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1
Com as cabeças... para oração. Deus Todo-Poderoso, é com os
corações agradecidos que nos inclinamos diante de Ti nesta noite, para
oferecer a Ti a adoração de nosso coração por haver enviado Jesus à
Terra, para que pudéssemos ser redimidos e tivéssemos o privilégio de
um dia olhar para Aquele que nos salvou. Estamos aqui nesta noite;
nós nos reunimos no nome Dele, pois Ele prometeu que onde quer que
dois ou mais se reunissem em Seu Nome, Ele estaria em nosso meio, e
então, se concordássemos em qualquer coisa, isso seria concedido.
Senhor, estamos perfeitamente em acordo nesta noite: se houver
alguém neste edifício que não seja salvo, que ele seja salvo nesta noite,
ou alguém que esteja ouvindo pelo rádio, que seja salvo nesta noite.
Cure todos os que estão enfermos e aﬂitos, e receba glória ao Teu
Nome; pois somos Teus servos e estamos aqui para Te servir no melhor
de nosso conhecimento. Agora, nos encomendamos e nossos espíritos,
nossos pensamentos e tudo o que somos, nos encomendamos em Tuas
mãos para Teu serviço. No Nome do Senhor Jesus, nós pedimos.
Amém. Podem se assentar.
2
Eu estava sentado no carro, desfrutando da banda que tocava.
E a Sra. Piper, como sempre desfrutamos de sua mensagem nas
canções, e então ouvir o irmão David falar, o que sempre é uma
inspiração para mim, ouvir esse guerreiro do Senhor falar o que pensa
sobre o Senhor Jesus. Agora, eu creio que ele está tendo cultos aqui
todas as manhãs, por volta das dez horas. E eu estava conversando
com os moços das ﬁtas, e eles estão gravando as ﬁtas dos cultos. E eles
disseram que guardariam cada uma delas para mim, para que eu
pudesse ouvi-las todas, depois que chegarmos a um lugar no qual eu
possa ter a oportunidade de ouvi-las. E tenho certeza que elas vão te
fazer bem.
3
Irmão DuPlessis, já o conheço há alguns anos. Ele me conhece
há mais tempo do que eu o conheço, pois ele estava nas reuniões e eu
não sabia disso. Mas eu conheço sua família, e todos eles são bons
cristãos. Quando eu estava na África do Sul, seu irmão era meu
intérprete, um excelente cavalheiro cristão. E eu gosto do espírito do
David. Agora, ele foi embora, então ele não me ouve. Mas gosto de seu
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espírito, tão gentil, direto ao ponto, não se comprometendo com nada;
mas ainda assim, gentil com isso. Eu gosto disso. Sabe, Jesus não era
um efeminado de forma alguma. Ele não era esse tipo de pessoa
efeminada; Ele era um homem. Contudo, Ele podia falar indo direto ao
ponto, mas ainda assim, com gentileza. E ao ver que uma pessoa pode
fazer isso, eu penso no Espírito de Cristo que está nela.
4
Assim, o irmão DuPlessis estará pregando novamente amanhã.
E eu acho que amanhã à noite, ele estava me dizendo, que tem que ir
embora. Lamentei não ter conversado um pouco com sua esposa; ela é
uma das mulheres mais agradáveis. Nós a conhecemos no café da
manhã outra manhã; e ela é uma senhora tão simpática, uma típica e
genuína mulher africana. Se o Senhor permitir, espero estar na África
do Sul este ano com o irmão David em outra grande campanha, onde
penso que a mais poderosa das campanhas que eu já realizei para o
Senhor foi lá, onde trinta mil pagãos selvagens aceitaram Jesus Cristo
como Salvador pessoal numa tarde. Trinta mil pagãos selvagens,
nativos em trajes tribais, e nunca tinham ouvido o Nome de Jesus
antes, até onde eu sei. E com... Bem, eles não eram todos nativos.
Alguns deles eram... Eles aﬁrmaram que cerca de dez mil maometanos
(veem?) estavam naquele grupo.
5
Pois bem, estive conversando com um missionário anos atrás, e
ele estava falando sobre aquela joia preciosa. Ele tem estado nos
campos missionários por tantos anos e ganhou só um maometano. Eles
são os mais difíceis que existem de se ganhar, porque são dos antigos
medos persas que não mudam. E a religião deles é a melhor, eles dizem
que é a melhor. E você simplesmente não pode mudá-los. Então... mas
quando... Veja você, onde penso que cometemos nosso erro, não temos
feito como Jesus nos ordenou que ﬁzéssemos. Veem? Vejam, nós fomos
e ﬁzemos igrejas, e tivemos denominações, e escolas. E está tudo bem.
Mas Jesus, na verdade, nunca comissionou Sua Igreja para fazer isso.
Foi para pregar o Evangelho (veem?), curar os enfermos, ressuscitar os
mortos, limpar os leprosos, essa é a comissão. Veem? E temos feito
outras coisas além dessas. E esta é a razão pela qual o Evangelho não
tem saído da maneira que deveria. Regressemos às ordens gerais,
irmãos. Isso mesmo. Regressemos à ordem.
6
Jesus disse: “E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a
mim”.¹ Veem? E é por isso que eu atravesso a América aqui, tentando,
sem levantar uma oferta, apenas as pessoas espontaneamente, sempre
que elas querem me dar algo, até que eu consiga dinheiro suﬁciente
para partir para lá e ganhar algumas milhares de almas para Cristo.
Então, no dia do julgamento, vocês receberão o crédito por isso,
porque o Senhor me comissionou para ir, e vocês estão me ajudando a
ir. Então isso vai fazer com que todos nós estejamos envolvidos nisso
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Eu O louvarei, eu O louvarei,
Louvado seja o Cordeiro morto pelos pecadores,
Deem-Lhe glória, todos vocês,
Pois Seu sangue lavou toda mancha.
86
Agora, enquanto cantamos novamente, quero que você se vire
e aperte a mão de alguém em sua frente, atrás de você, do seu lado,
dizendo: “Louvado seja Deus, cristão. Louvado seja Deus, cristão.”
Diga: “Sinto-me melhor. Estou com vontade de viajar agora.” Diga
enquanto cantamos. Agora, vamos. Eu irei... (Em cima na galeria
agora, vamos. Tire o formalismo agora.)
Eu O louvarei,
Louvado seja o Cordeiro morto pelos pecadores,
Deem-Lhe glória todos vocês,
Pois Seu sangue lavou toda mancha.
87
Agora, enquanto pregava com aﬁnco, e tendo que impulsionar
a Palavra tão fortemente quanto sei fazer, vocês não acham que eu
estava zangado com vocês, acham? Vocês sabem que eu estava apenas
tentando ediﬁcar sua fé. Isso está certo? Levante a mão se você crê
nisso. Deus os abençoe. Vou cantar com vocês agora com nossas mãos
levantadas.
Eu O louvarei, (Aleluia!) Eu O louvarei;
Louvado seja o Cordeiro morto pelos pecadores,
Deem-Lhe glória todos vocês,
Pois Seu sangue lavou toda mancha.
88
Todos os que creem em cada Palavra de Deus, todos os que
sentem que podem se inclinar no seio do El Shaddai e extrair qualquer
promessa de Deus que vocês desejam, digam: "Amém." [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Digam bem alto: “Amém”. [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Isso é certo. “Amém” signiﬁca “assim
seja”. Podemos fazer isso. Deus abençoe seus pequenos corações leais.
Muito bem. Vamos inclinar as cabeças agora para oração. Muito bem,
irmão Duﬃeld.
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naquele dia. Não ﬁcarão vocês felizes em saber que naquele dia,
quando chegar, e tudo estiver terminado, e que grande tempo será
então nos assentarmos...
7
Posso começar em qualquer lugar e descer do avião, e haverá
gente lá no aeroporto: “Irmão Branham, você se lembra de mim? O
senhor orou por mim, fulano de tal.” Entro num trem; alguém passa e
diz: “O senhor é o irmão Branham? Porque fui curado de câncer em sua
reunião há dez anos.” E eu penso o que vai ser quando nos
assentarmos nas margens do rio do outro lado. E aqui nós... “Sim, eu
me lembro daquela reunião, o Senhor os abençoe. Adeus." Mas lá,
nós... Eu quero um encontro com cada um de vocês quando chegarmos
lá. Quero me assentar com vocês por mil anos, com cada um (veem?),
porque não vai haver tempo quando chegarmos lá. Veem? Então,
vamos... Será um bate-papo de apenas alguns minutos, apenas mil
anos de paz com você, e conversaremos sobre tudo isso lá então. Será
maravilhoso.
