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um sobre o outro. Eu vou orar por vocês. Cada um de vocês pode
ser curado. Ele guarda Sua Palavra aqui. Ele guarda Sua Palavra ali.
Vocês creem nisto? Coloquem as mãos uns sobre os outros aí e orem
um pelo outro.
133
Nosso Pai celestial, encomendamos esta audiência a Ti como
um povo cristão, o Cristo ressurreto. Sem sombra de dúvida, Tu
não estás morto, mas Tu estás vivo para todo o sempre, o grande
Conquistador. Eles têm vindo, eles têm visto. Agora que eles possam
ir e contar a outros que Ele não está morto, e não está em uma tumba
ou em uma organização, mas Ele está vivo no coração do Seu povo.
Conceda isto, através do Nome de Jesus Cristo.
134
Irmão Hicks tome o meu lugar.
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A NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA
MAIS IMPORTANTE DA HISTÓRIA
The greatest news flash in history
William Marrion Branham
Segunda-feira, 24 de abril de 1961
Chicago, IL – EUA

Vamos permanecer em pé apenas alguns momentos para uma
palavra de oração. Nosso Pai Celestial, enquanto nos aproximamos do
Teu Divino trono de misericórdia, nesta noite, estamos agradecidos
por haver um trono de misericórdia, pois seria uma coisa terrível
para nós vir a um trono de justiça. Mas Cristo cumpriu tudo isso,
a justiça, por nós e nos reconciliou de volta ao nosso Pai. E viemos
agora em misericórdia, suplicando-Te que confirmes a Tua Palavra
para nós, nesta noite, ao encontrar-Se conosco, pois está escrito que:
“Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome, Eu estarei no meio
deles”. Agora, estamos agradecidos por esta promessa, e sabemos que
Tu cumpres cada promessa.
2
E pedimos que Tu abençoes aqueles que estão a caminho, que
Tu os encorajes. Eles fizeram um sacrifício, nesta noite, todos eles, para
virem nesta noite chuvosa e de muito vento. Isso mostra o respeito e
amor deles por Ti. Agora, oramos que Tu abençoes aqueles que estão
enfermos e necessitados nesta noite, que eles possam ser curados de
toda e qualquer doença que eles tenham, pela Tua Presença. Abençoe
aqueles que não Te conhecem, nesta noite dê a eles tal benção de
forma que eles venham a Te amar e voltar seus corações a Ti, antes
de deixarem este edifício. Conceda isto, Senhor. Abençoe Teus servos,
Teus ministros, Teus evangelistas; todos os que estão aqui na reunião
e em outros lugares. Que o Espírito Santo possa estar em nossas vidas,
para que outros possam ver e sentir sede em tê-Lo. Pedimos em Nome
de Jesus. Amém. Podem se assentar.
3
Vou deixar estes de lado por um momento. Na leitura da
Escritura nesta noite, enquanto vamos direto para a mensagem, por
ser um pouco tarde, está no Evangelho de São Lucas no capítulo 24 e
versículo 32.
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E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o
nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos
abria as Escrituras?
E o meu tema nesta noite é este: “A Notícia de Última Hora
Mais Importante da História”. E meu assunto é: “Venha, creia e vá”.
4
Eu fiquei maravilhado com aqueles grandes, excepcionais,
gloriosos quarenta dias em que o nosso Senhor esteve na terra
aparecendo aos Seus discípulos e a outros, depois de Sua ressurreição.
Eu fiquei muito tempo pensando: “Se eu pudesse ter estado lá”. E sob
aquela grande expectativa de que em cada curva da estrada você poderia
se encontrar com Ele face a face, o ressurreto Senhor Jesus. Que emoção
teria sido tê-Lo encontrado e reconhecido quem Ele era. Mas então numa
segunda reflexão sobre aquilo, depois de pensar que emoção teria sido
encontrar-se com o Senhor como esses companheiros O encontraram,
Cleofas e seu amigo, no caminho de Emaús… E Ele lhes falou durante
todo o dia, e eles não O reconheceram. E então, naquela noite, quando Ele
os encontrou reunidos, quando eles… Ele fez como se fosse passar por
eles, deixá-los e entrar em um pequeno hotel, ou lugar turístico. E eles
insistiram com Ele que Ele deveria ficar e se hospedar com eles. E eles
continuaram constrangendo-O a ficar, até que finalmente Ele entrou com
eles. O dia todo, sem saber quem Ele era…
5
E então, quando eles O colocaram para dentro... ou entraram
e fecharam às portas, Ele fez algo que era para fazê-los saber que era
Ele. E depois de conversarem com Ele durante todo o dia, ouvindo-O
pregar pelos três anos em que Ele esteve na terra, e então após a Sua
ressurreição, ouvindo-O pregar, e não O reconheceram até que Ele fez
algo exatamente como Ele fez antes de sua crucificação… Então eles
souberam que era Ele.
6
E agora, não é uma coisa estranha que se necessite de algo do
lado sobrenatural para nos fazer entender que é Ele, e que o ensino,
por si só, não irá fazê-lo. Ele nunca comissionou a Sua Igreja para ir e
ensinar a Palavra. Ele disse: “Preguem o Evangelho”, ou “manifestem
o Evangelho”. “E o Evangelho não veio só através de palavras, mas
através do poder e demonstrações do Espírito Santo,” disse Paulo.
Agora, portanto, o próximo versículo em Marcos 16 diz: “Estes sinais
acompanharão (ou seguirão) os que creem”. Então veja, exige-se o sinal
da ressurreição acompanhando para confirmar a Palavra, para Jesus
se dar a conhecer às pessoas de modo evidente.
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condição.” Saia da mulher, Satanás, eu te desafio no Nome de Jesus
Cristo a deixar esta mulher. Agora, você começou, apenas continue.
Seja curada no Nome de Jesus Cristo.
127
Venha. Agora, esta mulher foi curada quando ela se assentou
na cadeira, da mesma coisa. Então você pode também seguir adiante.
O seu é... mas é a hora... Siga em frente. Jesus Cristo te cura.
128
Você crê de todo coração? Um momento. Aquela senhora um
pouco corpulenta, sentada ali olhando para mim; com hérnia, você crê
que Deus vai te curar? Muito bem. Você pode ter o que pede. Eu não
conheço a mulher. Nunca a vi em minha vida, mas ela estava orando.
Apenas alguns momentos atrás aquela Luz estava sobre ela, ela estava
orando para Deus chamá-la nesta noite. Se está certo abane com a mão
de um lado pro outro, senhora, assim (vê?), então assim eles verão.
Está bem. Aqui está. Se você crer, isto te deixará. Tenha fé em Deus,
não duvide. Amém.
129
O homem do lado… Não é uma mulher, do lado dela,
assentado ali, tendo aquelas dores de cabeça. Você crê que Deus vai
te curar? Levante as mãos se quiser... aceite sua cura. Tenha fé em
Deus, não duvide. Que tal se eu te dissesse que você já foi curado,
você creria em mim? Siga em frente, Jesus Cristo te cura.
130
Não veem que Ele é Deus? Aqui está uma mulher de cor, a
segunda mulher assentada ali, assentada bem ali olhando para mim.
Você crê que Deus pode tirar aquela condição anêmica de você e te
curar? Então você pode ter o que pede. Vá e creia. Uh-huh. Tenha fé.
Que tal se eu dissesse: “Jesus Cristo te cura,” você creria em mim?
Muito bem, vá e fique bem.
131
Que tal se eu te dissesse que seu problema nas costas foi curado
enquanto você estava assentado ali, você crê em mim? Então siga em
frente, dizendo: “Obrigado, Senhor”. Que tal se eu dissesse que você
assentada ali, senhora… Creia com todo o seu coração que o problema
na cabeça, que teve que colocar um chapéu preto, aquela senhora de
cor assentada bem ali do lado, você crê que Deus te cura e te faz ficar
bem, do problema na cabeça? Você crê? Você aceita? Levante a mão se
você crê. Muito bem, você pode ter o que você pede.
132
Quantos de vocês ali creem no Senhor Jesus Cristo, creem que
Ele é o ressurreto Jesus? Quantos sabem que “estes sinais seguirão os que
crerem”? Levantem as mãos. Quantos cristãos estão aqui? Levantem
as mãos. Quantos sabem que Ele está vivo? Então coloquem as mãos
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por misericórdia. Eu oro para que Tu faças com que isso o deixe, por
Cristo nosso Senhor.
122
Agora, isso é teimoso. Antes de abrir meus olhos, não mudou,
simplesmente o mesmo. Correto, senhor? A mesma coisa. Agora,
apenas um minuto, todos creiam agora.
123
Senhor, eu tenho dito a este pequeno grupo de pessoas aqui
nesta noite que Tu ressuscitaste dos mortos e disseste: “Em Meu Nome
expulsarão demônios”. O homem sabe que o diabo é um atormentador.
E a palavra “demônio” significa “um atormentador”. Então ele está
observando minha mão. Ele vê a reação disto com seus próprios olhos.
Ele está olhando isso. Ele está observando para ver o que acontece.
Ajude, Senhor. Tu deste a promessa. Eu creio em Ti. No Nome de
Jesus Cristo, Satanás, saia do homem.
124
Agora, antes de eu mover minha mão, ou de você fazer
qualquer coisa, isso se foi, não foi? Agora, abram os olhos. Eu não
olhei para minha mão ainda, aqui está. Agora, olhe aqui, senhor.
Tome esta mão aqui. Vê como ela está? Tire esta mão aqui. Vê como ela
está? Agora, algo aconteceu, não é mesmo? Acabou. Você está livre.
Vá, Jesus Cristo te curou. Creia com todo o teu coração.
125
Muito bem, vocês creem de todo coração? Tenham fé em
Deus, não duvidem. Venha, deixem a próxima pessoa vir. Agora,
não duvidem, tenham fé em Deus. “Eu ainda sinto aquilo de volta
ali, que eu…” Agora, olhe, eu vou virar minha cabeça, observe aqui.
Venha aqui, senhora. Toque minha mão. Se Deus me revelar olhando
assim, qual é o seu problema, você crê que sou Seu servo? Você crerá
senhora? Muito bem. Você crê que Deus vai curar o seu problema de
coração e vai te fazer ficar bem? Você crê nisto? Ele te faz... problema
no coração e te faz ficar bem? Você aceita isto? Levante a mão. Está
bem, siga seu caminho e seja curada, diga: “Graças a Deus”. Creia de
todo o teu coração. Muito bem, senhor. Agora, senhora, se você crê
que nunca vai ficar aleijada com essa artrite, Ele te fará ficar bem. Você
crê nisto? Apenas continue se movendo, diga: “Obrigado, Senhor”.
Vá, crendo. Tudo bem.
126
Venha agora, senhora. Agora, você é uma jovem. O que é o seu
problema? É nervosismo. Você simplesmente não consegue encontrar
um lugar para começar. Correto? Todos, eles estão te dizendo:
“Encontre-se a si mesma, e, está tudo em sua mente,” mas não é isso.
Algo está te amedrontando (Vê? Isto é certo) e assustando. Essa é sua
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7
Então foi um grande tempo, aqueles gloriosos quarenta dias.
Como eu adoraria ter estado lá. Mas então, pensando novamente, que
eu teria que ter sido um crente, porque Ele não apareceu a ninguém
a não ser à Sua Igreja eleita. Ele só aparece aos crentes. E assim como
Ele foi naquela época, Ele não pode mudar. Hoje, Ele ainda aparece
apenas à Sua Igreja eleita, os crentes. Agora, nós encontramos que
havia muitos que ensinavam acerca do Messias, naqueles dias. E
havia muitos que aguardavam a vinda do Messias. Mas Ele tinha uma
igreja que era eleita. E Ele também tem uma igreja eleita nesta noite.
E este é o ponto onde eu parei na última noite, a Igreja eleita. E então,
Ele apareceu somente para Sua Igreja eleita, o restante deles não O
reconheceu. E se Ele estivesse aqui hoje, Ele iria fazer o mesmo que
Ele fez lá, aparecer ao crente eleito. Ele nunca aparece ao incrédulo.
