaús. Jesus caminhou com eles o dia todo. Naquela noite, quando
Ele entrou com eles, Ele fez algo um pouquinho diferente do que os
homens comumente fazem. Eles sabiam que ninguém poderia fazer
aquilo senão Jesus. E eles O reconheceram pelo sinal que Ele fez.
Que possa ser desta maneira, aqui em Chicago, nesta noite, Senhor.
Há muitas pessoas sentadas aqui, de boas e grandes igrejas aqui na
cidade. Talvez elas sejam membros lá, mas nunca nasceram de novo.
Faça algo um pouquinho diferente, nesta noite, Senhor, para trazer
seus corações para mais perto de Ti, porque nós pedimos isso em
Seu Nome. Amém.
82
Eu gostaria de saber, irmã, enquanto estão sendo distribuídos
os cartões de oração, se você conhece aquele hino: “Minha fé olha para
Ti”? Poderia dar um tom? Quantos conhecem esse hino, “Minha fé
olha para Ti”? Eu gosto demais dele. Enquanto descansamos por um
segundo. Vamos chamar os cartões de oração. Billy, onde você está?
83
Cartão de oração…?... Quantos cartões você entregou agora?
Quantos? Cem? Tudo bem. Vamos começar com o número 1 e prosseguir.
[Billy fala: “Eu entreguei dois grupos diferentes.” – Ed.] (Sim, M e N.
Você tinha o que foi entregue ontem à noite, o M. Correto.) Tudo bem.
Você esteve aqui hoje para receber o ensinamento e pegar o cartão de
oração? Comece com o número 1, quem tem ele? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Minha fé olha para Ti,
Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador Divino,
Agora, ouça-me enquanto eu oro, Tire todas as minhas culpas,
Oh, deixe-me deste dia em diante, Ser completamente Teu!
84
Irmão Wood, você viria ajudar Billy com a fila de oração? Tudo
bem, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Possa Tua rica graça dar Força ao meu desfalecido coração, Meu
zelo inspirar;
Como Tu morreste por mim, Oh, possa meu amor por Ti,
Oh, ser puro, fervoroso e imutável, Como um fogo vivo!
85
Não é assim meus amados? Vamos cantar bem lentamente.
Minha fé olha para Ti,
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78
Alguém mais, agora mesmo, levante sua mão para Deus: “Eu
venho deste jeito, Senhor.” Deus te abençoe também. Sim. Embaixo
no porão, há alguém embaixo aqui nesta noite? Diga: “Deus, eu
venho para este companheirismo. Eu desejo isso, realmente, do fundo
do meu coração.” Deus te abençoe também. Deus te abençoe, irmã,
eu vejo sua mão. Deus a vê. Deus te abençoe minha irmã, você tem
companheirismo. Ok, tudo certo, vamos a uma palavra de oração
agora. Depois que o culto acabar, eles farão uma chamada de altar, se
você quiser vir ao altar e orar um pouco, está bem.
79
Pai Celestial, estes que estão vindo, nenhum deles levantaria
sua mão, é claro, Senhor, a menos que algo tocasse em seus corações,
neste dia cruel, escuro e mau que nós estamos vivendo. Como os
homens e mulheres fogem de Ti. Como o mundo através da cultura
e através da ciência tem se afastado do nível de Deus. E nós olhamos,
hoje, para a cidade, e olhamos ali e vemos os prédios começarem a
cair, vemos as ruas sendo interrompidas, mostrando que há muitos
anos atrás elas eram boas ruas, bons prédios. Mas eles ficaram velhos
agora. O velho mundo, por toda parte, está simplesmente aguardando,
esperando pelo julgamento.
80
Deus, Tu terás de vir muito em breve, e tudo isso estará
terminado. Tal como alguma mulher ou homem que têm vivido
em pecado, sentados num canto com uma aparência desfigurada e
esperando pela morte, e rangendo os dentes; eles fariam qualquer
coisa má se eles pudessem, uns coitados, esperando pelo julgamento,
pelo destino final a ser pronunciado sobre eles... Como poderia ser
diferente! Como eles poderiam nem mesmo ser velhos, mas terem
uma boa aparência, e serem amáveis! E uma velha mãe que serviu a
Deus por toda sua vida, em pureza e feminilidade, esperando pela sua
recompensa. Deus seja misericordioso! Por favor, querido Deus, essas
pessoas, tirando dos seus bolsos, elas me ajudam a viver. Elas pagam
a comida dos meus filhos. Elas... Deus, eu simplesmente não sei o
que dizer; meu coração acelera. Não para que elas possam me ouvir,
mas Tu, Senhor. Eu oro para que Tu lhes perdoes e lhes traga para
um perfeito companheirismo, nesta noite. Faça isso, Deus, por mim,
o fará? Eu Te amo, e Tu disseste que se eu pedisse qualquer coisa,
Tu o farias. E então, cure todos os enfermos, nesta noite, o farás, Pai?