8
Agora, falando sobre as ﬁtas e assim por diante, algumas
pessoas têm me perguntado: "Onde podemos obter as mensagens?"
Agora, essas mensagens aqui não têm sido muitas, por eu estar rouco,
e por estar cansado, e muita coisa diante de mim, e coisas sobre as quais
o mundo nada sabe. Mas temos algumas mensagens onde eu estava
em meu Tabernáculo, e coisas, quando estávamos descansados. Acho
que tivemos quinhentos sermões diferentes, todos gravados em ﬁta. E
os rapazes têm isso na mesa e assim por diante. E eles as vendem por
apenas um pouco mais do que o custo da ﬁta. Eles lhes permitiram
receber apenas pelo custo aproximado do manuseio. E você é mais que
bem-vindo para pegá-las na recepção. ...tenho recebido pequenas
notas: "Onde podemos obter as mensagens?" Então é aí que você as
obtém, na mesa de livros na sala de distribuição.
9
Bem, estávamos tendo um momento glorioso na noite passada,
ou eu estava, de qualquer maneira. Eu estava... Vem-me à mente ontem
à noite quando nós... eu só me lembro de sair e ver a igreja de pé,
gritando e louvando ao Senhor. Estava pensando em uma vez quando
eu... Eu amo muito pescar. E quase todos os pregadores gostam de
pescar, você sabe; é onde eles... Pedro viu o Senhor, uma vez, e os
apóstolos, quando estavam pescando. Penso que é por isso que os
pregadores gostam de pescar. Eu não sei sobre como comer frango
agora; todos eles gostam desse canto do galo.
10
Mas eu estava bem ao norte, em New Hampshire, e estava
pescando essas pequenas trutas de riacho no habitat dos veados-decauda-branca. Estivera três dias atrás nas montanhas com uma
mochila nas costas, e havia montado uma pequena barraca, e tinha um
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fogão ali onde eu poderia me aquecer um pouco à noite. Era o início da
primavera. Assim, eu estava pescando ao longo do riacho, pegando
muitos peixes. E naquela manhã, era cedo quando saí, muito antes do
nascer do sol, peguei minha linha de pescar ² e subi. E peguei uma
machadinha para que pudesse... (um pequeno machado de mão), para
poder cortar alguns dos salgueiros. Eu não podia... Havia um grande
buraco lá, onde sabia que uma grande truta estava repousando, e eu
não pude arremessar aquela linha de moscas no lugar certo.
11
Então peguei uma pequena quantidade de peixe, o suﬁciente
para o café da manhã, e estava na estrada de volta e ouvi um barulho.
Olhei em volta dos pequenos arbustos por onde estava passando, e
minha pequena tenda estava rasgada até o chão, uma pequena tenda
triangular.³ E havia... uma velha ursa, uma velha mãe e dois ﬁlhotes
haviam entrado ali. E eles haviam destruído aquela tenda até fazê-la
em pedaços. Não é o que comem; é o que eles destroem. E eu tinha um
velho cano de fogão ali, e a mãe urso batia nele para ouvir o barulho,
vocês sabem. E eu percebi que eles simplesmente despedaçaram tudo.
12
E ela me ouviu quando cheguei perto do canto; no chão ainda
tinha um pouco de gelo. E ela olhou para cima, rugiu para seus ﬁlhotes
e saiu correndo. Bem, um ﬁlhotinho saiu com ela, pequenininho, vocês
sabem, bem pequenininho, fofo. E então ele fugiu. E ela... Porque o
outro ﬁlhote não veio, bem, ela parou um pouco e começou a chamar
aquele ﬁlhote, rugindo para ele, parecia como um pássaro fazendo
barulho. E este outro ﬁlhote sentou. Ele estava de costas para mim todo
corcunda assim. E estava fazendo algo. Pensei: “Bem, ele deve ter
encontrado algo e o está rasgando." Então ela rugiu outra vez e agiu
como se estivesse vindo em minha direção.
13
Agora, vocês sabem, se você começar a brincar com seus
ﬁlhotes, às vezes eles te arranham. Então eu tinha uma machadinha na
mão, uma velha pistola enferrujada na tenda, mas estava destroçada.
Eu não queria matar a velha mãe; deixaria dois órfãos na ﬂoresta. E eu
não queria ser culpado disso. Bem, procurei por uma árvore para ver
como poderia subir naquela árvore rapidamente, vocês sabem, se ela
viesse. Então pensei: “Vou ver o que há de errado com aquele
pequenininho”. E ele estava tão interessado, fazendo algo; e ele estava
de costas para mim, de modo que eu não podia vê-lo. Mantive meus
olhos nela, porque ela continuava rugindo. Então caminhei para o lado
até chegar onde eu pudesse ver o pequeno companheiro. Ele abriu
meu balde de melaço. E então eu...
14
Eu amo panquecas. Eu sei que tenho muitos irmãos e irmãs por
aí que as amam também. E eu tinha um balde de melaço e... Vocês
sabem, eu não creio em aspersão; eu as batizo. Sou um batista. Eu
2
3

Fly line: linha de pesca usada para capturar trutas com mosca artiﬁcial.
Pequena tenda especialmente com um mastro em cada extremidade e espaço para uma ou duas pessoas.
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que diz: “Oh, sim. Sim. Aí está! Eu O vejo.” Oh, se pudéssemos nos
despertar para isso. É disso que precisamos. Quem poderia fazer uma
oração que dedicasse essas pessoas? Não creio que haja um ministro
no mundo que possa fazê-lo. Você mesmo tem que fazê-lo. É você que
tem que fazê-lo.
82
Quantos agora porão sua mão sobre outra pessoa, e orarão por
eles para que sejam consagrados a Deus? Não ore por você mesmo, ore
pelo próximo. A pessoa que está ao seu lado, ore por sua consagração.
É isso. Agora, essa é a maneira. Ore por outra pessoa. Faça algo por
outra pessoa. É assim que se faz. Diga: “Senhor, consagra meu irmão,
consagra minha irmã. Derrama Teu Espírito sobre eles.” É isso. Orem
agora. Essa é a maneira de fazê-lo. Consagre-se a Deus. E se você sentir
o poder de Deus em sua vida, levante as mãos e diga: “Obrigado,
Senhor. Estou fazendo minha promessa agora a Ti.”
83
Ó Senhor Deus, criador dos céus e da terra, envie Teu Espírito
Santo sobre este grupo e encha este lugar pelo Batismo do Espírito
Santo. Conceda isto, Senhor. Derrame o Teu Espírito. Condene o povo
pela incredulidade e envie fé, poder, gozo, paz, satisfação. Que eles
venham ao El Shaddai, segurem em Seus seios e extraiam a força e o
poder de Deus, por meio da oração, para suas almas e seus corpos.
Conceda isto, Senhor. Ouça a oração do Teu servo. Conceda-o,
enquanto eles estão orando e crendo, e agindo, e crendo que esta é a
semente de Abraão, sabendo que o Espírito Santo está presente.
(Esperem um minuto, só um minuto.)
84
“Eu O louvarei”. Oh, maravilhoso! Não é preciso muita oração;
só precisa de um pouco de fé. Vocês têm orado muito; comecem a crer,
deixando todo embaraço, o pecado e a incredulidade que tão
facilmente os aborrecem. Quantos cristãos nascidos de novo estão
aqui, levantem as mãos. Vejam. Oh, isso é maravilhoso. Vamos cantar
agora. Fechem os olhos. Levantem as mãos. Quantos se sentem melhor
agora, sentem que têm um pouco de fé, sentem que podem se
manifestar publicamente e seguir em frente, sentem que são a semente
de Abraão?
85
A pequena organista está nos dando o tom, "Eu O louvarei".
Vamos cantar bem alto, levantar as mãos para Deus e cantar.
Eu O louvarei, eu O louvarei,
Louvado seja o Cordeiro morto pelos pecadores;
Deem-Lhe glória, todos vocês,
Pois Seu sangue lavou toda mancha.
Todos juntos, vocês metodistas, vocês batistas, pentecostais, todos
juntos agora, vamos.
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cabeça baixa aí? Fique de pé agora. Eu não te conheço, não é, senhora?
Somos totalmente estranhos, certo? Você e eu? Tudo o que foi dito é a
verdade?