8
Porque Jesus não… depois de Sua ressurreição... Se Ele estava
tão interessado que todos soubessem que Ele havia ressuscitado dos
mortos, então eu me pergunto por que Ele não subiu até, bem, digamos,
a Pilatos ou a Herodes, e lhes disse: “Vejam, aqui estou. Vocês pensaram
que Me pegaram, não pensaram? Mas, eu lhes disse que ressuscitaria ao
terceiro dia, então aqui estou”. Ou, porque Ele não foi a Caifás, o sumo
sacerdote, ou à igreja ortodoxa ali embaixo na sinagoga e lhes disse:
“Agora, vocês todos sempre creram que haveria um Messias, e Davi
disse que Sua alma não seria deixada no inferno, nem seria permitido
que o Seu Santo visse a corrupção”, então aqui estou: “Aquele que vocês
pregaram na cruz. Estou aqui na ressurreição para provar para vocês
que Eu sou o Messias.” Por que Ele não fez isso? Porque se eles não
puderam crer Nele quando Ele esteve aqui em carne na Terra antes de
Sua crucificação, eles não creriam Nele depois.
9
E assim então eles diriam: “Alguma outra coisa aconteceu.
Ele não estava completamente morto, ou os Seus discípulos tinham
algum tipo de embalsamamento que O trouxe de volta à vida, ou
alguma coisa aconteceu”. Assim, Ele apareceu somente àqueles
que creram Nele, que O amaram e que foram eleitos para vê-Lo. Da
mesma maneira Ele faria hoje, se Ele viesse hoje; como Ele tem vindo
em forma de Espírito.
10
E você observa que Ele somente Se apresenta; como paramos
ontem à noite em Abraão. Ele nunca desceu até o grupo de Ló. Mas
Ele apareceu ao grupo eleito. Virou Suas costas para a tenda e disse:
“Onde está a tua esposa, Sara?” Ele respondeu: “Na tenda”. E Ele contou
o que ia acontecer e como eles iam ter essa criança. E Sara riu. E Ele
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disse: “Por que Sara riu?” E Sara tentou negar.
11
E Jesus, quando disse: “Como foi nos dias de Ló, assim será na
vinda do Filho do homem…” Veem? Agora, aquele Anjo nunca desceu
ao grupo de Sodoma. Ele ficou somente com o chamado e eleito. Eles
tinham seus mensageiros. E seus olhos estavam cegados para a porta.
Mas o grupo eleito viu Deus manifestado em carne. E naquela grande
manhã de ressurreição, eles viram Deus manifestado em carne. A
morte não pôde detê-Lo. E Ele veio somente aos Seus eleitos, não às
demais igrejas, de modo algum, mas apenas aos Seus eleitos. Agora,
por que Ele não foi à igreja? Ele fez isso quando Ele veio. Ele veio aos
Seus, mas eles não O receberam.
12
Agora, Ele tem vindo na forma de Espírito Santo em um...
não à igreja, mas à Igreja eleita. E nós, a Igreja, devemos levá-Lo aos
descrentes. Nós somos aqueles que temos que deixar Sua Vida brilhar
através de nós, para que outros possam crer. É nós, Cristo na Igreja,
que resplandece Sua presença para fazê-Lo visível a todos. Portanto,
Ele, quando irradia Seu próprio brilho, quero dizer, através das vidas
dos Seus crentes eleitos, aqueles que são eleitos para a Vida Eterna,
recebem-No. Ele disse: “Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, a estranho
elas não seguirão. Mas as Minhas ovelhas ouvem a Minha voz”. Ele se
manifestou aos Seus chamados e à Sua Igreja eleita. Ele faz a mesma
coisa hoje à Igreja, para se manifestar através de Suas criaturas, nós, a
Igreja, a Igreja chamada.
13
Nossa Mensagem, portanto, é verdadeiramente a notícia de
última hora mais importante que a história já conheceu. Tem havido
todo tipo de crenças fabricadas e assim por diante, mas a Mensagem
que a igreja tem é a notícia de última hora mais importante que já
atingiu o mundo. Sim, senhor. Nós O enterramos como morto, mas
Ele se levantou e está vivo novamente. Ele estava morto quando
O enterramos, mas agora Ele está vivo para todo o sempre. Estes
são verdadeiramente os fatos. Ele não está morto, mas Ele está vivo
para todo o sempre. Que mensagem, que notícia! A Igreja deveria
estar emocionada. A igreja deveria fazer isso arder nos corações de
cada um daqueles com os quais ela entrasse em contato. Ele não está
morto, mas vivo. Isto deveria ser manchete em todos os lugares. Mas
eles não creem nisso.
14
Esta é a razão por que isto não produz manchetes. Mas para o
crente, isto produz uma manchete no coração do crente. Quando ele
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mãos sobre os doentes sob a unção… Veem? Impondo as mãos sobre
os doentes, ungido, não sou eu quem está fazendo estas coisas. Eu
não os conheço. Eu não conheço as pessoas. Eu não te conheço. Mas
veja, há algo em você que te mataria. Vê? E isso é o diabo, um espírito,
alguma coisa que é mentira, consumindo, uma vida que está tentando
tirar sua vida. Esta é a razão por que isso vibra de volta.
118
Agora, apenas observe então para que você esteja certo de
olhar. Agora, olhe aqui. Não é a forma como movo minha mão,
porque aquelas... aquelas coisas brancas parecem… Veja minha mão
aqui. Vê? Agora, olhe, vou tirar esta mão da tua. Vê? Eu tomo sua mão
esquerda. Agora, isto não faz aqui. Agora, coloque esta aqui. Agora,
aqui está. Vê? Agora, você é simplesmente tão humano nesta mão
quanto é nesta mão. Correto? Mas veja, o que é isso? É sua mão direita
para mim, que você crê em mim. É minha mão esquerda para você; ao
meu coração que eu amo você, e minha mão direita para Deus que Ele
é meu... Ele é meu Guia, meu Salvador.
119
Agora, venha aqui apenas por um momento. Quero que você
observe. Deixe-me colocar minha mão aqui para que você veja isso.
Agora, se isto se vai… Agora, pelo Espírito de Deus, eu creio que posso
fazer isto ir, mas não posso manter isto longe. Mas se você puder ver
isto ir, então isto te ajudará, não ajudará também? Sim, senhor. Agora,
observe agora, então você terá certeza agora. Coloque esta mão aqui,
uma onde tenho minha mão colocada. Vê? Agora, esta outra mão aqui
(vê?), então você… Aqui está. Agora, quero que você fique de olhos
abertos. Quero que você observe isto. Quero que a audiência incline
sua cabeça apenas por um momento.
120
Nosso Pai Celestial, não para aparecer, mas estamos nos
últimos dias. Estamos nas últimas horas do dia. O sol está se pondo,
as luzes do entardecer estão brilhando. O profeta disse: “Haverá luz
no entardecer”. Disse que haveria um dia que não se chamaria dia ou
noite. É isto que temos tido, apenas organizações, denominações. Mas
no tempo da tarde haverá Luz. A luz nasce no leste e se põe no oeste.
A civilização tem viajado com o sol. A luz raiou no leste sobre o povo
oriental, o Filho de Deus. E agora o sol está se pondo no oeste, e a
civilização tem se movido por todo o caminho até o oeste. O próximo
é o leste, as luzes do entardecer estão brilhando.
121
O homem está observando minha mão. Agora, ele vê que
ainda há uma vibração em minha mão. Ele está doente, Pai. Eu rogo
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está no livro de alguma igreja, esqueça isso. Coloque seu nome no
Livro do Céu por meio de uma nova experiência de aceitá-Lo e ser
nascido de novo.
114
Onde estamos? Que horas são? Muito bem. Não me deixem
ficar muito tempo. Agora, eu creio que esta é a mulher. Perdoe-me,
senhora, eu apenas tenho que seguir da forma como Isto vai; isto
é tudo que eu sei fazer. Vamos olhar para o Senhor, ver o que…
Sim. Você está numa condição séria. Você tem um tumor e está
preocupada com ele. Você acha que Deus pode me contar onde este
tumor está; isto ajudaria sua fé? Ajudaria? Está no seio. No seio
direito. É verdade, não é? Espere um minuto. Sim, você tem alguém
em seu coração. E é alguém que tem sido cristão. Você é... você é
a mãe de uma garota viciada em drogas que foi curada do vício
em minha reunião. Seu nome é Helena. Ela era uma dançarina ou
algo ou outra coisa. E aquela garota está ficando fraca, se afastando
de Deus, e está em seu coração orar por ela. Isto é ASSIM DIZ O
SENHOR. Isto é verdade. Muito bem. Venha aqui. No Nome de
Jesus Cristo, traga aquela filha de volta, cure esta mãe para a glória
de Deus. Amém. Não duvide. Esteja certa.
115
“Se tu podes crer, tudo é possível.” Vocês creem? Quantos se
lembram de que no começo, quando eu tinha que pegar a mão da
pessoa e colocá-la na minha, vocês viam aquelas coisas acontecendo,
quantos se lembram disso? Quantos lembram de que eu contei a
vocês que o Senhor tinha me dito que isso iria acontecer se eu fosse
humilde e sincero, que eu seria... que seriam revelados os segredos
dos corações. Se eles não cressem naquele primeiro sinal como não
creram em Moisés, o segundo sinal iria além. Quantos se lembram
disto? Você diz: “Deus tira o dom?” Não, senhor.
116
Venha aqui, senhor. Eu não te conheço, você é um estranho para
mim. Coloque sua mão na minha. Sim, senhor. Suba aqui. Problema
de estômago… Correto. Deixe-me mostrar algo. Olhe aqui. Pegue esta
outra mão, coloque esta mão sobre a minha. Não tem diferença, tem?
Observe esta, veja aqui, sem diferença. Agora, eu coloco minha mão
em cima. Há alguma diferença? Agora, observe quando você colocar
esta mão em cima. Aí vem a diferença. Ela incha e pequenas bolinhas
vermelhas aparecem nela... ou melhor, pequenas bolinhas brancas
surgem nela. Olhe como minha mão fica. Vê? É como uma…
117
Veja, o que é isto, sendo ungida. Esta é a razão de impor as
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vê e reconhece isto, isto o emociona mais de que tudo que pudesse
ser feito. Isto lança uma manchete que reluz por todo o restante do
mundo morto. Tão logo eles veem que Ele está vivo e com Sua igreja,
que emoção é para o crente. Entre as maiores manchetes que poderiam
ser publicadas, é certo, nossa mensagem hoje, a Mensagem da Páscoa.
15
Mas nós deixamos a Páscoa para um dia no ano, essa é a nossa
Páscoa. Um dia no ano é a Páscoa. Todo dia do ano é ou deveria ser
uma Páscoa. Todo dia deveria ser um dia de emoção da Ressurreição.
Mas você sabe, eles misturaram a mensagem da Páscoa. E eles a
misturaram com ovos coloridos, e pequenos buquês, e chapéus novos,
e coelhos. E assim a Páscoa é apenas uma propaganda. Exceto para os
crentes que sabem dia após dia que eles vivem em uma Páscoa, porque
Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo o sempre nos
corações, fazendo-Se conhecido à Sua igreja, dia após dia. “Estes sinais
seguirão os que crerem.”
16
Agora, se você diz que é um crente e esses sinais não o seguem,
então ou você disse algo errado, ou falou que Ele disse algo errado.
Porque Jesus disse: “Estes sinais seguirão os crentes; em Meu Nome
expulsarão os demônios, falarão novas línguas”. Se eles forem envenenados,
se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. “Se impuserem
as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.” Sinais desse tipo seguem o
crente. E é a este a quem Ele aparece, ao crente; portanto, esses sinais
seguem o crente.
17
Oh, que coisa gloriosa é para a Sua igreja depois de mil e
novecentos anos, quase dois mil anos atrás, saber que Ele vive. Nós O
encontramos em cada curva da Estrada, em cada volta. Em cada lugar
que vamos nós vemos Jesus, vemos Sua viva presença fluindo como a
radiante Luz de Sua gloriosa Igreja do Deus Vivo. Como devemos ser
gratos por isto.