Tu estás aqui nesta plataforma, agora mesmo. E eu sei que Tu farás
estas coisas. E abras os olhos dessas pessoas nesta noite. Talvez muitas
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tem que estar ali. Esta é a maneira que a fé é; você não pode blefar.
Você realmente tem que ter esse sentimento. O diabo saberá. E esse
companheiro começou a vir diretamente em minha direção, com sua
cabeça baixa, tão rápido como ele podia. Eu não estava mais com
medo daquele touro, ou então eu não estaria mais com meus queridos
irmãos e irmãs de pé sobre esta plataforma. E ele chegou cerca de
1 metro e meio de mim, e ele parou, olhou para mim e parecia tão
exausto. Ele olhou à direita e à esquerda. Eu disse: “Companheiro eu
sinto muito por ter perturbado você.” Eu disse: “Agora, você é uma
criatura de Deus e eu sou um servo de Deus. Agora, o Criador que fez
você, fez a mim, e eu sou Seu servo. Eu estou a caminho para atravessar
a colina, para orar por um dos Seus filhos doente. Se eu soubesse que
você estava deitado aqui, eu não teria vindo e te incomodado. Então
agora, no Nome de Jesus Cristo, o Criador, volte e deite-se.”
43
No tribunal de julgamento vocês verão isso sendo trazido à
luz. Aquele touro olhou para mim por alguns minutos, deu a volta,
caminhou e se deitou. E eu de pé ali, as lágrimas rolando pela minha
face. Eu andei próximo de um metro e meio daquele touro e ele nem
mesmo voltou sua cabeça e olhou para mim. Por quê? Em vez de odiálo, eu o amei. O amor conquistará qualquer coisa. Correto! Aquilo foi
o que conquistou meu coração, quando eu soube que este Deus que
tanto me amou e deu Seu Filho Unigênito, para que eu não perecesse.
Sabendo que eu era nascido no mundo como um pecador, e eu estava
perecendo, Deus me amou a ponto de dar Seu Filho para que minha
vida fosse redimida. E então eu não poderia odiar nunca mais. Eu tive
que amar. Isso é o que traz esses resultados que você vê. É o amor.
44
Eu não sei. Eu posso ter dito isso, eu disse antes, centenas de
pequenas coisas que têm acontecido. Um dia. Eu estava cortando a
grama no meu quintal. Eu tinha que cortar no fundo do quintal. A
frente estava crescendo antes que eu terminasse o fundo, por causa
das pessoas que vinham receber oração e coisas, de... Veja, como
Joseph disse há poucos instantes, isso é exatamente... Aqui é Chicago.
Em casa, isso é assim ao redor do mundo (veem?), onde as pessoas
estão chegando de todas as partes do mundo.
45
E quando eu estava aparando a grama, eu passei a máquina,
me esqueci delas. Havia um ninho de vespas ali atrás. E eu bati
naquela cerca com essa roçadeira, e eu fiquei coberto com vespas,
aquelas enormes companheiras. Elas te derrubam quando te atacam.
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No começo eu fiquei com medo de verdade. Sem camisa sobre... E algo
ou alguma outra coisa aconteceu. Eu fiquei sentido de ter esbarrado
naquelas companheiras, não porque eu estivesse com medo de ser
picado, mas realmente, isso soa infantil, mas se pudéssemos ser mais
infantis. Se pudéssemos ser mais como crianças. É a simplicidade
de Deus que muda os estudantes universitários. Seja simples nessas
coisas. Simplesmente como um bebê, simplesmente descansar e crer.
Não tente atuar por si mesmo, apenas descanse e creia. Isso é tudo.
Não tente fazer de conta: “Oh, Deus, aleluia, repreende.” Isso não é
nada bom. Não. Apenas creia e siga adiante. Isso é tudo.