79
O mesmo Anjo que estava sobre aquele homem que estava de
costas para a tenda, que sabia sobre Sara, sabe sobre ela. O mesmo
Deus está aqui nesta noite, o Deus de Abraão, falando a mesma coisa
aos ﬁlhos de Abraão. Você agora crê de todo o coração? Agora, eu lhes
digo, há um pecador aqui que não conhece a Deus, mas sente algo
estranho em seu coração, você gostaria de vir aqui agora sem qualquer
persuasão? Você está convencido? Venha aqui só um minuto. Venha
aqui, amigo pecador. Vamos orar. Um pecador que não conhece a
Deus, você virá? Há algum desviado que gostaria de voltar para Deus?
Venha aqui só um minuto. Agora, vou usar as próximas noites
totalmente para cura, mas quero um reavivamento. Não estou
satisfeito. Eu quero ver o Espírito de Deus se movendo. Filhos, vejam,
quantos creem que eu os amo? Levantem as mãos. Vocês sabem que
não estou lhes repreendendo. Mas vocês têm muito de Hollywood por
aqui. Vocês têm muitas modas do mundo. Têm muitas ocupações.
Rompam isso. Precisamos de um reavivamento. Amém. Oh, que coisa!
Vocês precisam de Deus, gente, vocês precisam se despertar. Estamos
no ﬁm da estrada; o juízo está aqui. Amém.
80
Oh, eu queria... Irmão Duﬃeld, você é um dos homens mais
agradáveis que já conheci. Irmão DuPlessis... Eu gostaria que houvesse
alguma maneira de permitir que as pessoas compreendessem o que
estou falando. Temos que ter um despertar bem rápido ou vocês vão
perder o arrebatamento, amigos. Pode acontecer a qualquer momento.
Quantos gostariam de fazer uma consagração a Deus, levantem as
mãos? Fiquem de pé. Consagrem-se novamente a Deus. Quantos
sentem que precisam de uma consagração, levantem as mãos. Como
posso fazê-lo? Como posso, amigos? Não consigo fazê-lo. Você
indaga: "Irmão Branham, você teria mais algumas visões?" Se você não
crê nisto, não vai crer de todos os modos. Isso é certíssimo. Essas visões
me enfraquecem. Estou tentando reunir forças suﬁcientes para
terminar esta semana até sábado e domingo, os maiores cultos de cura
que já tivemos. É por isso que estou retendo minhas forças para essas
noites, para colocar tudo o que tenho nisso.
81
Aqui estão pessoas que estão vindo agora, para entregar suas
vidas a Cristo. Alguns do pessoal de apoio caminhem com eles.
Venham. Alguém mais que precisa de Cristo, caminhe aqui até o altar.
Eu lhes digo, amigos, como disse outra noite, vocês ouviram tantos
ventos fortes e impetuosos, e tantos terremotos, e tantas coisas
sacudindo, que vocês não conseguem ouvir o último. Qual foi o
último? Uma voz mansa e delicada.²⁷ Veem? Isso é algo em seu coração
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realmente derramo bastante melaço nelas, vocês sabem. E esse
pequeno companheiro tinha aberto o balde. Eles amam algo doce de
todos os modos. Ele tinha sua pequena pata ali dentro. E ele socava seu
pezinho assim, e lambia assim enquanto levantava a pata à altura do
rosto. E ele se encharcou naquele balde até deixá-lo o mais limpo
possível. Ele era melaço do topo da cabeça até a planta dos pés. E eu
gritei: "Sai daí!" desse jeito. E ele se virou e olhou para mim, e o melaço
estava em seus olhos; ele não conseguia ver. Essa foi uma das cenas
mais fofas que já vi – sem câmera, é claro –, naquela época.
15
E a velha mãe não parava de rugir para ele. E eu pensei: “Isso
mesmo. Veja, não há condenação para ele. Bem, ele estava com a mão
no balde de melaço até o cotovelo. É mais ou menos assim que ﬁzemos
ontem à noite. Não estávamos prestando atenção ao que os outros
estavam dizendo; Tínhamos nossa mão no balde de melaço, era melaço
por toda parte. E a coisa estranha foi quando aquele pequenino foi até
sua mãe e seu irmãozinho, bem, eles começaram a lambê-lo, porque
lambiam um pouco do melaço. Espero que vocês tenham tido o
suﬁciente sobre vocês ontem à noite, a ponto que eles tenham lambido
o dia todo nos testemunhos que tivemos na noite passada. Oh, há
grandes coisas se tão somente observarmos Deus na natureza, como
Ele trabalha. Tão maravilhoso. Suba lá em cima das montanhas, sentese lá, tire uma folga e simplesmente adore ao Senhor. Isso é muito bom.
16
Agora, se o Senhor permitir, domingo à tarde, eu prometi
tentar contar a história da minha vida no domingo à tarde. Será a
primeira vez em anos e anos. E sábado de manhã, é o café da manhã
dos homens de negócios na cafeteria Clifton. Se você não puder vir...
Está sempre lotado lá. Se não puder vir, sintonize a rádio, porque eles
realmente têm um bom tempo. E então domingo à tarde e domingo à
noite, de volta aqui novamente. E é claro, se você é de fora e vai ﬁcar
nesta cidade, bem, venha ao Templo se você não tem nenhum lugar
para ir. Ficaríamos felizes em tê-lo aqui para os cultos de Escola
Dominical. Estou certo de que você alimentará sua alma.
17
Agora, vamos abrir a Palavra de Deus. E eu gostaria de ler
apenas um versículo, encontrado onde estávamos lendo... Ontem à
noite, terminamos no versículo 20 do capítulo 4 de Romanos, a leitura.
Esta noite, eu quero ler o versículo 21. E então, na noite passada,
começamos no capítulo 11 de Gênesis e chegamos ao capítulo 16 de
Gênesis, e tocamos os pontos mais sobressalientes da vida de Abraão.
Agora, lemos aqui:
E estando certíssimo de que... o que ele tinha
prometido também era poderoso para o fazer.
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18
Se Deus fez uma promessa, Deus cumprirá essa promessa.
“Estando plenamente convencido de que o que Ele prometeu, Ele era capaz de
cumprir.” Deus cumpre sua promessa. E Abraão estava plenamente
convencido. Não importava o quão ridículo parecesse para a mente
carnal ou para qualquer outra pessoa, parecia certo para Abraão,
porque Abraão nunca olhou tanto para o que a era a promessa, ou quão
ridícula era, ele olhou para Quem deu a promessa. Depende do que
você está olhando.
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fogão, e tentar fazer uma fogueira. E não pegava fogo, e eu estava
assentado ali. Oh, eu estava com frio, e geada por todo o chão, e uma
pequena e velha cabana, e eu estava tentando acender o fogo, e o vento
descia pela chaminé, e o fogo não pegava. A irmã Cadle veio de
Indianápolis, cantando: "Eu quero ver Jesus, e você?" Sentei-me ali
naquele chão frio e gelado, levantei as mãos para Deus e disse:
“Senhor, permita que seja agora que eu O veja. Estou farto e cansado
disso. Estou com saudades de casa agora. Quero sair disso.” Às vezes,
as pessoas se sentem assim. Às vezes, Deus permite que isso aconteça,
só para nos deixar sozinhos, para nos fazer desejar vê-Lo, ter fome e
sede de vê-Lo.

19
E agora, vamos nos aprofundar um pouco para chegar ao
ponto onde desejamos esta noite. E então amanhã à noite, almejamos
chegar ao clímax deste estudo de Abraão, se o Senhor permitir. Agora,
estou muito longe de ser um teólogo ou um professor. Mas o que sei
sobre Ele, gosto de contar aos outros, porque signiﬁca muito para mim.
E espero que isso signiﬁque tanto para você ouvir quanto signiﬁca
para eu falar. E então todos seremos abençoados. Agora, vimos ontem
à noite que Abraão era apenas um homem comum. Ele era um homem
a quem Deus olhou e viu seu coração. Agora, é assim que Deus olha
para o homem; Ele olha para o coração do homem. O homem olha para
a aparência exterior; Deus olha para o coração. Portanto, não importa
quão pobre você seja, quão desqualiﬁcado você pareça ser, quão
inculto você seja, quão alfabetizado você seja, não tem nada a ver com
isso. Deus olha para o seu coração. Sempre se lembre disso. É com o
coração que Deus trata.

76
Sentada bem embaixo nesta ﬁleira aqui do lado esquerdo, há
uma pessoa assentada ali, uma senhora, orando. Ela tem câncer. Se
você crer, senhora, que Deus a curará... Essa Luz está sobre você,
assentada bem aqui atrás. Ela está sentada bem atrás da minha nora,
Loyce. Se ela tão somente crer de todo o coração, bem ali no ﬁnal, você
pode ser curada, se você crer. Bem aqui. Senhora olhando bem para
mim, bem aqui. Ela está sofrendo de pressão alta, sentada bem ali no
ﬁnal da ﬁleira. Se você crer... Sim, coloque a mão sobre ela. E porque
você fez isso, você mesma aí atrás, você tem varizes, sentada ao lado
dela. Isso mesmo. Levante as mãos, para que eles vejam de quem estou
falando... Muito bem. Agora, você também está curada. Você pode ir
para casa e ﬁcar bem. Amém.