18
A mensagem foi dada ali na tumba: “Vinde, vede; ide, dizei”.
Primeira coisa: “Venham e se convençam”. Hoje em dia as pessoas
não querem vir para ver. Aqueles que vêm não conseguem se assentar
por dez minutos, cinco minutos, às vezes. Se você cruzar o caminho
deles, eles se vão. “Vinde. Vede?” Não apenas dar uma espiada, mas
parar e examinar. “Vinde e vede, e então ide e dizei.” Isso foi o que Ele
disse às mulheres naquela manhã na sepultura: “Vinde e vede onde Ele
jazia”. Mas Ele não está mais aqui. “Então ide e dizei aos Seus discípulos que
os encontrarei ali na Galileia”.
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19
Ir e dizer a quem? Aos Seus discípulos perplexos. Certamente
eles estavam perplexos. E eles não sabiam o que fazer. Muitos
deles tinham voltado para suas redes de pesca. Eles queriam voltar
a pescar. Eles estavam perplexos porque eles não sabiam como
fazer para equilibrar o orçamento financeiro. Eles tinham confiado
verdadeiramente que Ele era o Messias, e aqui estava Ele morto, e eles
não sabiam o que fazer agora. Mas: “Vá, diga a esta igreja perplexa
que Eu estou vivo e que irei adiante deles, e os encontrarei na Galileia
como Eu prometi”.
20
Aquela Igreja confusa, naquele tempo, não é pior do que a
igreja hoje. Ela ainda se encontra confusa. Ela não consegue discernir
as Escrituras. Ela não consegue compreender porque Marcos 16 foi
escrito na Bíblia, e eles tão confusos dizem: “Isso não foi inspirado”.
E eles encontram outras Escrituras e dizem: “O Espírito Santo foi
aplicado para outro dia e não para este dia”. Eles encontram outras
Escrituras onde milagres foram realizados e afirmam que todos os
dias de milagres passaram. Falando sobre confusão, eles estão mais
confusos agora do que estiveram naquele tempo, do que eles foram.
Porque a única coisa que aqueles discípulos tinham para confortá-los
era uma experiência do passado. E a igreja hoje é em grande parte
como aquela, mesmo para os Pentecostais, tentando se contentar com
Atos 2:4, com alguma experiência passada. Mas oh, aquela mensagem
do Deus Vivo ainda vive hoje. Por que estão confusos? “Eu vou adiante
de vós, Eu não estou morto. Eu estou vivo,” Ele diz: “para todo o sempre”.
21
Mas os que estão confusos se tornam tão perplexos a ponto
que eles tentam organizar algum novo “ismo”. E isso não durará
até que aquele novo “ismo”, como sempre ocorre, se torne um “era
ismo”. Eles têm uma chuva temporã e uma chuva serôdia, e uma
chuva intermediária, e isso e aquilo, e aquilo outro, algum tipo
de organização, denominação, e o que acontece com isso? Morre
exatamente como todas as organizações morrem. E eles estão... eles
estão confusos. “Bem, agora, não sabemos o que fazer, temos que
ajuntar essas pessoas. Temos que nos separar desse grupo ou daquele
grupo.” Simplesmente ainda confusos, não sabendo o que fazer,
eles não conhecem a verdadeira mensagem da Páscoa. A verdadeira
mensagem da Páscoa não era para ir fazer organizações, era para ir e
pregar o Evangelho, demonstrar o poder do Espírito Santo e deixá-Lo
tomar a Igreja em Sua mão. Mas eles ainda estão confusos, não sabem
o que fazer, nem como fazer.
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109
Quero perguntar algo às pessoas, Quem ela tocou? Ela nunca
tocou em mim. Estou a 30 pés dela [Cerca de nove metros – Trad.].
Mas ela tocou o Sumo Sacerdote. Vocês creem? Agora, a mulher que
foi tocada, que tocou em Deus, e Deus a tocou; se somos estranhos um
ao outro, acene com a mão, senhora. Tudo bem. Eu não te conheço.
Essas coisas eram verdadeiras, o que foi dito, correto? Tudo bem, você
tem o seu pedido. Você tocou em Jesus Cristo.
110
Você não está aqui por si mesmo, você está aqui por outra
pessoa. Alguém que está ficando cego. São cegos, uma pessoa cega.
Isso mesmo. Eles não estão aqui. Eles tem estado em Califórnia, ou,
na Califórnia. Eles estão na Califórnia. É uma mulher. Você crê?
Então vá e como você crê, assim será. Vá e creia. Deus te abençoe.
Tenha fé, não duvide. Vocês ali creem, todos vocês? Apenas creiam
agora com todo seu coração.
111
Como vai senhora? Tudo bem. Há bastante diferença talvez,
quanto a nossa idade, talvez. Mas até onde eu sei em meu coração,
esta é a primeira vez que estou contigo, de pé ao teu lado. Eu não te
conheço, mas Deus te conhece. Se Deus me revelar algo sobre você
que, algo que esteja em seu coração, algo que você queira ou algo…
E você saberá se é a verdade ou não, você é a juíza disto. Bem, se
Ele sabe o que tem sido, com certeza você pode tomar Sua Palavra
por… Se Ele pode te dizer o que tem sido, você sabe o que será, será a
verdade. Muito bem, que Ele possa conceder isto.
112
Agora, em algum lugar o Anjo do Senhor deixou a plataforma.
O Espírito de Deus foi… Aqui está Ele. É aquele homem de cor parado
ali atrás em um canto orando. Você sofre com sinusite. Se está correto
levante a mão. Muito bem. Você tocou Algo, irmão. Você nunca me
tocou, eu não te conheço. Você tocou o Sumo Sacerdote. Você crê Nele?
Então isso acabou. Apenas creia Nele. Eu peço que você creia Nele. Eu
nunca vi esse homem em minha vida, se o conheço, a menos que fosse
numa rua ou passando em algum lugar, ou vindo e indo para igreja.
Eu não conheço o homem. Se você é um estranho para mim, senhor,
levante a mão para que as pessoas possam ver que somos estranhos.
Aqui está. Veem?
113
Agora, digam-me, eu quero lhes perguntar: “O que o homem
tocou?” Jesus Cristo nosso Sumo Sacerdote. Então minha mensagem
sobre Ele é a verdade. Ele está vivo. Então tome minha palavra. Fuja
desses necrotérios e venha para um Cristo vivo. Tire seu nome, se ele
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cuidar em relação a essa palavra, é uma pedra de tropeço para muitas
pessoas. Então nós sabemos isto e cremos nisto… Você está sofrendo
com tumores. Esses tumores estão no trato intestinal. Se está correto,
levante a mão. Se Deus me disser quem você é, você crerá em mim?
Ele disse a Simão Pedro quem ele era. Correto? Então Sra. Hall, vá
para casa, Jesus Cristo te cura. Amém. Agora, todos vocês, pessoas
de cor, creiam no Senhor agora. Veem? Ele é o Senhor Jesus, o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Vocês creem Nele? Sejam bem reverentes.
106
Muito bem, aqui está, eu creio que outra irmã de cor. Venha
adiante. Somos estranhos um ao outro. Como eu disse para a senhora,
eu creio que era, que passou, e tudo isso... você sabe quando entro
em uma visão, não fora de mim, mas eu… Você entra em um outro
mundo. Você vê coisas que aconteceram há muito tempo e algo que
está acontecendo em outro lugar, então você se pergunta onde você
está situado quando volta. É por esta razão que isso te enfraquece.
Você pode ver o efeito que isso traz. Um dia eu deixarei o mundo,
mas o mundo nunca saberá até que nos encontremos lá, o que é que
eu tenho que enfrentar, para tentar fazê-los conhecer que meu Senhor
é real. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não está morto, Ele está
vivo. Eu creio nisto com todo meu coração.
107
Se Deus me relevar qual é o seu problema então eu não terei
que ir muito, apenas o que é o seu problema, você crê que sou Seu
servo? Crê que minha história é verdadeira? Está bem. Eles dizem
que você deveria fazer uma operação. É por causa de um tumor. O
tumor está no estômago. Correto. Coloque a mão em seu estômago.
Alguém notou. Eu o senti saindo de lá antes de dizer. Agora, se Deus
me revelar qual o seu nome então, você crerá que sou Seu profeta, Seu
servo? Sra. Cole, volte para casa, fique bem. Deus te abençoe, minha
irmã. Tenha fé em Deus, não duvide. Creia com todo seu coração.
108
Como vai? Agora, aqui estão anglo-saxão e anglo-saxão. Somos
estranhos um ao outro. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se
Deus revelar… Agora, só um momento. Algo na audiência, alguém
atingiu fé. A mulher sentada bem ali com a cabeça inclinada orando
com um pequeno chapéu verde, sentada bem aqui embaixo em minha
frente, uma mulher idosa, sentada aqui, orando, com artrite… Muito
bem, irmã, apenas levante a mão. Você olhou em volta, olhou ao
redor, olhe aqui. Muito bem, sua artrite te deixou. Você não tem que
vir. Fique bem aí onde você está. Vá para casa. Jesus Cristo te cura.
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22 E o povo deveria perceber que toda vez, através da história… Eu
peço a qualquer teólogo, a qualquer historiador para me dizer onde
Deus alguma vez tomou uma organização e fez qualquer coisa além
de fazer um grupo de pessoas. É um sistema feito por homens. Não
as pessoas ali dentro, mas é um sistema de organização. E toda vez
que Deus mandou um reavivamento, Ele tirou alguém de alguma
organização para começar um reavivamento. E toda vez que aquele
homem, depois que começou o reavivamento, e as pessoas depois
o organizaram, aquilo morreu ali mesmo e nunca mais se levantou.
Agora, mostre-me o número e a página da história, de quando
alguma vez uma organização se levantou depois que ela se organizou.
Ela morreu ali mesmo. Eles se tornaram filhos natimortos, ou seja,
filhos mortos. O que eles precisam é de uma palmada do Evangelho,
exatamente, para trazê-los de volta à vida.
23
Agora… mas assim como foi então quando aqueles
mensageiros vieram do sepulcro, naquela manhã, para contar a esses
discípulos que Ele havia ressuscitado dos mortos, e estava vivo entre
eles, e estava indo adiante deles, e que iria encontrá-los em certo
lugar designado… Que linda coisa isto ainda é, nosso Cristo ainda vai
adiante de nós. Há um lugar designado: “Eu os encontrarei nos ares
naquela manhã”. E a igreja ainda crê nisto.
24
A real e verdadeira Igreja do Deus Vivo, nós estamos
aguardando a transformação que há de vir. Quando observamos
o processo de Sua Igreja, a semente de Abraão, que surge como foi
com Abraão. E ainda estamos esperando agora por aquele grande
encontro nos ares, onde O veremos; arrebatados com aqueles que
têm aguardado antes de nós. Eles se levantarão dos mortos e nós
seremos vivificados num momento, num piscar de olhos, para sermos
arrebatados para encontrá-Lo nos ares, e para sempre estarmos com
Ele. Nós ainda temos um lugar designado. E nós nos agarramos a isto
e cremos nisto com todo o nosso coração.
25
Mas eles, naquele dia, estavam muito ocupados, envolvidos
com outras coisas e lançando suas redes, e voltando para a pesca. E
estamos hoje na mesma condição, envolvidos com tantos diferentes
isso, aquilo e aquilo outro, e tantos ismos, e tantas denominações, e
tantas organizações. E o presbítero chefe, e nós realmente temos que
ter cuidado com o tipo de reunião com que cooperamos, porque o
superintendente distrital nos expulsará. E então, se formos até tal e
tal reunião, o pastor vai nos expulsar. E se o… oh, o bispo fará algo
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conosco, ou a igreja vai nos excomungar.