46
Então, quando aquilo aconteceu, eu pensei: “Pobres
companheirinhas, ali em cima em seu ninho, e aqui eu bati na cerca e
as coloquei para fora de seu ninho” com aquela grande roçadeira que
eu estava empurrando. E eu disse: “Vocês são pequenas criaturas de
Deus, perdoem-me por ter esbarrado na cerca. Eu sinto muito por ter
incomodado vocês. Agora, eu sou um servo de Deus e estou orando por
seus filhos doentes. Eu tenho que apressar e cortar a grama do quintal.
Então agora, vocês se apressem a entrar de volta no ninho. Eu não
vou aborrecê-las mais, no Nome do Senhor Jesus.” Eu desliguei meu
cortador de grama novamente e parei. E puxei a corda e desliguei-o
e aquelas abelhas zumbindo ao redor de meus ombros descobertos,
e elas tomaram uma linha reta e foram direto de volta para os seus
ninhos, sem dar nenhuma ferroada. Amor! Eu não posso produzi-lo.
Eu não posso fazê-lo funcionar. Deus tem que dar esse amor.
47
É aí onde precisamos chegar esta noite. Deus tem que dar esse
amor. Então, o amor produz um companheirismo. Agora, quando Deus
disse ali atrás... O dia que o pecado os separou daquele Amor Divino,
Deus tinha falado para Adão e Eva não comerem daqueles determinados
frutos e eles comeram. E o pecado trouxe separação. E o pecado pela
separação trouxe ódio, malícia, discórdia, inveja. É isso certo? O que
aconteceu? Eles se separaram do Amor Divino. E quando você se separa
do Amor Divino, então você não pode mais ignorar os erros do seu
irmão. Você tem que repreendê-lo por isso. Isso é certo. Você não pode
mais ignorar os erros de sua irmã. Porque você se afastou daquela parte
do Amor Divino, daquela parte do amor. Mas se você realmente ama o
Senhor Jesus, se uma irmã ou irmão faz alguma coisa com você: “Oh,
bem, está tudo bem, eles não queriam fazer aquilo.” Este é o tipo de amor
que Cristo teve: “Pai, perdoa-os; eles não sabem o que fazem.”
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Você deseja alguém para te amar que nunca deixará de te amar?
Venha a Ele! Você não gostaria de fazer isso? Você nunca teve este
maravilhoso companheirismo. Você não sabe realmente o que é ter
um verdadeiro amigo. Eu conheço Alguém que está esperando para
te receber agora mesmo.
75
E enquanto nós mantemos nossas cabeças inclinadas, sendo
esta minha última noite aqui, eu gostaria de perguntar algo a você.
Todos que sabem orar estejam em oração. Amigo pecador, você não
gostaria de levantar sua mão para Deus e dizer: “Deus, eu realmente
gostaria de ter esse companheirismo Contigo.” Você levantaria sua
mão? Em qualquer lugar no edifício, nas escadas, lá em baixo, apenas...
Isso é certo. Deus vos abençoe. Isso é… Deus abençoe você e você. “Eu
desejo companheirismo com Deus.” Deus te abençoe, irmã. Eu vejo.
76
“Eu desejo companheirismo, Senhor. Minha religião é fria, eu
apenas fui à igreja; é tudo o que eu tenho feito. Mas eu realmente
não sabia o que era clamar por Ti, para entrar na minha vida e ter
companheirismo Contigo. Aqui está minha mão, Deus, toma-me
nesta noite, eu desejo o companheirismo. Eu venho pelo Sangue,
agora mesmo. Eu levanto minha mão. Pela fé eu recebo. Alguém mais
levantaria a sua mão? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, irmã.
Deus abençoe você, você. Isso mesmo. Que coisa, muitos de vocês.
No andar de baixo aqui, Deus vos abençoe. Deus abençoe você, você,
você, você. Aqui à minha esquerda, Deus te abençoe, senhor. Deus te
abençoe, irmão. Deus te abençoe, ali atrás, sim. Aqui à minha direita.
77
“Senhor, eis aqui minha mão. Eu estou agora mesmo, pela
fé... Eu vim a estas reuniões. Estou aqui. Eu fiquei um pouco indeciso.