20
Algumas noites antes, abordamos o assunto. No jardim do
Éden, o diabo escolheu a cabeça do homem pelo intelecto. Deus
escolheu seu coração pela fé. E se você anda pela fé, você tem que crer
em coisas que você não pode ver ou mesmo raciocinar com sua mente.
Nós rechaçamos as razões. Quando Deus diz uma coisa, não olhamos
mais para aquilo intelectualmente; nós a deixamos penetrar até o
fundo do nosso coração e chamamos qualquer coisa contrária como se
não fosse. Olhamos para o que Deus disse, Quem deu a promessa. É aí
que o mundo está tão emaranhado hoje. É muita pregação intelectual.
Em vez de igrejas cheias do Espírito adorando no Espírito, eles estão
ouvindo mensagens intelectuais. E você não pode raciocinar sobre
isso. Não há como fazê-lo.

77
Você pode crer? Veja. Lá atrás, um homem. Ali está essa Luz.
Estou olhando diretamente para Ela. O homem tem algo errado com as
mãos e algo errado com os joelhos. Ele também tem epilepsia. Acabou
de vir de um hospital. Se você crer, aí atrás daquele homem, você pode
ser curado se simplesmente aceitar o Senhor Jesus. Tudo bem. Você crê
que o Senhor Jesus Cristo está aqui? Você crê que Ele pode revelar
coisas, como Ele fez, o Anjo do Senhor, quando Ele esteve naquele
homem de carne? Se eu virasse as costas e você orasse, você crê que Ele
pode fazer a mesma coisa? Você crê? Você aceitaria que é o mesmo
Cristo então, o mesmo Espírito Santo que estava naquela carne
humana que falou com Abraão? Você crê? Algumas de vocês
mulheres, então, orem.

21
Eu estava pensando... Desejaria ter mais uma semana aqui no
Templo, gostaria de entrar em um assunto que tenho em meu coração
sobre a restauração da verdadeira igreja de Deus, como o que ﬁcou do
gafanhoto, a lagarta comeu e todos esses diversos insetos. É o mesmo
inseto; são diferentes formas de vida. E ele comeu tudo. E o que eles
comeram e ﬁzeram todas essas coisas fabricadas pelo homem, Deus
nunca restaurará por meio deles. Isso vai crescer desde o tronco. “Eu
restaurarei, diz o Senhor.”⁴ Não sairá de nenhum credo. Sairá de Deus:

78
Que assim seja, Senhor, para Tua glória. Que assim seja. Que
alguém ore, Senhor, alguém que eu não conheço. Que seja esta noite
que essas pessoas verão que esta mensagem é verdadeiramente a
verdade. Que assim seja, no Nome do Senhor Jesus. Há uma mulher
bem atrás de mim. Ela está sofrendo com um problema feminino e está
pronta para uma cirurgia. Ela é uma mulher jovem. E ela recentemente
se tornou uma cristã, porque parece muito brilhante ao seu redor,
sentada bem aqui no corredor. Você crê de todo o coração, com sua
25
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pecado... Rogamos, Senhor, por aqueles lá na audiência da rádio que
estão se curvando neste momento, e pedindo que Tua misericórdia, ó
Deus, os salve, que os faça saber que esse sentimento estranho que eles
têm em seus corações és Tu falando com eles, pois Tu disseste:
“Ninguém pode vir a Mim se Meu Pai não o trouxer. E todos os que vierem a
Mim, Eu lhes darei Vida Eterna e os ressuscitarei no último dia”.²⁵ Tu
prometeste isso. Oh, a grande Semente de Abraão, por Quem somos
abençoados, o Senhor Jesus Cristo, conceda esta noite, Senhor, que se
houver alguém ali (que eu creio que há), que eles possam fazer essa
grande rendição a Ti agora mesmo. Enquanto lemos Tua Palavra e
vemos Tua promessa, e ouvimos as Palavras do Senhor Jesus dizer:
“Como foi nos dias de Sodoma,”²⁶ Deus Se manifestando através da
humanidade, mostrando sinais de um mover sobrenatural... E então,
anos depois, o grande Moisés prometeu que quando Aquele viesse,
que Ele seria um Deus-profeta; e quando os israelitas, os sinceros de
coração, O viram, eles souberam que Ele era o Messias.
73
Quando à mulher junto ao poço lhe foram revelados os seus
pecados, ela exclamou: “Tu deves ser profeta. Sabemos que quando o
Messias vier, Ele nos dirá essas coisas”. E Jesus declarou: “Eu o sou, Eu que
falo contigo”. Então ela pôde correr para a cidade e dizer: “Venham,
vejam um Homem que me contou as coisas que tenho feito. Não é este o sinal do
Messias?” E Tu prometeste que a mesma coisa visitaria os gentios antes
que o mundo fosse destruído pelo fogo como foi Sodoma. E aqui estão
as sementes de Abraão vendo a mesma coisa acontecer.
74
Senhor Deus, seja misericordioso. E rapidamente, Senhor,
sacuda-os. Que eles não olhem para a carne, aquela mesma carne em
que Deus habitou se desvaneceu um pouco depois daquilo. Ela se
desvaneceu, porque Deus apenas a usou. Da mesma forma, a carne que
Ele está usando agora irá se desvanecer num dia desses. Ela voltará ao
pó da terra se Jesus tardar. Mas o Espírito de Deus viverá para sempre.
Senhor, permita que as pessoas vejam isso. Cure os enfermos e aﬂitos.
Seja misericordioso, Deus, e salve os perdidos. Traga de volta esse
rapaz ou moça errantes, homem ou mulher nesta noite; traga-os em
segurança ao redil de Deus. Conceda-o, Senhor. E nesta audiência
visível, que o Espírito Santo possa se apoderar dos corações aqui e
despertá-los, e fazer com que uma grande fé seja acumulada neste
edifício, para que o povo de Deus possa ver as obras de Deus e crer em
Deus, porque é com este propósito que estas coisas são trabalhadas,
mediante o Nome de Jesus Cristo. Amém.
75
Eu quero ver Jesus um dia, e vocês? Quando eu chegar àquela
praia na terra distante, quero ver Jesus, e vocês? Quantos conhecem a
velha canção? “Eu quero ver Jesus, e você?” É uma bela canção antiga.
Lembro-me de uma manhã, de acordar e ir ao meu pequeno e velho
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“Eu restaurarei.” Esses gafanhotos e pulgões, e assim por diante, que
têm comido a herança de Deus, a têm comido desde o tronco. Mas não
virá por meio deles, nem mesmo Ele os usará. Virá desde o tronco,
exatamente com isso. “Eu restaurarei, diz o Senhor.” E Ele vai restaurar a
fé nas pessoas.
22
O último livro antes de Apocalipse, no pequeno livro de Judas,
diz: “...procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação
comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que
uma vez foi dada aos santos.”⁵ Eles haviam se afastado disso. E se eles se
afastaram então, trinta e três anos depois da morte de Cristo, quanto
mais eles se afastaram nesta noite? Mas Deus restaurará essa Igreja à
sua condição anterior. Eu creio nisso. “Eu restaurarei.”
23
E então, temos que voltar. E é por isso que estava ensinando
sobre Abraão, para que você saiba... A maior coisa que encontro na
igreja nesta noite, entre as pessoas, em todas as igrejas... Quando digo
igreja, quero dizer todas elas. Eu encontro duas classes diferentes de
pessoas. Encontro pessoas fundamentais, que conhecem
posicionalmente sua posição em Cristo, mas não têm nenhuma fé para
isso. E encontro os pentecostais, que têm muita fé e não sabem quem
são. Então, é como um homem que tem muito dinheiro no banco e não
consegue preencher um cheque; e o outro pode preencher o cheque e
não tem dinheiro no banco. Se você puder juntar os dois... Se você
pudesse colocar a fé que está no pentecostal nas pessoas fundamentais,
ou colocar o Espírito Santo, quero dizer, que está no povo pentecostal
nos crentes fundamentais, ou obter a posição deles, deixar... os
pentecostais conhecerem sua posição, assim como o fundamental
conhece, algo aconteceria.