26
Oh, e estamos tão ocupados, observando nossos membros para
ver se eles não vão a nenhuma outra igreja, ou não vão ter nenhuma
outra coisa a fazer, mas apenas a nossa panelinha… Estamos tão
ocupados com isso… É simplesmente como trocar membros uns com
os outros; e é exatamente como tirar um cadáver de um necrotério para
o outro, exatamente isso. Não sabem que a ressurreição já aconteceu
e que estávamos desfrutando dela, mas estão simplesmente trocando
cadáveres entre si, é dessa maneira que isso se tornou.
27
Oh, é difícil para eles entenderem isso, que nosso Cristo está
vivo. Ele não está morto, mas Ele vive para sempre e é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Mas estamos tão ocupados, envolvidos
com tantas coisas. A igreja tem tanta coisa a fazer e está tão ocupada
com isso e aquilo, e não temos tempo para olhar para estas coisas. E
se ouvimos isso vindo de um mensageiro: “Oh, são histórias como
a que eles acreditavam então. Oh, aquelas mulheres tolas estavam
ali e é difícil dizer o que elas… elas estão inventando alguma coisa”.
Veja, estamos tão ocupados com outras coisas. Por que não tirar um
tempinho para estudar isto? Assentar diante Dele e: “Vinde então, e
argui-me, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca lã”.
28
Mas nós estamos muito ocupados. Temos que entender que
nossa dualidade não se torna trindade, e nossa trindade não se
torna unicidade, e assim por diante. Temos que estar certos de que
observamos isto. E o que é isso, Cristo vivendo todo o tempo em Sua
Igreja, e nós estamos, como eu disse, carregando de um necrotério ao
outro. E aqui estamos. Agora, é desse jeito que era naquele tempo. É
dessa maneira que é hoje, algo como que a mesma coisa.
29
Algumas pessoas fazem do Evangelho uma procissão fúnebre.
Isto é certo. Eles vão à igreja, e é como se fosse uma cerimônia fúnebre.
Outros fazem dele um entretenimento. Isso é verdade. Alguns fazem
dele um divertimento, apenas um bom tempo para ir e tocar um tanto
de músicas, pular para cima e para baixo na plataforma, dançar por
toda a plataforma, ou pelo corredor, e correr, sentar e falar sobre
seus vizinhos, e… É bem isso. Alguns deles pensam que deveriam
se levantar e recitar a doxologia e o credo dos apóstolos, como são
chamados. Eu quero que alguém me mostre uma coisa escrita ali que
haja credo apostólico. “Creio na santa igreja Católica Romana.” Eu
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101
Agora, se Deus me mostrar os detalhes de algo, você seja a
testemunha se isto é verdadeiro ou não. Você está aqui para eu orar
por você por uma condição nervosa com a qual você está sofrendo:
nervos. Se isso é certo, acene com a mão assim para que as pessoas
vejam. Agora, há outras coisas. Você tem problemas na vesícula, crise
de vesícula biliar. E sendo que você disse isso agora, o irmão Hicks
de pé aqui perto, veremos se isso... apenas se isso estava certo ou não.
Vamos observar apenas um minuto mais. Sim, você está aqui por
alguém mais, um filho seu doente, que você deixou em casa. Além
disso, você tem uma irmã que tem uma criança doente a qual você
está representando. Se for verdade, acene com a mão. Você recebeu o
que você pediu. Tua fé te salvou. Vá para casa e você vai encontrá-la
assim. Deus te abençoe. Tudo ficará bem. Deus te abençoe agora, vá
crendo que tudo ficará bem.
102
Vocês creem? Ele está vivo? Agora, vocês sabem que eu não
conheço essa mulher. Como poderia… Eu nem mesmo sei o que
disse. A única coisa que sei é que está na fita de gravação, quando
for colocada para tocar. Agora, a Bíblia diz: “Se disserem, e acontecer
o que eles disserem, então creia”. Eu tenho dito a vocês que Ele
ressuscitou dos mortos. E ele tem provado isto. Creia nisto. Amém.
103
Agora, aqui está outro quadro de outra mulher, sucede que é
uma mulher. Eu não conheço a mulher, nunca a vi. Somos estranhos
um ao outro. E somos duas raças de pessoas, ela é… Eu sou anglosaxão e ela é etíope. Nós… Mas quando eles falaram com a mulher
no poço, a samaritana, quando a mulher samaritana disse que “havia
uma segregação”, Ele a fez saber rapidamente que não havia nenhuma
diferença entre as cores que tínhamos, Deus é o Deus da raça humana.
104
Os países onde vivemos e por ter mudado nossas cores não
tem nada a ver com o que somos. Um foi criado num país e se tornou
amarelo, e o outro preto, e o outro marrom, e o outro branco, e não tem
nada a ver. Nós viemos de uma árvore: Adão e Eva. Isto é certo, a raça
humana descende dali. Meu Deus é o seu Deus. Meu criador é o seu
criador. Mas você é uma mulher de cor, e eu, chamado homem branco.
Então somos duas diferentes raças de povos. Mas nos posicionamos
como… Estou tentando fazê-los ver algo, São João capítulo quatro,
Jesus encontrando uma mulher que era uma samaritana.
105
Agora, se Deus declarar para mim qual é o seu problema, você
creria que sou o Seu profeta, ou o Seu servo? Eu não… Eu tenho que
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nos cobrar uma segunda vez. Temos um recibo. E nós temos um
recibo de Deus. Amém. O preço está pago. Somos redimidos. Você
está curado. Se eu venho a esta mulher agora, o que Ele faria de pé
aqui? Então se Ele já a curou… “Pelas suas pisaduras fomos sarados.”
Está colocado no pretérito: você foi curado. Todos os ministros, todos
os leitores da Bíblia sabem disto. É um tempo passado.
98
Agora, se Ele... se Ele viesse aqui, então o que Ele faria? Ele
poderia mostrar-Se vivo. E como iríamos saber que era Ele? Porque
Seu Espírito viria em nós e agiria da mesma maneira como foi quando
Ele esteve aqui em Seu corpo. Correto? “Eu (pronome pessoal) estarei
convosco, e em vós. As obras que Eu faço vós também as fareis. Um pouco
mais e o mundo (cosmos, ordem mundial, ordem da igreja, e assim
por diante) não Me verá mais, mas vós (igreja) Me vereis, pois Eu estarei
convosco; estarei em vós até o fim do mundo. As obras que Eu faço vós também
as fareis.” Aqui está. Minha mensagem é a verdade? Se for, então Deus
honrará Sua Palavra.
99
Agora, senhora, olhe para mim apenas por um momento.
Quero conversar com você. Sendo breve… a razão por que eu a trouxe
aqui é para que eu pudesse separar você do resto das pessoas, de
modo que eu possa falar com você, todos em espírito. Jesus tomou
ou colocou todas as pessoas para fora da casa quando Ele curou a
filha de Jairo. Ele tomou um surdo, ou um cego e o conduziu para
fora da cidade, longe da multidão, para que Ele pudesse levá-lo pra
longe de modo que Ele pudesse falar com ele. Esta é a razão por que a
tenho aqui. Há uma unção do Espírito. E esta mulher, ela pode não me
entender. Mas se você puder me entender agora, seja honesta comigo.
Agora mesmo algo aconteceu com você. Um sentimento real, doce e
de calma veio sobre você agora. Se isto é correto, levante a mão. Eu
estou olhando diretamente para aquela Luz que você vê na foto, Jesus
Cristo é aquela Luz.
100
Quando Ele esteve aqui primeiro, Ele estava em Deus o
Pai em uma Luz. Os filhos de Israel A seguiram pelo deserto. Ele
disse: “Eu venho de Deus e vou para Deus”. Depois de Sua morte,
sepultamento e ressurreição, Saulo estava em seu caminho
descendo a Damasco, e uma Luz o derrubou, aquela mesma Luz.
“Saulo, Saulo, por que Me persegues?”
Perguntou: “Quem és Tu?”
Respondeu: “Eu sou Jesus,” Vê? Agora, aquela é a mesma Luz.
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não. “Creio na comunhão dos santos!” Isso é espiritismo; eu não. Mas
eles estão tão ocupados fazendo essas coisas, e eles fazem disso um
cortejo fúnebre.
30
Não é uma procissão fúnebre, tampouco uma brincadeira. É um
banquete, um banquete com Cristo quando os crentes vêm e ceiam.
O mestre chama,
Vem cear;
Você pode banquetear-se à mesa de Jesus todo o tempo;
Aquele que alimentou a multidão
Transformou água em vinho
Aquele mesmo Jesus está vivo hoje.
Aos famintos chama agora,
Oh, vem cear.
É um banquete e não um entretenimento.
E nem tampouco uma procissão fúnebre.
31
Agora, a mensagem é: “Ele vai adiante de nós, adiante de
nós”. Ele não está em uma tumba atrás de nós. Ele está adiante de
nós, abrindo um caminho. Estamos para seguir, não para olhar para
trás para a tumba, mas para olhar adiante para onde Ele está guiando,
pois Ele é o nosso Líder. Estamos aqui para segui-Lo, não para olhar
atrás para as tumbas. Maria, naquela manhã, bem representou a igreja
perplexa. Ela a representou bem, porque ela estava no mesmo canal
onde isso está hoje. O que ela disse quando O ouviu falar? “Maria, o
que… Mulher, por que choras?” Ela disse: “Levaram meu Senhor, e não sei
o que fizeram com Ele”.
32
É mais ou menos dessa maneira que a igreja está hoje.
“Levaram meu Senhor, e não sei onde encontrá-Lo. Tentei todo tipo
de comunhão deles. Tentei todos os seus batismos em água. Já tentei
metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, católicos, e todos, e
não consigo encontrá-Lo. Se a Escritura diz que Ele é o mesmo ontem,
hoje, e eternamente, Ele está em algum lugar. Se Ele não está morto,
então Ele está vivo. Ele não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo”.
Então Maria representou bem a igreja: “Levaram meu Senhor, e não sei
onde eles… o que fizeram com Ele”.
33
A igreja pensa hoje: “Oh, houve um grande Cristo histórico.
Ele curou os doentes. Ele podia discernir os pensamentos dos seus
corações. Ele foi um Cristo histórico. Ele veio às multidões. Ele veio a
Pedro, e Ele disse a Pedro que seu nome era Simão, e disse: “Seu nome
é Simão; o nome do seu pai é Jonas”. Oh, com certeza, isso foi o que
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Jesus fez. Aquele era o sinal do Messias de acordo com as Escrituras,
de acordo com o que o profeta dissera. Ele nunca ensinou uma coisa,
nem tampouco Paulo. Quando Paulo foi trazido perante Agripa, ele
disse: “Eu preguei somente aquilo que Moisés e os profetas disseram
que haveria de acontecer. Por que me condenas?” Ele continuou:
“Quando tenho falado somente o que Moisés disse, o que os profetas
disseram que haveria de acontecer. É algo estranho para ti, ó Agripa,
crer na ressurreição dos mortos?” “Eu quero que você saiba que Deus
é a ressurreição dos mortos.” Assim é Ele hoje.
34
Agora… Mas Maria disse: “Bem, nós… Eu sei que uma vez
O conheci”. Mas ela estava chorando de tristeza, porque ela uma vez
O conheceu, mas Ele... eles tinham... eles O tinham levado embora.
E é desta maneira que é hoje. Cada um de nós tenta algum tipo de
teologia filosófica para tentar enfiar na garganta de alguém esse tipo
de psicologia e lhes dizer: “Nós cremos nisto, e cremos naquilo.” Mas
Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele também as
fará”. E a igreja disse: “Levaram o meu Senhor”. O que fizeram com
Ele? Ainda hoje, muitos, por causa da falta, e lentidão, e deficiência
da igreja, creem na história judaica que foi contada lá atrás, que
eles vieram e O roubaram da sepultura durante a noite, eles ainda
acham que foi assim. Eu creio que foi cerca de setenta por cento dos
protestantes que nem mesmo criam na ressurreição física ou na vinda
literal. Uma estatística mostrou isso. Eles simplesmente negam esses
fatos. Muitos deles, milhares deles negam o nascimento virginal.
35
“Levaram o meu Senhor.” Por quê? Eles tinham que fazê-lo.