Eu duvidei. Eu fui à igreja. Eu tento viver uma vida boa, mas Deus,
realmente, eu nunca soube o que era sentar e falar Contigo, e Te amar,
e ficar tão imbuído na oração até que eu não possa me levantar. Eu Te
amo e eu vou ficar em pé e chorar, e levantar minhas mãos para Ti,
e meu coração estará saltando de alegria. Eu nunca tive isso, Senhor,
nunca Te vi vindo e respondendo minha oração, e fazendo algo por
mim; e abrindo um caminho para mim quando está tudo escuro, e eu
não sei qual caminho seguir, e Tu vens e simplesmente abres o caminho
e mantém-me cheio de... Senhor, eu nunca tive este companheirismo,
apesar de pertencer à igreja, mas eu quero este companheirismo agora
mesmo, e eu venho pelo caminho do Sangue, o caminho acerca do
qual o irmão Branham falou, pela Bíblia, eu levanto minha mão.”
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71
E através daquele Sangue derramado vem... A vida está no
sangue, e a vida é o Espírito Santo que vem a seguir. Jesus disse: “Um
pouco (ouçam) e o mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis, porque
Eu estarei em companheirismo convosco até o fim do mundo. Eu
(pronome pessoal) estarei em companheirismo; Eu estarei com vocês.
“Onde estiverem dois ou três reunidos, Eu estarei no meio deles, em
companheirismo com vocês até o fim do mundo.” Você reconhece,
nesta noite, que Ele se levantou dos mortos, irmão cristão? Meu
amigo pecador, eu te amo; Deus sabe que eu não desejo que você
seja um pecador. Deus não quer que você seja um pecador. Mas você
gostaria de desfrutar de um verdadeiro companheirismo como você
nunca teve antes? Será mais que um copo de café ou um cigarro em
qualquer tempo. Será mais que uma dose de uísque, ou uma noite de
farra para estragar a moral de alguma garota, ou o que for. Você não
gostaria de vir nesta noite? Diga: “Deus, seja misericordioso para
comigo, um pecador; eu quero o companheirismo. Eu quero obter
algo em minha vida que seja real.”
72
Jesus é real. Ele se levantou dos mortos. Ele estará bem aqui
na plataforma, dentro de poucos minutos, fazendo as mesmas coisas
que Ele fez lá atrás para provar para vocês, que Ele está aqui e quer
companheirismo. Você não vai duvidar Dele mais, vai? Vamos ter
companheirismo nesta noite, você não gostaria? Não duvide Dele
nunca mais. Diga: “Deus, Tu estás aqui, eu estou tendo companheirismo
agora mesmo. Este é o momento; eu estou Te tomando em Tua Palavra.
Tu estás falando comigo, não por meio do irmão Branham, mas por
meio de Tua Bíblia. Então Teu dom está falando desta maneira, para
reconhecermos que por meio de um corpo humano Tu estás aqui, e eu
estou tendo companheirismo contigo. Eu vou sair daqui nesta noite
crendo com todo o meu coração.”
73
Vamos inclinar nossas cabeças. A pianista, se ela quiser vir ao
piano, só por um momento.
74
Enquanto nós mantemos nossas cabeças inclinadas, todos
orando, eu pergunto nesta noite, amigo pecador, está você realmente
desejando algo que você nunca teve? Você está desejando sentir uma
emoção. Você dirige seu carro a 140 km por hora, fazendo os pneus
cantarem por aí. Senhora, você se veste de qualquer maneira para fazer
os rapazes assoviarem para você, e você acha que isso é emocionante?
Você quer realmente uma emoção eterna nesta noite? Venha a Jesus!
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48
E se Ele tivesse retido meus pecados contra mim? Uma pessoa
terrível como eu era. Mas Ele me amou tanto que Ele me perdoou
dos meus pecados. Quando eu estava arruinado, ele me perdoou. Ele
me amou, um puro amor. E quando Adão se separou do puro amor
que mantinha a Palavra de Deus em seu coração, quando ele fez isso,
então ele começou... Essas outras faculdades entram: malícia, inveja,
discórdia, ódio, e assim por diante. Agora, quando Deus viu que Seus
filhos tinham se separado, Ele desceu para ter companheirismo, e não
havia ninguém ali para dar-Lhe as boas-vindas. Vocês se recordam
da outra noite quando eu preguei sobre a mulher lavando os pés de
Jesus? Ele não era bem-vindo pelos fariseus. Ele não é bem-vindo hoje
à noite entre muitas pessoas. Ele não é bem-vindo em muitas igrejas e
em muitas cidades.
49
Veja quando Israel estava repartindo suas terras. Havia um, eu
creio que ele era Gade, ele era um deles, e talvez, a metade da tribo; eles
não entraram na terra da promessa, eles permaneceram deste lado, na
fronteira. Jesus visitou o mesmo povo. E veja os resultados de ficar fora
dos benefícios completos do amor de Deus. Quando Jesus os visitou,
Ele foi a Gadara. É onde eles estavam morando. Foi onde eles fizeram...