24
Mas o problema com as pessoas hoje, aqueles que têm o
Espírito Santo, eles apenas... Eles não sabem o que fazer com Ele. Eles
O deixam sair todo no vapor, em vez de fazê-Lo funcionar para o
Senhor. Eles gritam e louvam. Está tudo bem, mas vamos colocá-Lo
para funcionar. Vamos fazê-Lo funcionar para o Senhor. Como
Benjamin Franklin, quando captou a eletricidade, ele começou a gritar:
“Eu a tenho. Eu a tenho." Mas só dizer que ele tinha, poderia... porque
ele sentia. Ele o tinha, mas nunca faria nenhum bem até que ele o
colocasse para funcionar. Agora, veja o que isso faz. E o Espírito Santo
iluminará o mundo com o Evangelho assim como a eletricidade fez, se
pudermos colocá-Lo para funcionar. Mas você tem que deixar o
Espírito Santo trabalhar. As pessoas hoje estão entretidas.
25
Se você notar na plataforma e em diferentes lugares, em todos
os lugares, não apenas aqui, em qualquer parte, as pessoas vêm, elas
esperam... Eles têm tido muito disso aqui, dessas campanhas de cura
4
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Divina, sob intensa pressão, nos últimos dias. Corretíssimo. Pessoas
dizendo: “Eu a tenho na mão. Ufa! Você sente? Você sente? Você sente
isso?" Não, você não sente isso. Você pode sentir sua mão, mas é tudo o
que você sente. Isso é certo. Jesus nunca disse: "Você sentiu?" Ele disse:
"Você creu?" Veem? Não você sentiu? Mas você creu? Fé não é
sentimento; fé é algo que você não sente; você não tem nenhum sentido
que irá declará-la, somente esse sexto sentido, essa fé que o conhece.
Você não sente, prova, cheira ou ouve; mas você sabe. Porque Jesus
assim o disse; isso encerra o assunto.
26
E se eu pudesse, algum dia, trazer uma mensagem que
sacudisse as pessoas para longe de todo esse evangelismo de
Hollywood e as levasse à Bíblia, ao ASSIM DIZ O SENHOR, então algo
aconteceria. E é isso que tenho desejado ver. Tivemos uma agitação
aqui no Templo. Mas eu gostaria de ver um reavivamento no Templo.
Agora, um reavivamento não é trazer novos membros, um
reavivamento é reavivar o que você já tem. É disso que precisamos, é
de um reavivamento. Você já viu o mar ter um reavivamento?
Certamente. Quando ele começa a saltar e pular, e as ondas batem
forte, não há uma gota d'água a mais nele do que quando estava
completamente parado. Mas ele tem um reavivamento, joga todo o lixo
na praia. É isso que faz. E é disso que a igreja precisa nesta noite, é de
um reavivamento para jogar fora todas as tonterías e jogá-las na praia,
para que possam voltar ao fundamento sólido do Evangelho.
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últimas horas, não apenas nos últimos dias, mas nas últimas horas.
Pensem nisso, amigos, enquanto oramos. Inclinem suas cabeças.
Audiência da rádio, Deus abençoe vocês aí. Este é um momento sério.
É um tempo de decisão. É um tempo em que você tem que fazer algo
para Deus. Não estou falando... Claro que estou falando aos
pecadores, mas estou falando, principalmente, nesta noite, à igreja,
para a igreja. Ano após ano, essa coisa tem se movido por todo o país. O
ﬁm está próximo. Os sinais têm sido realizados.
70
Ele disse: "Observai a ﬁgueira quando ela brota." Disse:
"Considerai isso." E como a ﬁgueira começa a brotar; “Quando virdes a
ﬁgueira e todas as outras árvores brotando, sabei que o verão está próximo.”²⁴
Agora olhem aqui. A nação judaica está tendo um reavivamento. A
igreja católica está tendo um reavivamento. Os batistas sob Billy
Graham, os metodistas sob Jack Shuler, os pentecostais sob Oral
Roberts. Todas as árvores estão brotando. O tempo está próximo.
Nenhuma pessoa especíﬁca que podemos dizer em Israel, porque
Deus lida com Israel como uma nação. No mundo gentio é individual.

27
Isso é o que a Bíblia diz: “Vinde e comprai de Mim, ouro puro,
provado no fogo”.⁶ Os velhos batedores costumavam pegar o ouro
quando o batiam, e eles batiam naquele ouro, e o viravam, e batiam,
batendo para tirar a escória dele, até que o batedor podia ver seu
reﬂexo ali. Então ele sabia que havia tirado toda a impureza. E é desta
maneira que Deus toma o Espírito Santo, e leva o cristão e a Igreja, e
bate com o Evangelho, de um lado a outro, de um lado a outro, até que
ele reﬂita Jesus. O Espírito Santo pode ver as obras de Jesus
acontecendo na Igreja, então as coisas começam a ir bem. Mas há muita
escória na Igreja hoje. Demais. Agora, são boas pessoas, as melhores do
mundo, a nata da sociedade. Mas a Igreja precisa se aprontar. Ficar
pronta. A Bíblia diz: “E ela... A Noiva havia se aprontado,” como preguei
sobre isso em Pisgah outro dia.

71
Vamos orar agora. Busquem a Deus. Aquilo que Deus disse que
aconteceria, e Ele deu o exemplo a Abraão, seu pai. Se não somos a
semente de Abraão, vocês estão perdidos, porque a promessa foi feita a
Abraão e sua semente. A promessa foi dada absolutamente sem
condições. Agora, despertem e vamos orar. Bem, vocês na audiência
da rádio, vocês semente de Abraão aí fora, vocês que estão doentes e
necessitados, vocês aí no bar, sala de bilhar, onde quer que você esteja,
conduzindo o automóvel, encontre um lugarzinho agora só por um
minuto. Vamos orar. Se você está sentado à mesa, comendo, e a
mensagem tem vindo até a sala, incline a cabeça por alguns minutos.
Coloque sua mão sobre a mesa e diga: “Deus, tenha misericórdia de
mim. Eu não quero me perder. Algo está falando ao meu coração
agora.” Eu digo: "E, Senhor, que seja eu." E se você estiver no
restaurante, então faça a promessa a Deus agora enquanto oramos, e
então saia para algum lugar, saia da sala de bilhar, onde quer que você
esteja; dirija seu carro para fora da estrada em algum lugar e estacione
com segurança e, então, ajoelhe-se. Vá para casa rapidamente, ajoelhese no quarto e diga: “Senhor, quero conversar sobre isso Contigo”. Oh,
é mais tarde do que pensamos. Estejamos prontos.

28
Agora, Abraão era um homem a quem Deus deu a promessa,
fez um pacto absolutamente incondicional com Abraão e sua semente.
E se você é semente de Abraão, você é absolutamente herdeiro da
promessa exatamente como Abraão foi. Veem? E isso... a fé de
Abraão... Se você é semente de Abraão... Agora, isso não signiﬁca
sementes físicas, porque eles são judeus. Mas, como Paulo disse, o que
é judeu exteriormente não é judeu. É um judeu espiritual no interior.

72
E vocês aqui na igreja, vocês cristãos, oh, vocês sementes de
Abraão, vocês estrelas da manhã, vocês que vêm do pó das valas do
pecado, que Deus fez de vocês estrelas resplandecentes para brilharem
ao lado da resplandecente Estrela da Manhã, sacudam-se, levantemse, tirem de si a poeira. Vamos crer e saber que Deus está aqui enquanto
oramos. Deus eterno, que trouxe Jesus de volta dos mortos, e O
apresentou a nós como um Sacrifício suﬁciente para tirar todo
21

E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah! se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão
sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados; E te derrubarão, a ti e aos teus ﬁlhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois
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EL SHADDAI

20

estão na rádio, e vocês aqui. Não estou tentando repreendê-los. Mas
quero despertá-los. O tempo vai ter passado antes que vocês
percebam. O dia da visitação, e vocês sabiam disso. Jesus não se
assentou e olhou sobre Jerusalém, e Seu Espírito... Ele chorou e disse:
“Jerusalém, Jerusalém, se tão somente conhecesses o teu dia. Se tão só o
reconhecesses. Mas... isso já passou."²¹ E às vezes no fundo do meu
coração sinto o Espírito Santo chorando pelas pessoas.
67
Oh, eu sinto isso. Estou cansado; estou fatigado; estou exausto.