Se você não pode crer na ressurreição física, então não pode pregar
um Cristo que é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Você não pode
tomar Sua Palavra, então o que me diz disto? Nos tornamos incrédulos
e infiéis. Não é de se admirar que a pequena igreja lamente: “Onde
está meu Senhor? Onde está o Deus da história? Onde está Jesus que
era... que disse que estaria conosco, que sempre iria adiante de nós,
e que estaria em nós até o fim do mundo, e as obras que Ele fez?” E
quando a igreja vê isso acontecer, eles estão tão ocupados em edificar
organizações. E como isso não saiu de suas organizações, eles o
classificam como do diabo, e o lançam fora exatamente da forma que
fizeram ali. Então ainda é uma confusão.
36
“Levaram o meu Senhor. Eu fui à mesa de comunhão, eles
me disseram que se eu viesse e tomasse da santa eucaristia e cresse
na igreja que… Bem, eu fui e fiz aquilo, e o que eu vi? Nada. Um
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todos esses cartões de oração, um por um, mas deixe-me começar pelo
primeiro, agora. Tudo bem. Agora, primeiro, vocês, pessoas, na fila de
oração, quantos aí que estão doentes, e eu não os conheço; levantem
a mão. Todos aí que sabem que eu não sei nada sobre você, levantem
as mãos, cada pessoa na audiência que sabe que eu sei... as pessoas
na fila de oração, que eu sou um estranho para você na fila de oração,
levantem as mãos, que eu de fato não te conheço, levantem a mão.
Acho que é cem por cento ao todo.
95
Tudo bem, agora, aqui está um belo quadro… Vocês se
lembram de quando eu vim pela primeira vez a Chicago sobre
aquela... Eu… Então agora, aqui está um belo quadro da Bíblia.
Aqui está um quadro de São João no capítulo quatro. Aqui está uma
mulher que eu nunca vi, não sei nada sobre ela. E nunca a vi antes em
minha vida. Ela é uma estranha para mim. Eu sou um estranho para
você. Nos encontramos pela primeira vez. Agora, se esta… Alguém
já esteve na Palestina e viu onde Jesus encontrou aquela mulher
no poço? É um panorama, algo assim, um pequeno poço ali onde
Ele estava assentado, vendo a mulher. Agora, aqui está um homem
e uma mulher que nunca se encontraram antes na vida. E somos
estranhos. Eu posso te dizer isso antes de começarmos, ela não é da
minha nacionalidade. Ela realmente não fala um bom inglês. Isto é
verdade. Aqui está uma samaritana e um judeu.
96
Agora, eu não sou Ele, mas é o Seu Espírito que está em mim.
E então se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu nunca te
vi, não sei nada a seu respeito, você é apenas uma mulher que subiu
aqui. Se Deus me revelar algo que está em sua vida, como Ele fez com
a mulher lá, você saberá se esta é a verdade ou não. Você saberá. E
então, como algo que você tem feito, algo pelo qual você está aqui,
algo que está errado com você… Ou se eu não te conheço, eu não
sei nada sobre você porque você está fazendo um... tendo uma certa
dificuldade para me entender. Mas se eu não sei nada sobre você,
então se Ele me revelar, terá que vir por meio do Seu Espírito de
algum lugar. Você crê nisto?
97
A audiência crerá nisto? Aqui estamos juntos. Agora, está
Ele vivo? Então e se Ele estivesse de pé aqui vestido com este terno
que Ele me deu, agora, se esta mulher viesse e dissesse: “Senhor, tu
me curarias?” Você sabe o que Ele diria? “Eu já te curei. Você está
redimida”. Se um artigo é resgatado na loja de penhores, ele não pode
ser resgatado pela segunda vez. Nós temos o recibo. Eles não podem
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E Pedro O censurou, dizendo: “Bem, Senhor, todos estão tocando
em Ti. Por que dizes, “Quem…” Em outras palavras: “O que Te faz
dizer uma coisa como esta?” Bem, as pessoas pensam que há algo
errado contigo.
“Bem, Tu dizes uma coisa dessas?” Ele disse: “Mas Eu percebo
que força saiu de Mim”. Isto é correto?
91
Bem, se aquilo faria o Filho de Deus sentir que força saiu Dele,
o que isso não faria com você e comigo, um pecador salvo pela Graça?
Nós não poderíamos fazer isso uma única vez a menos que Ele dissesse:
“As obras que Eu faço vós também as fareis, e ainda mais do que estas fareis”.
Eu sei que na Rei Tiago [Uma tradução da Bíblia em inglês -Trad.] diz
‘maiores’, mas olhe na verdadeira tradução: “mais”. Ninguém poderia
fazer ‘maiores’, porque Ele fez tudo que poderia ser feito. Vê? Ele
ressuscitou os mortos e parou a natureza, e fez tudo. Veem?
92
Muito bem. Agora. E aquela pequena mulher tocou Suas vestes
e Ele sentiu que virtude saiu de Si. E Ele olhou sobre a audiência até que
encontrou onde ela estava, e Ele lhe falou sobre seu fluxo de sangue
e lhe disse que sua fé havia lhe salvado. Está certo? Aqui é… Aquele
foi Jesus ontem? Foi dessa maneira que Ele fez ontem? Bem, se Ele é
o mesmo hoje, não faria Ele da mesma forma hoje? Com certeza que
sim. Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é verdade?
Você crê nisto? Ele se levantou dos mortos?
93
Então como você poderia… “Bem, irmão Branham, como eu
O tocaria?” Agora, se você quer tocá-Lo, é melhor que você ouça o
que estou dizendo. Veja. “Como irei tocá-Lo?” Ele é agora um Sumo
Sacerdote, Hebreus, capítulo três: “Um Sumo Sacerdote que pode
ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades”. Isto é correto?
Agora, Seu corpo visível se assenta na Presença de Deus, no trono
de Sua Majestade, correto? Seu Espírito está aqui na igreja, Sua vida,
vivendo em nós, e Ele é a Videira, nós somos os galhos. A videira não
carrega fruto, os galhos carregam fruto. A videira energiza os galhos,
João 15. Correto? Agora, se Ele é o mesmo Sumo Sacerdote e você
pode alcançar a glória e tocá-Lo com sua fé, o que Ele faria? Se Ele é
o mesmo Sumo Sacerdote, Ele agiria da mesma maneira. Ele faria a
mesma coisa. Então você se rende a Ele. Eu me renderei a Ele, e então
se você tocar Suas vestes com suas enfermidades, que Ele prometeu
em Sua Bíblia que Ele faria, veja se Ele se voltará e usará minha voz, e
usará seu corpo, nos usará juntos.
94
Você ali na audiência que está na fila de oração, nós chamaremos

A NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA MAIS IMPORTANTE DA HISTÓRIA

11

monte de teologia, um monte de psicologia. Mas encontrar meu
Senhor ressurreto, eu não O encontrei. Eles me disseram que se eu
fosse aspergido, eu certamente o obteria. E eu fiz dessa forma. E
me disseram que se eu fosse batizado para frente, então seria isso.
Para trás, eu O obteria dessa forma. Eu passei por todos os batismos.
Uni-me a todas as igrejas. Li todos os seus credos, e onde está o meu
Senhor? Quem O levou?”
37
“Levaram-No.” Quem O levou embora? A organização O
levou. Agora, conteste isso, e eu vou provar para você que isso é
exatamente a história. Aquilo que O levou embora formou a igreja
Católica, foi uma organização. E os protestantes regressaram e fizeram
a mesma coisa que a igreja Católica fez, fizeram uma organização.
E quando você faz isso, você leva Deus embora. Observe a história.
Observe as Escrituras e veja se elas não estão cumpridas, exatamente.
“Levaram-No embora.”
38
Eu tenho um irmão ali, ele é um unicista. E eu tenho um aqui
que é um dualista. E eu tenho um aqui que é algo como “alteridade”
[Natureza ou condição do que é outro, do que é diferente – Trad.] ou
alguma coisa assim. O que é isso? São pequenos “ismos” que depois
de algum tempo se tornam “fomos”. Isto é certo. Mas o que é isso? A
Mensagem ainda permanece a mesma, Cristo ressuscitado dos mortos.
Não aponte uma organização ou alguma forma de algo para uma pessoa,
aponte Jesus Cristo para ela, que é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.
Ele ressuscitou dos mortos e é o único para Quem se deve olhar.
39
Hoje queremos apontar algumas de nossas grandes escolas de
teologia para eles, alguma de nossas organizações. Mas a recuperação
dela veio do seu choro e de sua perda. A recuperação dela veio... seu
desespero se foi quando ela ouviu seu nome ser chamado e ela O
reconheceu como seu Senhor. E lhe foi perguntado: “Por que procuras
o vivente entre os mortos?” E Maria descobriu que o seu Senhor não
estava naqueles credos mortos. E assim que a igreja reconheceu, como
fez Maria, que nosso Senhor ressureto não está em um credo, mas está
na experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo no coração do
crente… Ele não está em um credo. Ele não está nas organizações da
igreja. Ele não está. Ele está no coração dos crentes. Ele não estava nas
tumbas mortas ali, mas Ele estava vivo.
40
Oh, que mensagem para levar à igreja hoje à noite. Eles a
recebem? Não mais do que naquela época, do que… pior agora do que
era lá. Quando os discípulos ouviram, eles creram, e a Bíblia diz que
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eles se alegraram. A Bíblia diz: “Quando ouviram isto, se regozijaram”.
Quando eles O encontraram e reconheceram que era o seu Senhor. E
assim é nesta noite quando um homem ou uma mulher, menino ou
menina, que estiver disposto a sair fora do credo de sua igreja… Eu
não digo para vocês não pertencerem à igreja de vocês; tudo bem.
Mas não esconda sua alma atrás daquele credo, achando que ele irá
te salvar. Você nunca será salvo até você encontrar Cristo como seu
Salvador pessoal e o Seu Espírito encher sua vida. “Então estes sinais
acompanharão aqueles que crerem.”
41
Não uma dança divertida como vocês têm visto muitos
pentecostais fazerem, não um necrotério como vocês veem muitos
do restante deles fazerem. E os pentecostais estão quase fora do
seu divertimento agora, eles estão de volta ao necrotério também.
Não como aquilo… Não os apresente àquilo, mas ao Cristo vivo e
ressurreto. Amém. É isso o que somos… Então você tem alegria. Como
os discípulos, quando você O encontra e sabe. E quando Ele operou o
sinal diante deles e lhes mostrou que Ele era o mesmo Jesus, fazendo
as mesmas coisas que Ele fez… Ninguém mais poderia fazer isso a
não ser Ele. E eles reconheceram que era o seu Senhor e se alegraram.
42
Bem, Cleofas e os demais gastaram um dia inteiro para ir
a Emaús, numa jornada de um sábado. Eles não gastaram mais do
que poucos minutos para voltar. Oh, depois que eles descobriram
a verdade, que Ele havia ressuscitado, porque eles O tinham visto
manter Sua Palavra e cumpri-La, e fazer exatamente como Ele fez antes
de ser crucificado, eles se apressaram através do país. Eu imagino que
seus pés tocavam no solo a cada quatro ou cinco jardas. Eles estavam
apressados. Eles queriam contar ao restante deles: “Verdadeiramente
o Senhor ressuscitou”. Eles tinham algo em seus corações.
43
Eles não estavam indo discutir seus pontos de vista religiosos.
Eles estavam indo para dizer: “Eu sei que Ele está vivo. Eu sei por
que Ele apareceu para nós, e O vimos fazer as mesmas coisas que Ele
fazia antes de morrer, antes que O matassem. E eles não roubaram
Seu corpo. E a mulher está completamente certa porque de fato Ele
ressuscitou dos mortos, porque era Ele.” Então eles olharam um
para outro quando eles pararam debaixo de uma… em algum lugar
para descansar um pouquinho. [O irmão Branham ofega - Ed.]