É de onde eles vieram, bem dali. E a atitude deles ainda era a mesma.
Porque eles tinham... Isso lhes custou um rebanho de porcos por terem
aquela reunião; eles pediram a Jesus que saísse daquela terra. Eles não
queriam nada a ver com aquilo. Eles tinham suas próprias maneiras,
eles tinham suas próprias igrejas. Eles não queriam nada a ver com
Jesus, então eles pediram para Jesus deixar aquela terra.
50
Mas ele foi, de qualquer modo, porque havia uma alma
clamando por Ele. Pense, Ele atravessou aquele lago tempestuoso,
cruzou-o para encontrar uma alma em necessidade. Aquilo era Seu
amor por uma alma necessitada. Ele virá da Glória, hoje à noite, até
este auditório por uma alma necessitada que creia Nele.
51
E então, quando o pecado entrou, separou o homem do
companheirismo. Note o que Deus fez para trazer o homem de volta
ao companheirismo. Ele introduziu no mundo a redenção pelo sangue.
Deus matou animais e tirou a pele deles, mostrando a redenção pelo
sangue. E ali Deus, depois de ter sido separado de Suas criaturas, Deus
estendeu um carpete com um bem-vindo de volta ao lar, pelo sangue
derramado. E aquilo foi, é, e sempre será a preparação provida por
Deus para o companheirismo com Ele, através do Sangue derramado.
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52
Amigo ouça-me por mais uns momentos, porque eu vejo
que ainda tenho doze minutos. Olhe, eu quero lhe perguntar, eles
têm – eles têm se esforçado para colocar a educação no lugar do
Sangue. Isso nunca funcionará. Eles têm se esforçado para trazer
o companheirismo através de denominação. Pessoas educadas... O
mundo hoje... Como o irmão Tommy Hicks, aquele maravilhoso
irmãozinho estava aqui hoje contando-nos sua história lá atrás da
Cortina de Ferro. Lá, a Rússia, com toda a sua cultura e ciência,
tentando trazer um companheirismo através do comunismo,
através da ciência, da cultura; e negando o Sangue de Jesus, sendo
que o Sangue de Cristo é a única maneira pela qual você pode ter
companheirismo; nada tomará o Seu lugar. Graças a Deus. Você
não tem que ser esperto, você não tem que ser inteligente. Você
apenas tem que ter um coração humilde e submisso. Pense nisso.
Ele introduziu o Sangue.
53
Agora, eu quero que você observe atentamente. Nós falamos
sobre Jó há alguns instantes. Jó fez essa mesma preparação. O mais
antigo livro na Bíblia, mesmo antes de Gênesis ser escrito, o livro de
Jó foi escrito. E Jó era um homem justo, um homem que temia a Deus.
E os problemas vieram até ele. Mas eu quero que você note que antes
que os problemas viessem, Jó se preparou para aqueles problemas.
54
Ouça, amigo, amigo pecador, há um problema bem diante de
você hoje à noite; e esse é o vale da sombra da morte. É melhor se
preparar para encontrar o único Amigo que pode ir com você através
daquele vale. Correto. Prepare-se para aquilo.
55
Jó tinha várias filhas e filhos. E quando ele soube que eles
estavam fora... Como pássaros... As pessoas criam filhos hoje. Eu
sinto muito pelos pais e mães de hoje, sendo eu mesmo um pai, e
conhecendo uma razão. Eu estou tentando sair com meus filhos da
nossa cidade; nós não temos nenhuma escola cristã lá. E eu quero
tê-los em algum lugar onde eles possam ir à escola, num verdadeiro
ensino fundamental, onde eles aprenderão a amar ao Senhor. O
ensinamento eu posso dar para eles em casa, mas mesmo assim eles
perdem aquilo com a turma mundana. O diabo é um companheiro
astuto e ele empurra aquilo neles. Se você os mantiver sob o Espírito
até que eles cresçam o suficiente para receber o Espírito Santo e saber
sobre todas as coisas, então Deus tomará conta do restante. Mas,
primeiro, eles têm seus dias de adolescentes.
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espargida as águas da separação. E todo crente que vinha ao templo
parava primeiramente no pátio. Apenas um momento, ele parava no
pátio porque as águas da separação eram mantidas ali, e elas eram
espargidas. As águas da separação são a Palavra. A Palavra de Deus,
as águas da separação, através da lavagem da água pela Palavra. Você
vem e ouve a Palavra, e a primeira coisa que Ela faz é te separar e
mudar seus pensamentos do mal para o bem.