Minha esposa disse: “Você não pode ir outra hora, querido, você está a
ponto de desmaiar. Você ministrou o dia todo; tem estado semana
após semana. Você está horrível. Você está tão nervoso que não
consegue sentar à mesa. Você está no meio do piso à noite com um
travesseiro nos braços, orando por ele.” Continuou: "Você está tão
nervoso, ﬁque em casa, querido, antes que você morra." Eu respondi:
"Mas, querida, por essas preciosas almas pelas quais Cristo morreu, eu
devo fazer isso." E é por isso que estou aqui. Eu amo vocês. Que Deus
possa revelar isso para as pessoas, é minha oração. Não estou aqui para
ser visto; estou aqui porque os amo e estou tentando sacudi-los com o
Evangelho dessa condição formal e moderna em que as pessoas estão.
Volte para Deus: a uma reunião de oração a noite toda, a um
reavivamento em sua casa, um reavivamento em sua alma. Volte a crer
em Deus, agindo em Sua Palavra, tomando Sua Palavra e crendo Nela.
Vocês são a semente de Abraão. Deus lhes deu a promessa. Deus lhes
mostrou o sinal. Observem esse Espírito.
68
Não eu, eu sou um homem, apenas carne que Ele apanhou lá
atrás nas sarjetas do pecado. Mas se Ele fosse conseguir alguém justo,
quem Ele conseguiria? Nenhum de nós é justo. Um não pode orar pelo
outro. Um não pode chamar o outro disto, daquilo ou daquilo outro,
porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória.²² Mas Deus
fez uma promessa de que Ele o faria. Ele vai usar alguém. Você pode
depender disso, porque Ele falou, e Sua Palavra tem que ser cumprida.
Ele sabia desde antes da fundação do mundo o que Ele faria.
Certamente Ele sabia. Ele sabia exatamente a hora, e o que Ele faria, e
como a Mensagem iria passar, e como eles virariam as costas para ela,
como adormeceriam preguiçosamente e se afastariam; como alguns a
receberiam e seus corações arderiam com ela. Porque essas coisas são
feitas, as pessoas tentam pensar no passado e dizer: “Ah, isso é só um
homem. Isso é só uma telepatia ou algo assim." Eles disseram a mesma
coisa em Seu dia. “Se chamaram ao Dono da casa de Belzebu, quanto mais
aos Seus discípulos?”²³ Como poderiam chamar isso de Belzebu, a
menos que estejam fazendo a mesma coisa que ﬁzeram ao chamá-Lo
de Belzebu?
69
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Um judeu, um verdadeiro judeu espiritual é um homem que crê na
Palavra de Deus assim como Abraão creu, e chama qualquer coisa
contrária a ela como se não fosse.
29
Agora, esse é o tipo de igreja... Se pudéssemos obter esse tipo de
igreja... Se pudéssemos obter este grupo, bem aqui nesta noite, sob esse
tipo de condição, haveria um reavivamento irrompendo neste lugar
aqui que, bem, às doze horas, a uma hora da manhã, às cinco horas da
manhã, eles estariam andando por estes pisos neste edifício a noite
toda louvando ao Senhor. Haveria um reavivamento irrompendo aqui
que todos... Os jornalistas estariam de pé na porta pela manhã. Isso se
espalharia pelo mundo, em todos os lugares: “Um avivamento
irrompeu no Templo Angelus. Há algo acontecendo como no dia de
Pentecostes.” Deus quer isso. Ele quer isso, mas não consegue
despertar Seus ﬁlhos. Ele não pode levá-los a se dar conta disso.
30
Agora, deixamos Abraão, ontem à noite, na conﬁrmação do
pacto, e como Ele faria isso, como Ele faria, Deus tomaria Seu próprio
Filho e O faria um Sacrifício, como Ele mostrou a Abraão. Nada que
Abraão pudesse fazer, somente continuar crendo. Deus já havia
prometido um ﬁlho. Bem, Ele não disse: “Agora, Abraão, se você ﬁzer
certa coisa, eu enviarei meu Filho”, Ele disse, “Eu o farei. Já está feito."
Jesus era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo.⁷ E
você já pensou nisso? Seus nomes não foram colocados no Livro da
Vida do Cordeiro na noite em que vocês deram seus corações a Cristo.
Vocês sabiam disso? A Bíblia diz: “Seu nome foi posto no Livro da Vida do
Cordeiro desde a fundação do mundo”.⁸ A presciência de Deus.
31
Do que você está com medo? Por que você está tão assustado?
Você está com medo. Parece que você simplesmente não pode sair e
enfrentar o inimigo, ou chamar de mentira qualquer coisa que o diabo
diga. Que a Palavra de Deus seja verdadeira. Veem? Você foi escolhido
por Deus. Você não escolheu a si mesmo; Deus escolheu você. Quando
Ele o escolheu? Antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi
imolado. Agora, a Bíblia diz isso. Creio que é em apocalipse no capítulo
20, que a bíblia diz, que o anticristo nos últimos dias enganou todos os
moradores da terra cujos nomes não estavam escritos no Livro da Vida
do Cordeiro desde a fundação do mundo. Desde quando? Desde a
fundação do mundo, quando Deus, por Sua presciência, te viu e
colocou seu nome no Livro; quando o Cordeiro foi morto, você foi
morto com o Cordeiro. Aleluia! Oh, que coisa!
32
As pessoas estão com medo. “Oh, se eu puder apenas... estou
com medo que possa cometer um erro”. Cometer um erro? Você não
pode fazer nada pior do que só ﬁcar sentado e não fazer nada a respeito
disso. Levante-se e vá. Faça o trabalho. Faça um esforço. Você tem que
6
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se mover. Quando o Espírito Santo começa a se mover sobre uma
pessoa, ela deve andar com os ombros para trás e a cabeça erguida,
louvando a Deus. Com certeza, porque foi Deus quem falou a Palavra.
É Deus quem dá a promessa. Mas nós apenas olhamos para a Palavra e
dizemos: “Bem...” É como um velho pescador, certa vez, que vinha do
mar, e havia um homem descendo para o mar. E o homem queria... Ele
tinha ouvido falar do mar e nunca o tinha visto. Ele tinha lido sobre ele;
achou que era maravilhoso. Então ele disse: "Sabe, creio que vou
descansar e descer para ver suas grandes ondas salgadas, como elas
cintilam, e as águas profundas reﬂetem o céu azul, e as gaivotas, e o
cheiro do ar salgado.” Ele disse: “Será maravilhoso”. E enquanto ia, ele
encontrou um velho marinheiro vindo do mar. E ele perguntou: "Onde
vais, meu bom homem?" Ele respondeu: “Vou ao mar”. E ele começou
a lhe falar como devia ser maravilhoso. Disse: "Ah, não há nada disso".
Continuou: “Não vejo nada tão emocionante nele. Eu nasci no mar
sessenta anos atrás, e estou nele desde então. Não vejo nenhuma
emoção nele.”
33
Vocês veem, ele havia estado tanto tempo ali que perdeu a
emoção. E é assim com vocês. Vocês têm visto tanto a operação do
Espírito Santo, a ponto que têm perdido sua vitória, ou têm perdido
sua vitória Nele. Torna-se uma coisa comum. Deus começa a mostrar
coisas e a mover coisas, e o Espírito o toca e a Palavra sai. Dizem: “Sim,
isso é muito bom. Certamente creio que essa é a Palavra de Deus”. Oh,
que coisa! Isso deveria nos emocionar. Deveria ser fresco todos os dias
(sim, senhor!), ser novo para nós o tempo todo, simplesmente nos
emociona ao nos alimentarmos e nos banquetearmos na Palavra de
Deus.
34
E Deus prometeu a Abraão ali exatamente o que Ele iria fazer.
Então, nós pegamos o pacto, como eles o ﬁzeram. Rasgavam o contrato
em dois – uma pessoa o fazia – pegava uma parte do contrato, e a outra
pessoa pegava a outra parte do contrato. Agora, quando esse contrato
era concluído, eles tinham que se ajuntar. E as duas partes do contrato
tinham que se encaixar. Vocês veem? Você redige um contrato, rasga-o
e tenta duplicá-lo uma vez. Você nunca o fará. Veja, porque é apenas
rasgar o papel e tudo mais. Tem que encaixar perfeitamente. E quando
Deus fez Seu contrato com a semente de Abraão, Ele levou Seu Filho,
Cristo Jesus, à cruz. Vocês creem nisso? Então Ele O levou lá e O partiu
como um sacrifício, levantou Seu corpo da sepultura e O assentou à
Sua própria destra, em Seu trono em glória, e enviou de volta a outra
parte do contrato, o Espírito, à Igreja, para encher a Igreja.
35
Não é de se admirar que Jesus tenha dito: “As obras que eu faço,
vós também as fareis”. Suas obras são continuadas. Por quanto tempo?
“Ide por todo o mundo... e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será
7
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pessoas para se alimentarem. Ora, vocês têm tantas formas já traçadas.