Disseram: “Não ardia em nós o nosso coração? [ofega] Nós deveríamos
ter reconhecido que era Ele. Bem, voltou lá atrás na Escritura. Nós…
Não ardia em nós o nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho e nos
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Agora, estamos nós esperando por um Messias? Isto é certo. Estamos
esperando a vinda do Senhor Jesus, o Messias. Bem então, Ele
prometeu que apareceria. Agora, se Ele apareceu para eles daquela
forma, aquelas duas gerações de povos, e deixe-nos ir pela teologia,
então Ele... isso não é nosso Senhor Jesus. Oh, não. Hum-hum, não.
Vejam, Ele tem que fazer conosco da mesma forma que Ele fez a eles.
O que Ele está fazendo? Assim como Ele prometeu nos dias de Noé,
quero dizer, nos dias de Ló, assim Ele seria agora. Então Ele tem vindo
ao Seu povo eleito que crerá nisto e revelará que Ele ainda é o Messias,
o ressurreto. Amém. Este é o Evangelho, meu irmão. Não há ninguém
que possa colocar um dedo nisso. Agora, a coisa é, Deus cumprirá Sua
Palavra? Eu creio.
88
Quantos de vocês têm cartões de oração? Parece que
aproximadamente quarenta ou cinquenta. Muito bem, número 1,
quem tem ele? Cartão de oração número 1, levante a mão. Qual é a
letra? Talvez eu tenha… ãn? A. número 1 A, levante a mão. Qualquer
que tiver número 1-A. Você deve estar equivocado em algum ponto.
Vamos começar por outro lugar então. Oh, desculpe. Está bem.
Número 1, venha aqui senhora. Número 2, levante a mão. Está bem,
senhora, venha aqui. Número 3 levante a mão. Número 3? Bem aqui,
senhora. Número 4? Número 5? Bem aqui, senhora, venha aqui.
Número 6? Número 7? Número 8? Oito, oito? Está bem. Nove? Eu
não vi o 9, nove, dez? Quem tem o dez? Onze? Doze? Assim eles não
vão se apressar de uma vez… 12, 13? 13? Cartão de oração 13, você
levantaria a mão? 14? 14? Está ficando terrivelmente devagar. Bem,
está bem, fiquem de pé por um minuto.
89
Quantos não têm cartão de oração, levantem a mão, e se está
doente. Levante a mão. Agora, você não tem que ter um cartão de
oração. Eu peço que vocês creiam nesta história que lhes contei sobre
Ele, que é a verdade. Havia uma mulher na Bíblia, digamos que ela
tinha um fluxo de sangue. Nós conhecemos a história. Ela não tinha um
cartão de oração, também. Mas ela disse: “Eu creio que esse Homem
é a verdade. Eu creio que esse é o Filho de Deus. Se eu puder tocá-Lo,
ficarei bem”. Quantos conhecem a história? E quando ela O tocou, o
que aconteceu? Ela saiu, quem sabe, e sentou-se porque estava satisfeita
em seu coração por haver tocado o Messias. Você crê nisto?
90
Agora, ouça. Observe-me e me ouça. Vêem? Você toca o
Messias. E Jesus se virou e disse: “Quem me tocou?” Agora, enquanto
eles estão preparando aquelas pessoas. “Quem me tocou?”
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84
Essa mulher disse: “Senhor, vejo que és um profeta”. Continuou:
“Sabemos (nós, os samaritanos), sabemos que quando o Messias vier, Ele
nos falará estas coisas”. Bem, este seria o sinal do Messias. Se Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente, este ainda é o sinal do Messias.
Correto? “As obras que Eu faço, vós também as fareis. Eu estou convosco,
mesmo em vós, até o fim do mundo.” Está correto, irmão Hicks? Vê?
“Sabemos que o Messias virá e nos dirá estas coisas, mas Quem és Tu?” Vê?
“Tu deves ser um profeta.”
Ele disse: “Sou Eu, Aquele que fala contigo”.
E assim ela correu até a cidade e contou aos homens. Ela disse:
“Venham, vejam um Homem que me contou o que tenho feito, não é Ele o
próprio Messias?” E a Bíblia disse que o povo de Samaria creu em Jesus
por causa do testemunho da mulher. Correto?
85
Agora, Ele operou aquele sinal diante do judeu e diante da
samaritana, por quê? Eles estavam procurando pelo Messias. Isto é
correto? Você não encontra um caso diante do gentio. Não, Isto…
Vejam, eles foram ensinados por milhares de anos que viria um
Messias, assim Ele fez… Há apenas três raças de povos, que são Cão,
Sem e o povo de Jafé. Pedro com as chaves no dia de Pentecostes abriu
isso aos judeus. Felipe desceu e pregou aos samaritanos, batizou-os
em Nome de Jesus Cristo, impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo
não veio. Pedro tinha as chaves, foi e impôs as mãos sobre eles, eles
receberam o Espírito Santo. Ali na casa de Cornélio, Pedro subiu ali
com as chaves, abriu-o para quem? Judeus, samaritanos e gentios. E a
partir de então o Evangelho continuou. Então foi aberto para todos os
povos: Cão, Sem e o povo de Jafé.
86
Agora, dos três filhos de Noé brota toda a raça humana, se
cremos em nossa Bíblia. O resto foi destruído. Nós não estávamos
lá atrás naquela terra dos macacos, aonde aquele povo macaco. Nós
cremos que somos seres humanos vindos de Deus, feitos à imagem de
Deus. Deixe-os crer no que quiserem. Isto é o que nós cremos. Cremos
em Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito à imagem de Deus, não usurpou
a Deus, era igual a Deus. “E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo
o mundo.” Ele era Deus. Ele se parecia com Deus; Ele agia como Deus;
Ele pregava como Deus; Ele se levantou dos mortos como Deus. Ele é
Deus. Com certeza.
87
Então nós O observamos, quando Ele veio e disse: “Estarei
convosco, mesmo em vós. As obras que Eu faço, vós também as fareis”.
Agora, Ele prometeu que no final da era gentia esse sinal iria aparecer.
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abria as Escrituras?” Disse: “Néscios e tardios de coração para compreender.
Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em Sua Glória”,
como diziam as Escrituras?
44
Vejam, eles sabiam que era Jesus, porque Ele se alinhou com
as Escrituras sem se importar com o que os outros diziam. E quanto
mais cedo à igreja chegar ao lugar em que ela se alinhará com o
ensinamento Escriturístico, ao invés de tentar tomar alguma teologia
feita pelo homem; mais rápido ela encontrará o Cristo ressurreto. Isto é
certo meu irmão. Deus não constrói sobre nenhum outro fundamento
além do que já está posto pelos apóstolos. Isso é certo. Oh, sim, eles
estavam felizes.
45
As igrejas de hoje mudaram em relação ao que eram no dia de
Pentecostes. Oh, quanta mudança eles fizeram desde aquele dia. As
igrejas se reunem hoje para honrar, parece, eu odeio dizer isso, mas
parece-me que as igrejas se reúnem hoje para honrar um cadáver. Eles
vão a um lugar e cantam: “Mais perto Meu Deus de Ti”, e algum tipo
de coisa vagarosa e fúnebre assim, fazendo um som cansativo. Bem,
eles se aproximam de você e dizem: “Agora, vamos recitar o credo dos
apóstolos”. Vamos repetir este tal e tal credo que o doutor fulano de
tal, assim e assim, de certo lugar assim e assim… “Oh, que coisa.”
46
Como se você estivesse lamentando isso. E metade deles
ficam em casa para assistir televisão ao invés de virem à igreja no
domingo. Isto é certo. Mortos, apenas um cadáver se movendo por aí.
E assim um cadáver pregando, e um cadáver tentando falar sobre um
morto que viveu um dia, e viveu numa tumba muitos anos atrás, um
cadáver. E apenas cadáver, cadáver, cadáver… Eles vão honrar um
Cristo que morreu há mil e novecentos anos atrás. É quase exatamente
aí onde as igrejas se encontram hoje, tentando honrar um cadáver ao
invés de aclamar um Conquistador. Amém. Glória a Deus. Sou feliz
por ser um pentecostal de coração, não por denominação, não senhor,
apague meu nome dali. Mas a experiência… Não viemos dar honra
a algum homem morto. Estamos aclamando um Conquistador que
conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e a doença, cada demônio,
cada incredulidade: “Ele os conquistou”.
47
Agora, poderia você imaginar se essa escola aqui tivesse um
time de beisebol ou de basquete e eles fossem e vencessem o inimigo
e retornassem. Poderia você imaginá-los de pé, cantando algum tipo
de música como “Mais Perto Meu Deus de Ti” para eles? Ora, eles
estão sacudindo bandeiras e balançando-nas e fazendo... Que tal
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quando Napoleão voltou? E quanto a Stalin, quando eles foram para
a Alemanha, como eles dispararam as armas e fizeram os Alem... ou
fizeram continência, cruzaram suas pernas naquele cumprimento
russo? E o que me diz quando nossos rapazes retornaram para casa
após a vitória? Assopraram os apitos, as pessoas foram ao deserto,
eles atiraram, gritaram, tocaram sinos. Por quê? Conquistamos nosso
inimigo. Glória!
48
E hoje você pensa que está em algum tipo de necrotério,
vá à igreja, e eles: “Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso”. Eu creio
num Jesus Cristo ressurreto, amém, um Conquistador da morte, do
inferno e da sepultura. Eu creio que Ele está vivo hoje à noite, vivo
neste edifício conosco, de acordo com Sua promessa: “Onde dois ou três
estiverem reunidos, ali estarei no meio deles”. Sim, senhor. Não em algum
culto fúnebre, mas aclamando um poderoso Conquistador...
49
Mas o problema conosco é que nós não olhamos para o nosso
Conquistador. Olhamos para nosso presbítero. Olhamos para algum
grande evangelista. Alguém quando… Vemos o que eles falam
sobre isso, sim senhor. Nós… Nós olhamos um para o outro. Mas
fomos ordenados a olhar para Ele. Olhamos para dizer, agora se há
uma coisa ou outra acontecendo, bem, o Senhor fez certa coisa, Ele
curou alguém, Ele fez outra coisa assim. Mas… Agora, nós dizemos:
“Vamos ver o que o doutor Jones diz sobre isso. Se a nossa igreja não
crê nisso, nós não vamos receber isso”. Vê? Você está olhando para o
que o presbítero diz. Você está olhando para o que o bispo diz. Desta
maneira você nunca verá a Cristo.
50
Quando eles ouviram que Jesus havia ressuscitado dos
mortos e aparecido entre eles daquela forma, eles não pararam e
olharam um para o outro; eles olharam para Ele. Eles tinham visto
Suas cicatrizes, tinham visto Seu poder. Eles O tinham visto operar
os milagres que operou antes de morrer e souberam que era o seu
Deus vivo. E eles não olharam um para o outro nem pediram para
que ninguém olhasse para eles.
51
Mas hoje surgem alguns peitos estufados: “Eu sou o doutor
Fulano de Tal, com tal e tal ensino. Sou Ph.D, LL.D, Q.S.T” e todos
esses outros tipos de coisas, e onde está Cristo em tudo isso? O que
temos? Um necrotério. E adorando um Cristo morto numa tumba.
Nós não adoramos um Cristo morto em uma tumba, a Igreja viva, a
Igreja do Deus Vivo. Nós adoramos um Conquistador ressurreto, que
conquistou a nossa incredulidade e todos os credos, e os atirou sob
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vier a acontecer, então temam esse profeta, pois estou com Ele. Mas se não
acontecer, então não o ouçam; não o temam de modo algum, porque Eu não
estou com ele”. Bem, este é o único sentido.
81
E os judeus, o povo escolhido de Deus, sempre lembraram que
Deus falou com eles por meio de profetas. Hebreus 1 diz: “Havendo
Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos
profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Seu Filho, Jesus Cristo.”
Agora, nestes últimos dias... Todos os leitores das Escrituras sabem
disto, Hebreus 1, Hebreus1:1. Agora, vamos começar pelo princípio.
“Deus, muitas vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas;
nestes últimos dias através de Seu Filho, Jesus Cristo.” Agora, o que era
Ele? Ele era o Rei dos profetas. Ele foi o maior de todos os profetas.