69
Então a próxima coisa que eles faziam depois de saírem do
pátio, era ir em direção ao templo. No templo, no deserto, havia
sete listras de sangue que eram feitas pelo dedo do sumo sacerdote,
quando da morte da novilha, e eram feitas na porta; mostrando que
cada crente que vem a este companheirismo deve primeiro reconhecer
que um substituto morreu e preparou um caminho antes dele. Cada
homem que vem a este maravilhoso companheirismo primeiro deve...
(a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra) – então reconhecer o Sangue de
Jesus Cristo, o tapete de boas-vindas de Deus de volta ao lar; para o
companheirismo. E ele deve reconhecer que o Sangue foi derramado
por ele. A vida Dele foi dada aqui na terra para que você possa ter
companheirismo.
70
Então, o Espírito Santo, quando você vem atrás do véu, das
cortinas aqui, e se batiza. Água, sangue, Espírito. Você é batizado no
Corpo de Cristo… Então… Aqui está, irmão, irmã, ouçam atentamente
agora. Nós estamos terminando. É quando você nunca mais os
chamará de santos-roladores. Não. Uma vez estando atrás da Cortina,
que é Seu corpo, deixe o Espírito Santo te limpar pelo Sangue, te trazer
para dentro de Cristo. Então, você tem companheirismo. O Sangue
de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado na porta. Agora nós temos
companheirismo uns com os outros. Pense nisso. Um irmão metodista
pode apertar a mão de um batista. E um pentecostal, um nazareno, um
peregrino da santidade, presbiteriano; qualquer coisa que sejamos,
nós podemos apertar as mãos uns dos outros e ter companheirismo
uns com os outros, quando o Sangue de Jesus Cristo nos limpa de
todo pecado. Espero que você veja isso. Meu tempo terminou. Essa é
a razão porque nós estamos aqui. Deus enviou Seu Filho, não crê você
nisso? Ele enviou Seu Filho para que nós pudéssemos viver. O Filho
teve que derramar Seu Sangue. Ele ressuscitou Seu corpo; Seu corpo
e ossos estão na presença de Deus nesta noite. Mas Seu Sangue ainda
mancha a terra.
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pelo caminho de Deus e fez ligação com Deus. E uma vez que você
se conecta com Deus por meio do sangue derramado, você sabe que
há algo a respeito disso. Você não está tomando teologia, você está
tomando o que o sangue testifica para você. Aí está você.
65
E note, Deus restaurou para ele tudo que ele perdeu, em dobro.
Ele duplicou suas ovelhas; Ele duplicou seus camelos. Mas observe,
Ele apenas lhe deu sete filhos, exatamente o que ele tinha. Que filhos
eram aqueles? Eram os mesmos filhos que ele tinha perdido. Eles
estavam sob o sangue. Eles estavam na Glória, esperando por ele. Essa
é a maneira para ter nossos filhos, não é? Isso é certo. Deu-lhe de volta
seus filhos, com certeza, ele está com eles nesta noite e estará para
todo o sempre.
66
Israel tinha o sangue derramado do cordeiro, o único caminho.
E o único lugar em que Israel podia adorar era sob o sangue derramado.
Todos os sacrifícios e tudo eram trazidos a um só lugar, e lá no altar
de bronze eles queimavam os sacrifícios e espargiam o sangue. E Deus
(ouçam, aqui está agora), Deus somente se encontrou com Israel sob
o sangue derramado. O único lugar de encontro que Deus provê para
o seu povo é sob o sangue derramado. Nenhuma outra maneira. Ele
não te encontrará em sua denominação. Não mesmo, ainda que ela
seja tão boa quanto possa ser. Ele não te encontrará em sua educação,
sua teologia, mesmo sendo tão boa quanto possa ser. Ele somente
te encontrará sob o sangue derramado. O único lugar que Deus se
encontrou com Israel, foi sob o sangue derramado. O único lugar que
Ele podia falar com Adão e Eva era sob o sangue derramado. O único
lugar que Ele podia falar com Jó era sob o sangue derramado.