“Tem que ser assim; tem que ser da maneira que minha igreja diz. Tem
que ser do jeito que minha igreja diz.” Quando Jesus veio pela primeira
vez, foi tudo diferente do que suas igrejas estavam dizendo. E será
totalmente diferente do que estão dizendo hoje quando Ele vier
novamente. Porque Ele disse: “Escondi isso dos olhos dos sábios e
entendidos e revelarei aos pequeninos que aprenderão”. Se você está
desejoso de aprender, pegue a Bíblia e esquadrinhe as Escrituras.
“Porque são elas que testiﬁcam de mim”, disse Jesus, “nelas cuidais ter a vida
eterna. E são elas que testiﬁcam de mim.”¹⁸
64
Você sabe que quando Ele veio, Seu ministério foi tão
sobrenatural que cegou os olhos dos pregadores daquele dia. Eles não
podiam vê-Lo. Disseram: “Ah, Ele dizendo às pessoas o que há de
errado com elas, e lhes dizendo seus nomes e coisas, isso é um espírito
demoníaco Nele; é Belzebu.” Jesus disse: “Eu os perdoarei por isso. Mas
algum dia, o Es... [Espaço em branco na ﬁta - Ed.] ... virá para fazer a
mesma coisa. Uma palavra contra Ele, nunca será perdoada neste mundo ou
no mundo vindouro.”¹⁹ Observe Sodoma.
65
Agora, Ele disse: “Como foi nos dias de Noé,” blasfemadores e assim
por diante, e “como foi nos dias de Sodoma...”²⁰ Sodoma foi quando o fogo
caiu. O fogo vai cair desta vez, não água, mas fogo. O fogo cairá dos
céus, a Bíblia assim o diz. Aqueles gases vulcânicos que estão lá em
cima... Num desses dias, eles vão empurrar um daqueles mísseis por
ali; vão provocar uma reação em cadeia assim, talvez. E é assim que
acontecerá. Está próximo. Sabemos que não pode demorar muito. A
ciência diz que faltam apenas três minutos para a meia-noite. O relógio
vai bater numa hora dessas. E desaparecerá em apenas alguns
minutos. O mundo estará em chamas. Mas antes que isso aconteça, a
Igreja irá para a Glória. Então, se o ﬁm do tempo está tão perto, a vinda
do Senhor está mais perto ainda. Então, o que estamos fazendo?
Estamos sentados observando essas coisas. Vamos para casa e
dizemos: "Não foi isso incrível?" Essa não é a maneira de se fazer.
Pegue as Escrituras e comece por elas com uma oração em seu coração:
“Senhor Deus, está tão perto? Ajuda-me, ó Senhor, a conhecer a Tua
Palavra.” E esquadrinhe-A , e incline-se sobre Ela, e permaneça com
Ela, e perca algumas refeições, e ore a Deus, e você voltará para a igreja
tão carregado com o poder de Deus que as coisas irão acontecer por
aqui. Temos que ter isso.
66
Vemos a característica. Abraão... Vê como isso foi dado a
Abraão? Abraão viu aquele sinal antes que o fogo caísse em Sodoma. E
a semente de Abraão verá o mesmo sinal antes que o fogo caia na
Sodoma moderna de hoje. Deus ajude vocês. Eu os amo. Não tenho a
intenção de ser rude. Não tenho a intenção de repreender vocês que
16
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Coluna de Fogo que seguiu os ﬁlhos de Israel. É a mesma coisa aqui
hoje, o mesmo Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que a Coluna
de Fogo que guiou os ﬁlhos de Israel pelo deserto era o Anjo do Pacto,
Cristo, o Logos que saiu de Deus no princípio. E quando Ele se fez
carne e habitou em um corpo humano aqui na terra chamado Jesus,
veja o que Isso fez então. Veja o que Isso fez quando desceu em carne e
conversou com Abraão. Veja o que Isso fez quando esteve aqui na terra,
quando andou na Galiléia, o que Isso fez. Bem, aqui está Isto de volta
nesta noite, habitando em todos nós, a Igreja universal, fazendo a
mesma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Agora, para clarear suas mentes; eu sinto isso: “Cristo não é uma Luz”.
Cristo é a Luz.
61
Cristo, quando esteve na terra, disse: “Vim de Deus”.¹⁶ Isso está
certo? O que era Ele então? A Coluna de Fogo. "Vou para Deus." Ele
aﬁrmou isso? Depois de Sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo
estava a caminho de Damasco e, de repente, uma grande Luz o
derrubou ao chão e cegou-lhe os olhos.¹⁷ Os demais não A viram. Paulo
A viu. Eles ouviram a voz. E Ele exclamou: "Saulo, Saulo, por que me
persegues?" Ele interrogou: "Quem és, Senhor?" Ele respondeu: “Eu sou
Jesus”. O quê? A Coluna de Fogo outra vez para cumprir Sua promessa.
“Venho do mundo espiritual; volto para o mundo espiritual.” A carne foi
trazida aqui unicamente para um sacrifício para redimir a nós,
pecadores, para que sejamos dignos por Sua graça de entrar, porque
somos convidados a entrar.
62
Sementes de Abraão, não podem vocês ver que esta é a sua
hora? Não podem dizer que esta é a hora que Deus os está chamando?
Devemos nos arrepender! O que a Igreja precisa nesta noite não é de
novos membros. Ora, os Estados Unidos têm sido percorridos de um
lado a outro por tantos evangelistas, até que se tornaram apenas um
território queimado. Essa é a verdade. A América absolutamente
pecou em seu dia de graça. Anote isso em um livro. Vocês nunca terão
um reavivamento geral na América. Isso passou faz cerca de três anos.
Nunca haverá um reavivamento. Alguns de vocês, jovens, anotem
minha palavra sobre isso. Nunca haverá um reavivamento nacional,
não mais, como nos dias de Billy Sunday e assim por diante. Vocês
terão pequenos surtos, assim, até que Jesus venha, mas nunca isso
acontecerá. Deus se afastou daqui e foi para as nações estrangeiras. É
daí que as pessoas vêm. Um sinal do Senhor sendo realizado e milhares
de pagãos correrão ao altar. E isso pode ser feito repetidamente para
este grupo de americanos, que tem sido ensinado desta maneira,
daquela maneira, e todos confundidos, e nunca param para olhar em
sua Bíblia.
63
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salvo; quem que não crer será condenado, e (conjunção) estes sinais seguirão
aos que crerem.”⁹ Quão longe? A todo o mundo. A quantos? A toda
criatura. Como podiam os apóstolos fazer isso? Ainda não foi feito.
Portanto, a comissão ainda está vigente. “Um pouco, e o mundo não Me
verá mais.” A palavra grega "kosmos" signiﬁca "ordem mundial". “O
mundo não Me verá mais. No entanto, vós Me vereis ('Vós, essa é a Igreja),
pois Eu (pronome pessoal) estarei convosco, mesmo em vós, até o ﬁm do
mundo (Não até o ﬁm dos Apóstolos, mas até o ﬁm do mundo.)¹⁰; e as
obras que Eu faço vós também as fareis.”¹¹
36
“Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em vós...”¹²
Agora, “estiver” signiﬁca “permanecer ali”. Se você tomar a promessa
de Deus em seu coração: “Eu sou o Senhor que te sara”, coloque-a em seu
coração, deixe-a ﬁcar ali. Nunca a tire. Deixe-a ﬁcar ali. Atue sobre ela.
“Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis o que
quiserdes e vos será feito.” Oh, que coisa! Essa é a verdade autêntica. “Se
vós estiverdes em Mim (o Espírito Santo, Cristo), e Minhas Palavras
(Minhas promessas, todas) estiverem em vós (ﬁque aí), pedireis tudo o
que quiserdes e vos será feito”, porque tem que que ser feito.
37
Então encontramos que Abraão creu em Deus. E então, quando
ele tinha cerca de noventa e nove anos... Faltava-lhe um ano para cem.
O pequeno Isaque ainda não tinha chegado. Ele ainda seguia louvando
a Deus por isso, porque sabia que Deus fez a promessa. Deus tem que
cumprir essa promessa. Deus tem que cumprir Sua promessa para ser
Deus. Oh, se isso pudesse penetrar profundamente no lado esquerdo
abaixo da quinta costela e então ﬁcar ali. Veem? Quando Deus faz uma
promessa, Deus está obrigado a cumprir essa promessa. Ele não pode
alterá-la. Ele não pode mudá-la. Nós somos ﬁnitos. Podemos dizer:
“Bem, estarei lá”. Deveríamos dizer: “Se for da vontade do Senhor”.