Porque Ele foi O Profeta: “O Senhor Teu Deus levantará um profeta como
eu”. Quantos sabem que Moisés disse que... Sim. Bem, então, quando
Ele veio e disse a Pedro qual era o seu nome, Simão, e então... disse que
seu nome era Pedro, quando Ele disse a Natanael que o viu embaixo
da árvore antes dele vir, Natanael disse: “Verdadeiramente, Tu és o
Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel”.
82
Quando Ele falou com a mulher no poço, disse: “Dá-me de beber”.
E ela indagou: “Por que Tu um judeu pedes a mim, uma samaritana?
Nós temos segregação aqui. Nós não nos associamos”.
Bem, Ele disse: “Mas se tu soubesses Quem está falando contigo,
tu me pedirias de beber. Eu lhe daria uma água que não vens tirar
neste poço”. E Ele continuou a conversa. O que Ele estava fazendo?
Entrando em contato com o espírito dela. Então quando Ele descobriu
qual era o problema dela… Quantos sabem qual era o problema dela?
Ela teve muitos maridos. Então Ele lhe disse: “Vá, chame teu marido e
volte aqui”. Oh, ela respondeu: “Eu não tenho marido”.
Ele disse: “Você disse a verdade, pois você teve cinco maridos, e
aquele com quem você está vivendo agora não é o teu marido. Assim, você
disse a verdade”. Agora, observe aquela mulher. Ela sabia mais sobre
Deus do que metade dos pregadores de Chicago. Isto é certo. Isto é
certo. Ela disse: “Senhor…”
83
Agora, observe o que aqueles pregadores disseram quando O
viram fazer aquilo. Eles disseram: “Ele é um adivinho, Belzebu”.
Jesus disse: “Eu os perdoo por isto”. Mas um dia o Espírito Santo
virá para fazer a mesma coisa e ao falar uma palavra contra Ele, jamais será
perdoado neste mundo ou no vindouro. Correto?
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corações, com os pés ligeiros e o coração alegre contar aos outros.
Como Cleofas e seu amigo vindo de Emaús.
77
Ó Senhor, Tu aparecerás diante de nós nesta noite aqui? Venha
ao nosso meio e faça algo por este povo. Tal como fizeste antes de
ser crucificado, que eles possam saber que a Mensagem da hora é
verdadeira; Tu ressuscitaste dos mortos. Eu peço isto em Nome de
Jesus. Amém.
78
Realmente está na hora de encerrar, mas eu creio, meu filho
me encontrou ali na porta e disse que distribuiu cartões de oração, e o
segurança me disse, ou o garoto que cuida das luzes, que eles tinham
entregado cartões de oração para receber oração. Quantos… Há alguém
aqui que nunca esteve em algum dos meus cultos antes, que tenho
conduzido para o Senhor, levantem as mãos, que nunca estiveram em
algum deles? Oh bem, é provável que tenhamos discernimento então.
Se você tem… Há alguém aqui que esteve em uma... que teve... que
todos vocês estiveram, como espero, estiveram em Chicago, muitas
reuniões como tive. Eu já ia pedir ao irmão Tommy para que viesse
aqui e ficasse de pé e orássemos por eles. Tragam os cartões. Mas se
não houver ninguém aqui que já… eu vejo dois terços da congregação
que nunca estiveram em outro culto.
79
Então agora, eu quero dizer isto: eu não reivindico ser um
curador. Qualquer homem que reivindica ser um curador, ele é um
garganteador. Isto é certo. Não uma cura, então. Veem? Mas nós…
É Cristo que é o curador. Jesus já curou, no Calvário, comprou a sua
salvação, e comprou a sua redenção, Ele comprou a sua cura. Quantos
sabem que esta é a verdade? A única coisa que Ele pode fazer é
mostrar Sua Palavra e manter Sua promessa, correto? Quando Ele
esteve aqui na terra, Ele afirmou ser um curador? Não, senhor. Ele
disse: “Nada faço de Mim mesmo, mas o que vejo Meu Pai fazendo, assim
faz o Filho da mesma forma,” São João 5:19. Quantos sabem que esta é
a verdade? Sim. Então Jesus não fazia nada até que Ele tivesse uma
visão. Lembre-se como… ele…
80
Como… Qual era o sinal do Messias? Quem sabe qual seria
o sinal do Messias? Um profeta (correto?). Aquele que discerne os
pensamentos e que faz predições. Todos os judeus criam que Ele era...
que o Messias seria um vidente. Ele iria saber o que era, e o que iria
ser e o que tinha sido; este era o sinal. Tudo… Deus disse: “Se entre
vós houver alguém que seja espiritual ou profeta, Eu, o Senhor, em visão
a ele Me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E se o que ele disser
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Seus pés e disse: ”Sou teu, e tu és Meu.” Amém. “Estou vivo para todo
o sempre.” Este é o grande Conquistador. Este é Aquele. Aquele para
o qual minha fé está olhando.
52
O que queremos fazer hoje é não olhar para aqueles pobres,
tristes comedores de alho lá atrás, lá no deserto; desejando as panelas
de carne do Egito, estavam vestindo shorts e vestidos, e de lábios
pintados, e cortando seus cabelos, e negando o poder de Deus. Deixe-os
em paz. Eles perecerão ali no deserto. Vamos seguir nosso grande Josué
(aleluia!), nosso Líder. Não faça perguntas, mantenha-se em passo. Isso
é tudo. Apenas continue seguindo. Não olhe atrás para eles, não preste
atenção neles. Se eles quiserem ficar no Egito e sedentos pelas coisas
do mundo, e todas suas estrelas de cinema, e imitadores, e tudo mais,
deixe-os irem. Nós olhamos para Jesus. Olhamos para o nosso Josué.
53
Não estamos olhando para uma sede. O problema disso hoje,
você diz: “Agora, espere, você não deveria beber. Você não deveria ir
aos filmes. Você não deveria fazer isso. Não deveria… Mulheres não
deveriam cortar seus cabelos. Elas não deveriam usar shorts.” Oh, eu
imagino, se alguém já alcançou o outro lado da terra e já comeu das
uvas de Canaã, e comeu das romãs e do delicioso mel dali, ele não vai
querer mais o alho do mundo.
54
A coisa é a seguinte, nós os alimentamos com alho e coisas
assim, e os deixamos sedentos e com dor de barriga, desculpe-me a
expressão, isso não é apropriado no púlpito. Mas volte ali. Se quiserem
voltar para o mundo, deixe-os voltarem. Estamos indo adiante.
Estamos seguindo nosso… Não apenas de volta a Atos 2:4, vagueando
por ali no mesmo terreno. O que eles fizeram? Eles ficaram por lá
quarenta anos e lá morreram. Exatamente na mesma coisa, o tempo
todo. Isto é certo, Atos 2:4 é parte disto. Mas o ponto disto é, Ele disse
um dia para os Seus… “Levantem, vocês estão nesta montanha há quarenta
anos, virem em direção ao norte. Cruzem além do Jordão, a separação,
pois existe mais do que esta montanha para vocês.” Há mais do que
Atos 2:4 para vocês. Cada promessa no Livro pertence à Igreja. E Deus
está esperando Sua Igreja se levantar e recebê-la.
55
Como você pode fazer isso quando você ainda está com sede
e desejando ser como o mundo? Como podem eles fazerem isso
quando ainda estão comendo com saudade do alho, das panelas de
carne do Egito? Não. Mantenha-se alinhado com Josué. Isto é certo.
Pegue as uvas novas e o vinho novo Pentecostal. Embriague-se com
isto. Irmão, você não vai nem mesmo olhar para o mundo mais. Algo
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vai acontecer com você. Oh! Vamos adiante, seguindo os passos de
nosso grande Líder, e conquistar… Lembrem-se, Deus disse a Josué:
“Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é possessão”. Irmão,
aquelas pegadas significam possessão. Vamos continuar caminhando
para a Terra Prometida, não olhando para trás para ver o que vai
acontecer lá, e o que alguém mais está fazendo. Mantenha seus olhos
em Jesus, o Josué, o Líder. Mantenha-se movendo mais profundo e
nas alturas mais elevadas, até que você tome posse de tudo o que
Deus te prometeu em Sua Palavra.
56
Nem todos os homens podem receber isto. Está escondido aos
olhos do mundo, e é loucura para eles. Mas aqueles que são nascidos e
eleitos para a vida eterna creem nisto. Nós percebemos a hora em que
estamos vivendo. Vamos adiante. Lembrando disto, que temos algo
por trás de nós. Jesus disse, quando Ele enviou Seus discípulos: “Éme dado todo poder nos céus e na terra”. Com certeza. Isso está por trás
de nós. O quê? Para cada promessa que Ele fez, porque todo Poder é
dado a Ele. O Pai deu todo poder ao Filho. “E tudo que está no céu,
todo poder no céu me pertence,” disse Jesus. “E Eu estou convosco.”
Algo para nos dar suporte.
57
Lembremo-nos disso quando formos, há algo atrás de nós,
algo em nós e algo diante de nós. Amém. Isto é, vem, creia e vá. Algo
por trás de nós, algo em nós e algo mais por nós. Ele era, Ele é, e Ele
Virá. O mesmo Jesus que era é o mesmo Jesus nesta noite, e o mesmo
Jesus que virá é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem, creia e vá, e
fale a alguém mais sobre isso. Amém. Oh, eu amo isso. Glória a Deus.
58
A vida Dele, o que Ele foi para nós, é Sua vida de volta. Ele nos
deu o que Ele era para que não fôssemos enganados quanto àquilo que
Ele é hoje. Oh, eu gosto disso. Amém. Não tome a palavra de ninguém
para isso, tome a Palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse: “Se vós
estiverdes em Mim e as Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis o que
quiserdes e lhes será dado”. Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras
que Eu faço, ele também as fará”. Jesus disse: “Um pouco e o mundo não
Me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até
o fim do mundo,” Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Como
sabemos? As pessoas dizem: “Por certo, eu creio nisso”. Jesus disse:
“Estes sinais seguirão aos que creem”. Estes sinais não são para você,
disse: “Eles podem seguir, provavelmente eles seguirão, eles devem
seguir”. Ele disse: “Eles seguirão”. Isso mesmo. “Eles seguirão aos
que creem.” Sim, senhor.
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passei da hora. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Qual é
a mensagem hoje? Venha, creia, vá e conte aos demais que Ele se
levantou dos mortos. Ele está vivo e aparece à Igreja Eleita nesta
noite. Como Ele apareceu lá, o que Ele faz então… Eu sempre tenho
dito a vocês que Deus é infinito e não pode mudar. E se essa foi
Sua atitude com relação ao mundo lá, após Sua ressurreição, então
é a mesma coisa hoje. E Jesus testemunhou a mesma coisa ao dizer:
“Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”.
Vamos inclinar as cabeças.
74
Senhor Jesus, às vezes eu me pergunto se não estou fora de
mim, quando penso ao ver a terrível maldição que tem vindo sobre
este mundo, quando eu penso nas igrejas que estão tentando serem
artistas cômicos [Cujo trabalho é entreter os outros – Trad.], tentando
copiar o mundo. Senhor Deus, oh, Tu disseste: “Pai, eu oro para que os
tire do mundo”. Tire o mundo deles, guarde-os do mundo. Tu oraste
para que eles pudessem se guardar... os Teus discípulos... do mundo,
e aqui estão eles voltando diretamente para o mundo, tentando se
comparar com o mundo.
75
Deus, conceda, ajude Senhor, alguém vai captar a mensagem,
certamente, eles saberão. Tu és o mesmo ontem, hoje, e eternamente.
Tu não estás morto, mas vivo para todo o sempre. Nós cremos em
Ti, Senhor. E como pode um homem crer a menos que Tu o chames?
Jesus disse: “Ninguém pode vir a Mim, a não ser que Meu Pai o chame
primeiro. E todos os que Meu Pai chamou, virão”. E sabemos que isto é
certo. Eles virão. E é nosso dever pregar e deixar as lascas caírem onde
quer que for, e as ovelhas ouvem a voz.