67
E a única maneira... Observem. O povo tinha que vir ao
lugar onde o sangue era derramado. Vocês entenderam? E a única
maneira de você ter aquele perfeito companheirismo com Deus é vir
ao lugar onde o sangue foi derramado! Onde é isso? Cristo é o lugar
de encontro de Deus! Nós nos encontramos e nos assentamos juntos
nos lugares Celestiais em Cristo Jesus. E o Espírito Santo se move no
edifício quando nós estamos sob o Sangue.
68
Como entramos em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, os
elementos que saíram de Seu corpo são por onde nós entramos em
Seu corpo. Do Seu corpo saiu água, sangue e Espírito. O Espírito é
que traz você para dentro. A preparação do sangue é o que limpa
nas águas da separação, quando a novilha vermelha era queimada e
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56
Agora, todas as pessoas pensam sobre seus filhos. Enquanto
eles estão sob sua dependência você pode cuidar deles. Mas uma
vez saindo debaixo das asas, então o diabo apanha cada pequeno
e velho Oscar que ele pode, e infiéis, malvados, endemoninhados
e tudo o mais, para se associarem com seus filhos. Deus nos ajude.
Essa delinquência juvenil aqui em Nova Iorque, Chicago, e nessas
outras grandes cidades, que os jornais estão noticiando, como eles
matam um ao outro e todas as coisas... Criancinhas, rapazinhos
e moças matando e cometendo homicídios, e atirando, e assim
por diante. Se aquelas pobres criancinhas tão somente se dessem
conta que isso é o diabo, certamente.
57
O que trouxe a delinquência juvenil foi a delinquência dos
pais. Os pais falharam em cuidar das crianças. Vocês se lembram
de uns poucos anos atrás, quando meu garoto nasceu; faz mais ou
menos, eu penso que ele tem 19 anos agora. Eu me lembro do que
o médico falou para minha esposa, ele disse: “Deixe esse menino
chorar e dar birra.” Disse: “Isso não vai doer nada nele. E se a vovó
vem pegá-lo,” disse: ”não deixe que ela pegue.” Disse: “aos seis
meses, ele já pode dormir numa cama.” Agora, você sabe melhor
do que isso. Parece conversa de um médico feiticeiro e não de um
verdadeiro médico. E então você sabe o que isso gerou? Gerou um
bando de neuróticos e um monte de bandidos. Ouçam. Deus te deu
aquele bebê para você amar. Não importa o quanto você o estragou.
Ame- o de todas as maneiras! Isso é certo. Ame-o! Se você não o ama
agora, ele vai crescer num lar frio e indiferente, e ele buscará amor
em algum lugar ou algo. Isto fará com que ele se sinta melhor em
algum outro lugar. Mãe tome esse bebê e dê-lhe companheirismo
e amor agora! Faça dele uma parte de você, o que ele realmente é,
desça ao nível dele, abrace-o, beije-o e ame-o. Não seja tão fria com
as coisas do mundo. Deus o deu a você como um tesouro; crie-o
corretamente. Amém. Note, esse é que é o problema; nós fugimos
das coisas de Deus. Você foge da natureza, e então você fica fora da
vontade de Deus.
58
Agora, eu quero que você observe, Jó pensando sobre seus
filhos ele disse: “Agora, possivelmente, quando eles saíram, eles devem
ter pecado.” Então ele ofereceu a única preparação que ele conhecia
sobre oferta queimada, o derramamento de sangue. E ele derramou o
sangue de um cordeiro pelos seus filhos, fazendo preparação no caso
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de eles terem pecado. Você entende isso? Jó estava preocupado com
seus filhos, a ponto de fazer uma preparação pelos pecados deles.
59
E mãe e pai, se nós deixássemos de gastar dinheiro com nossos
filhos para eles aprenderem a dança de sapateado e coisas como essas,
e alguns tipos de “como ser um ator”, e gastássemos mais tempo
suplicando o Sangue de Jesus sobre eles, e mostrando-lhes amor e
companheirismo, faríamos melhor. Seria melhor para a criança
também. Ensine sua criança.
60
Eu creio que se cada pai cuidasse de suas crianças e... Para começar,
os pais dão as costas para Deus e tomam cerveja tirada da caixa de gelo
e jogam cartas sobre a mesa. “Oh!” você diz: “Isso é inocente.” Você sabe
no que dá. Irmão, eu não teria cartas na minha propriedade. Não senhor.
Isso é coisa do diabo. Mantenha-os longe disso. Você diz: “Você é um
antiquado, irmão Branham.” Bem, foi o Evangelho antiquado que me
salvou. Amém. É a antiquada salvação que me faz feliz. Foi o antiquado
Espírito Santo que me curou. E é a mesma coisa que vai nos levar ao lar
na Glória, certamente. Ensine seu filho.