76
Deus, certamente depois de falar de Ti, de Tua ressurreição,
a notícia de última hora mais importante que já brilhou no mundo
é Cristo morto por nós, e levantado novamente, vivendo em nós,
indo adiante conosco, vivo conosco, para provar a Si mesmo em nós;
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu não conheço nada
maior. Eu oro agora para que muitos crentes creiam nesta noite, mais
profundo; para que muitos descrentes creiam pela primeira vez; que
muitos que não estão cheios com o Espírito Santo sejam cheios e se
tornem Teus apóstolos nesta noite, um grande discípulo para seguirTe e ir contar aos outros. Que eles possam olhar na Bíblia e ver que
Ele morreu para que pudéssemos ter este privilégio. Que eles possam
crer quando O virem aparecer. E que eles possam então sair da igreja
e ir contar a outros que Jesus está vivo. Que eles possam ir com os
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[Referência à geração de jovens dos anos 50, que sempre faziam coisas
diferentes – Trad.] sobre a ressurreição, ou sobre a crucificação. Eu
tenho isso bem aqui no jornal. E isso emocionou toda a Inglaterra.
Isso estava em nossos jornais aqui. Eles tinham um garoto vestido
com sua camisa listrada e uma calça jeans puxada para baixo sobre o
seu quadril, e ele era Jesus. Eles tinham um outro, Judas, e ele estava
tocando uma pequena guitarra dessa maneira, andando para cima
e para baixo. Em larga transmissão nacional pela televisão. “Eu vou
pegá-Lo nesta noite, querido, eu vou vendê-Lo.” E tudo assim. E
uma garota cantando rock-and-roll, falando sobre Jesus, dizendo:
“Eu amo minha mãe, velho colega, não é o suficiente, querido?”
Desse jeito. Caminhando assim, tocando em uma igreja religiosa que
se rebaixa àquele nível, ela se foi. O que as pessoas fizeram? Eles
acharam isso maravilhoso.
71
Bem, você acha que aquilo é alguma coisa? Aqui mesmo
em nosso próprio país, toda quinta-feira à noite numa certa igreja
organizacional grande, o pastor e todos os demais apresentam um
jogo beatnik. Uma foto na primeira página com uma longa barba, um
beatnik. Uma certa igreja denominacional, um amigo meu me chamou
outra noite para ir até ali, uma grande organização da santidade. E eles
estavam colocando um beatnik, ou melhor, uma festa de rock-androll. E até o homem que estava fazendo a transmissão disse: “Você
não tem medo de sofrer algumas críticas?” Ele disse: “Há muito que a
organização desta igreja esqueceu a bela arte do rock-and-roll”.
72
Quando chega a um ponto em que a igreja tem que ter
entretenimento, ela é um grupo de pessoas miseráveis, apóstatas,
destinadas ao inferno. Quando chega a um ponto onde não podemos
representar Jesus Cristo no poder de Sua ressurreição, fechem suas
portas e voltem para o mundo porque estão mortos de todo jeito.
Amém. Sim, mas é isso. Uh-huh. Oh, sim, não podemos fazê-los
brilhar. Ele é a Luz. Ele é um resplendor, não um clarão. Jesus não é
um brilho como os brilhos mundanos, mas Ele é um suave resplendor
de Luz. Amém. E você não pode fazê-la brilhar. Você tem que deixála brilhar. Não tente produzi-la porque não vai funcionar. Este que é
o problema. Se eles não conseguem fazer de um jeito, eles fazem de
outro. Se eles não podem produzir isso, para tentar fazer a luz brilhar,
o que eles fazem? Eles tentam... aquilo é uma maquiagem artificial.
Você não pode fazê-la brilhar. Apenas deixe-a brilhar. Oh, aleluia!
73
Que horas são? Estou ouvindo o alarme do meu relógio. Já
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59
E o que Ele deixou? Ele deixou Sua vida para nos mostrar o
que Ele era. É isto que está por trás de nós, então podemos dizer o que
está em nós. Oh, eu gosto disso. Olhamos para trás para ver o que Ele
era; então podemos ver agora o que Ele é. Jesus nunca foi um teólogo
obstinado. Ele os chamou de um bando de hipócritas e serpentes
rastejantes, e tudo mais, paredes caiadas, sepulcros cheios de ossos de
mortos. Ele bradou contra eles. Ele nunca se uniu a nenhum de seus
grupos. Mas Ele permaneceu com a Mensagem do Pai. Ele permaneceu
com as Escrituras: “Não está escrito nas Escrituras?” Não importa o
que eles quisessem ver e o que quisessem fazer, eles queriam que Ele
levantasse este aqui e fizesse aquilo outro. Ele disse: “Eu faço o que o
Pai me mostra para fazer. Eu não faço nada de Mim mesmo, mas só o que vejo
o Pai fazendo primeiro”.
60
Moisés disse que Ele seria um profeta, o Messias seria, e que
Ele discerniria os pensamentos de seus corações. E Jesus foi a Palavra
de Deus manifestada. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.” Ele era
Deus em carne. E é por isso que a Palavra de Deus estava em Cristo,
e Ele era a Palavra de Deus. E a Bíblia diz que a Palavra de Deus (em
Hebreus no capítulo quatro) é mais afiada que uma espada de dois
gumes. Como você vai fazer isso e pertencer a uma organização? Eles
dizem: “Diga isso e te chutaremos para fora”. Como você vai fazer
isso? Miserável. Oh, que coisa!
61
Eu sei que estou fazendo inimigos, mas estou fazendo amigos
ali. Então esta é a coisa principal. Veja, eu não me importo com o que
o homem diz, é o que Deus diz. Diga-me que não é a Palavra. Veja
aonde chegamos. Olhe ao redor de si e veja como estamos morrendo.
Levante e se sacuda. Volte para uma experiência de Páscoa da
ressurreição que Jesus Cristo vive hoje. Ele está vivo agora e para
todo o sempre. Sim. Não…
62
Ele é o mesmo hoje. Ele apareceu para nós ontem e provou que
Ele estava nos apoiando, que Ele possa ser Aquilo que está em nós, e
como que um pensamento substituto em nossa mente daquilo que Ele
será. Se já é tão glorioso quando Ele desce em nosso meio agora, o que
será quando tivermos um corpo como o Dele? Então vemos que temos
algo atrás, indo adiante de nós, indo antes de nós para nos preparar um
lugar. Graças a Deus não teremos que ser sempre criaturas terrestres.
Ele foi, Ele é. Ele era, nós vemos o que Ele era. Olhamos para trás e
vemos o que Ele era, então vemos o que Ele é hoje. Se Ele era apto
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para discernir os pensamentos do coração naquele dia quando Ele era
a Palavra, se Ele está aqui hoje, Ele é aquele mesmo que discerne os
pensamentos do coração. O que Ele era, Ele é hoje e será para sempre.
Se Ele foi um amado Salvador ali, o Criador, Ele é o mesmo amado
Salvador e Criador hoje. E Ele está atrás de nós, conosco e adiante de
nós. Venha, e creia, e vá, e conte a alguém mais.
63
Nós não cremos nisto, ou não nos assentaríamos tão mortos
com todos os nossos rituais, levantá-los e assentá-los, e tudo isso, no
domingo de manhã. Nossos corações estariam ardendo com o fogo
Pentecostal, não poderíamos suportar. Foi assim há quarenta anos
atrás com a igreja Pentecostal, mas vocês a organizaram, mataram-na.
Vocês mataram... vocês mataram aqueles que queriam crer nisso, mas
há alguns que não creem nisso, eles continuam vivendo.
64
Quando a Coluna de Fogo, onde Ela parou, os filhos fizeram
um pequeno acampamento. Eles nunca armaram suas tendas
permanentemente, pois toda vez que a Coluna de Fogo se movia,
eles se moviam com Ela. Lutero a viu e saiu da Igreja Católica. Mas
quando Lutero morreu o que eles fizeram? Organizaram. A Coluna
de Fogo se moveu e Wesley A seguiu. Quando Wesley morreu, eles
se organizaram. Então o que aconteceu? A Coluna de Fogo seguiu
em frente e os pentecostais A seguiram. Certamente. O Batismo do
Espírito Santo. Agora, os pentecostais se organizaram, e o que a
Coluna de Fogo está fazendo? Seguindo adiante, e os pentecostais
estão morrendo. Bem, isso é exatamente correto. Não que a experiência
pentecostal esteja morrendo, mas a organização pentecostal. Ela não
está morrendo, já está morta. Ela morreu quando se organizou. Morta,
cada uma. Uma não pode... não pode chamar… a chaleira não pode
chamar a panela de suja, porque são a mesma coisa. Isto é certo.
65
A unicidade não pode clamar contra a Dualidade, e a
Dualidade não pode clamar contra a Trindade, e as Assembleias não
podem clamar contra a Igreja de Deus, e a Igreja de Deus não pode
clamar contra a Unida. Estão todas em um grande pacote. Quando eles
se organizaram, eles a mataram. Eles nunca mataram… eles levaramna para fora do meio deles, porque eles desenharam um círculo e ali
entraram. Deus é um Deus universal, onipotente e onipresente. Ele
não está amarrado a nenhum credo humano. Amém. Se Ele é a vida,
Ele prova Isso. Se Ele não prova, então Ele não é. Venha, creia e vá ver.
Sim, senhor.
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66
O problema disto é para o mundo, eles estão tentando... a igreja
está tentando dar ao mundo um monte de entretenimento. [Espaço
em branco na fita - Ed.]… em suas terras. Não deveríamos. O que
faremos? Damos a eles uma grande panela de um cozido religioso,
um ensopado de resto de comida. Isso é tudo. Chamam isso de festas
sociais, e pequenos jogos de trapaça, e jantares de sopa para pagar o
pregador. Bobagem. Esta não é a maneira de conduzir a igreja. Deus
enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja. Correto. Mas estamos
tentando dar o mundo… Bem, você não pode satisfazer o povo
naquilo. Eles já alcançaram aquilo. Eles são gênios em entretenimento.
Eles são gênios, então não podemos fazer nada por eles.
67
Vamos dar a eles algo que eles não têm. Aleluia! Uma coisa que
eles não têm é Jesus. Amém. Não tente entreter-se com eles, você os está
encontrando no terreno deles. Pregue Cristo e deixe-os vir a este terreno
e descobrir o que eles têm. Se eles quiserem ficar na terra do alho, deixeos ficar. Não vamos encontrar com eles ali. Não somos imitadores,
somos apóstolos. Aleluia! Nós não, não somos macacos, como dizem
que somos. Nós somos filhos de Deus, criados a Sua imagem. Bobagem
para aquele grupo. Saiam disso, há um Cristo vivo. Amém.
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Oh, o que eles não têm é Jesus. Oh, nós podemos dar a eles
todos… Oh, eles obtiveram psicologia de sobra, religiões filosóficas
e tudo. Oh, oh, que coisa! Eles estão carregados com essas coisas.
Mas há uma coisa que eles não têm que é Jesus. Isto é certo. Oh,
eles têm entretenimento, eles conseguem fazer um estardalhaço
maior no basquete do que você. Com certeza que conseguem. Eles
podem colocar homens ali naquelas telas de cinema que poderiam
superar qualquer coisa que você consiga fazer. Isto é certo. Eles
são gênios nisso. Não tente se comparar a eles. Não disse Jesus aos
filhos do mundo o que eles são? Isto é certo. Mas há uma coisa que
eles não têm, é Jesus.
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E é isto que estamos supostos a representar, a contar a eles.
Não que tenhamos um grande ginásio, que tenhamos a maior classe
de escola dominical, e que façamos doações, e que tenhamos jantares,
e tenhamos isso para nossa igreja, e danças. “Se você se unir à nossa
igreja, nós temos dança toda quarta à noite. Toda quinta à noite depois
da reunião de oração nós temos um pouco de dança no porão.”
70
Aqui outro dia quando este… Vocês viram esta foto de
Londres, que apareceu na tela, onde aquele jovem imbecil ali… Um
grupo de uma Igreja Presbiteriana, apresentando uma peça “beatnik”