61
Olhe aqui. Olhe o que o mundo pode fazer. Agora, estas
são coisinhas puras, eu creio. Eu não tenho nada a ver com isso.
Mas, olhe aqui. Cada criança na cidade poderia contar para você
quem foi David Crockett. Meu Deus! Isso está nas colheres de chá
delas, no chapéu, na gravata, em todo lugar, David Crockett. O
mundo ensina seus filhos, a América, com uma moda passageira,
ensina seus filhos sobre David Crockett. Eles poderiam dizer para
você que ele é do Tennessee, quando ele nasceu, e tudo sobre ele.
Ele usava um boné de pele de gato selvagem e ele matou um urso
quando ele tinha três anos de idade, e todos esses tipos de coisas
fictícias. Eles sabem tudo sobre David Crockett. E você deseja, e
gosta de contar a elas sobre ele. Bem, se eles podem aprender sobre
David Crockett, vestir-se como David Crockett, agir como David
Crockett, certamente você poderia ensiná-los sobre Jesus Cristo e
eles poderiam agir como Jesus Cristo, e amar a Jesus Cristo assim
como eles podem amar David Crockett. Companheirismo ao redor
da Bíblia. Diga pra eles que Jesus os ama.
62
David Crockett é verídico, mas agora, matar um urso aos três
anos de idade, eu duvido disso. Muitas daquelas coisas, eu creio que
são um monte de ficção, a maioria daquelas histórias é ficção. Aqui,
quando eu era um garoto, eu tinha tanta admiração por William Tell;
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com um tiro ele acertou uma maçã sobre a cabeça de seu filho. Quando
eu estive ali na Suíça, soube que não havia uma palavra daquilo
que fosse verdade, era tudo ficção. Isso é certo. Houve, de fato, um
William Tell, mas ele nunca acertou nenhuma maçã sobre a cabeça de
seu garoto. Não. Não há nada sobre isso. Mas isso são somente ficção
e estórias que são contadas. Vamos falar a verdade para as pessoas.
Não vamos comungar com essas ficções; vamos ter companheirismo
com Deus, e com a Bíblia, e com o Espírito Santo. Fazer preparação
para nossos filhos.
63
E observe, quando as provações finalmente vieram e Jó
passou no teste... Oh, eu amo isso. Perdoe-me, eu não sou emotivo,
mas eu apenas estou me sentindo bem. Eu amo isso. Testes, Deus
testando Seus filhos... Não ama você isso? Cada provação no teste,
vale de provação; este é um tempo de teste, Deus testando Seu povo,
aprontando-os. Antes de você comprar uma tropa de cavalos, você sai
e testa-os, inspeciona-os. Deixe-os puxar alguma coisa por um tempo;
corra com eles e veja se eles não têm nenhuma fratura; pingue limão
em suas ventas e assim por diante. Oh, você não sabia que se pinga
limão na venta do cavalo com osso fraturado? Huh, você faz isso. Tudo
bem. Correto. Você faz da maneira que faria com seu carro, dê um
trato nele com óleo de castor ou algum outro óleo bom, num motor
que esteja bem seco, e se responsabilize por ele para que eles possam
vendê-lo. Veem? Todas essas outras coisas, testes. Deus coloca Seus
filhos em testes. Eu estou tão feliz por isso. Então, Ele pode mostrar
Seu amor por você.
64
Agora, o teste, Jó passou por um teste dado por Deus. Ele não
havia pecado. Eles disseram que ele tinha pecado, mas ele não tinha.
Por que ele sabia que não tinha pecado? Porque sabia que ele tinha
vindo pelo único caminho que havia, através do sangue derramado.
Ele tinha feito um sacrifício; ele confessou seus pecados sobre a base
do sangue derramado. Ele sabia que estava justificado diante de Deus,
sem importar-se com o que qualquer pessoa dissesse. Ele sabia que
ele era justo, porque ele foi justificado por sua fé no sacrifício provido
por Deus. Ele creu no sacrifício. Tudo bem. E quando os testes vieram,
eles provaram que ele era verdadeiro. Deus tirou tudo que ele tinha.
Ele tirou seus filhos, matou todos eles. Tirou todo seu gado e ovelhas,
camelos, matou todos. Fez todas as coisas e enfermou seu corpo, tirou
sua saúde. Mas ele ainda assim amou ao Senhor. Porque ele veio