Mas vejam, somos ﬁnitos. Podemos dizer coisas e cometer erros. Mas
Ele é inﬁnito e Ele não pode cometer um erro.
38
E cada vez que Ele faz algo, é feito com perfeição. Nunca pode
melhorar. E a maneira como Ele sempre age é perfeita. Se um pecador,
o primeiro pecador que veio a Ele e se arrependeu, e Deus o aceitou,
seu arrependimento, se o segundo pecador vem, Ele tem que agir da
mesma maneira que agiu da primeira vez. Se um homem veio a Ele por
cura, e Deus o curou com base em sua fé, da próxima vez que uma
pessoa doente vier, Ele terá que fazer a mesma coisa, ou Ele agiu errado
quando curou o primeiro homem. Ou Ele cometeu um erro; Deus terá
que se levantar e dizer: “Eu cometi um erro ao curar as pessoas lá nos
dias dos Apóstolos, porque eu não curo as pessoas agora”. Poderia
você imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo algo assim? Nunca!
Este não é Deus; somos nós! Não há nada de errado com Deus, somos
nós, nossa fé: se você pode crer.
9
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39
Toda as preparações foram feitas. A cura já foi expiada. Os
pecados já foram expiados. Todas as coisas estão prontas, venham. Isto
é certo. A ceia das bodas está preparada. As escusas são apresentadas.
Mas Ele disse: “Vá para o...” A última chamada foi ir buscar os
enfermos e os paralíticos, uma campanha de cura pouco antes da ceia
das bodas. Agora vocês veem onde estamos. “Vão e busquem os coxos,
os paralíticos, os cegos das ruas, e das rodovias, e das calçadas, e
tragam-nos. Curem-nos e deixem-Me lhes mostrar Minha
misericórdia, então eles crerão em Mim.” Isto é certo. Esta é a última
chamada de Deus, a chamada da ceia é cura, a última chamada.
40
Agora, depois de Abraão, quando ele tinha noventa e nove
anos, chegamos agora ao capítulo 17, ao próximo capítulo de Gênesis.
E Deus lhe apareceu novamente. E quando Ele lhe apareceu desta vez,
Ele apareceu no Nome do Deus Todo-Poderoso. A palavra hebraica ali
é El Shaddai, que signiﬁca... "El" signiﬁca "Deus, o forte" de Gênesis 3,
"o forte". “El”, “Deus, o Doador da Vida”. "Shad, S-h-a-d" signiﬁca
"seio, como na mulher". “Shaddai” signiﬁca “seios”, plural. E Deus
apareceu a Abraão no Nome de Deus, o forte que tem seios.” Que coisa,
aparecer a um homem velho de cem anos de idade, e seu corpo já
amortecido, depois que Ele lhe fez a promessa de que teria um bebê
com sua esposa Sara, e ela com noventa anos. Pense nisso.
41
Agora, que promessa. “Abraão, você está velho. Sua força se foi.
E nos últimos vinte e cinco anos você conﬁou em Mim. Mas agora Eu
quero lhe dizer qual é o meu Nome. Meu nome é O que tem seios, o
Forte. Eu... eu sou O Deus que tem seios.” Agora observe. Não “um
Deus com um seio”, mas “com seios” tanto para o espírito como para o
corpo: Ele foi ferido por nossas transgressões, por Suas pisaduras fomos
sarados. Aquele que tem seios, O forte, o Doador de força...
42
Você pega um bebezinho, quando está fraco, e cansado, e
morrendo. A mãe pega o bebezinho nos braços, coloca-o no peito. O
pequenino está inquieto e chorando. Mas tão logo ele começa a se
amamentar na mãe, o que está fazendo? Está puxando a força da mãe
para o seu próprio corpo. Ele para de chorar, começa a rir. Ele está
satisfeito. E Deus, quando um crente pode segurar na promessa de
Deus, Deus, por meio de Cristo, derrama Seu poder no corpo do crente.
E enquanto ele está se recuperando, ele está satisfeito. Aleluia! O
crente, se amamentando da Palavra, Daquele que tem seios, do Novo
Testamento e do Antigo Testamento, amamentando-se da promessa de
Deus. Enquanto ele toma a promessa de Deus de cura, salvação, ou o
que for, ele está deitado no seio de Deus tão satisfeito quanto pode
estar. Ninguém pode tirá-lo dali. Ele está se agarrando à vida e
nutrindo-se com a força de Deus em seu corpo. Aleluia!
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57
Observem. Isso durou só algumas horas... E outra mensagem
foi pregada lá embaixo em Sodoma, e era para se prepararem para sair,
e então o fogo caiu do céu. Isso está certo? Agora, veja, foi dessa
maneira que Deus agiu. Quando Jesus veio no ﬁnal da dispensação
judaica, Ele fez exatamente a mesma coisa. Isso está certo? Quando Ele
foi aos samaritanos, Ele fez a mesma coisa. Agora que estamos no ﬁnal
da era gentia, Ele tem que fazer a mesma coisa. Ele nunca fez isso até o
ﬁnal da era, no encerramento.
58
Agora, ouçam o que Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma...”
Oh, deixe isso penetrar. “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda
do Filho de Deus”. O Espírito de Deus em carne humana, em Sua Igreja,
revelando e manifestando o sinal do Messias como Ele fez naquele dia,
como Ele fez nos dias de Cristo, como Ele está fazendo no ﬁnal da
dispensação dos gentios, apenas umas poucas horas antes que as
bombas caiam, antes que o mundo seja destruído... Grandes homens,
cientistas, generais e assim por diante, estão dizendo que a próxima
guerra durará só uns três minutos. As bombas estão prontas. A Rússia
as tem no momento certo para Hollywood e Vine. Ele as tem
programado para a rodovia da beira do lago em Chicago, para a cidade
de Nova York e para todos os lugares. Estão programadas em Moscou
e em outros lugares. É só uma pessoa cometer um erro de disparar uma
delas em algum momento. E o que acontece? A Bíblia se cumpre então.
Essa é a única coisa que falta. Vocês não podem ver o que Deus está
fazendo, amigos? Não pode você beliscar, não suas mãos, mas beliscar
seu espírito com a Palavra de Deus e crer nela?
59
Deus prometeu que antes que Cristo viesse, que o Espírito de
Deus se manifestaria exatamente como foi no tempo de Abraão. Por
quê? Agora lembre-se, Ele nunca fez isso em Sodoma. Ele fez isso com
Abraão. É por isso que a mensagem não tem a prioridade que deveria
ter; é somente para os eleitos, a igreja no mundo, a semente de Abraão.
Oh, vocês ﬁlhos de Abraão, certamente vocês não são cegos assim. Não
pense que estou falando acerca de mim mesmo. Isso é uma mentira. Se
eu dissesse que fosse eu, seria um mentiroso. Estou falando acerca do
Espírito de Deus em nosso meio, fazendo a mesma coisa, o Anjo do
Senhor.
60
Vocês têm a foto Disto aqui. A ciência tirou Sua foto, o olho
mecânico cientíﬁco da câmera. George J. Lacy examinou aquela foto de
Houston naquela noite; ele disse: “Irmão Branham, eu aﬁrmei algumas
vezes que isso era psicologia, então me disseram que você podia ler as
mentes das pessoas, que você era um grande leitor de mentes”. Disse:
"Sei que não devo dizer isso." Ele contou: “Achei que era psicologia”.
Mas aﬁrmou: “O olho mecânico desta câmera não capta psicologia”.
Prosseguiu: “A Luz atingiu a lente; a Luz está ali.” O que é? A mesma
15 Gen. 18:9
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você não quer me dizer que crê que Aquele era um homem”. Eu disse:
“Com certeza. Era Deus em carne.” Ele indagou: "Onde Ele obteve essa
carne?" Respondi: “O grande Criador dos céus e da terra, dois anjos
com Ele... A Bíblia diz que eles eram dois anjos e o próprio Deus”. "Por
quê", interrogou ele, "onde Ele obteve aquele corpo?" Respondi: “Do
que somos feitos? Dezesseis elementos: petróleo, cálcio, potássio e luz
cósmica. Bem, Deus apenas disse: 'Venha aqui, Gabriel. Venha aqui,
Miguel. Vamos fazer uma pequena viagem para ver o pai Abraão.'
Estendeu a mão ali e pegou um punhado de cálcio, e um pouco de
potássio, e luz cósmica e “pﬀt”, juntou tudo, soprando assim, e deu um
passo para dentro disso e conversaram com ele.” Aleluia! Esse é o
nosso Deus. Esta é a razão pela qual creio Nele, na ressurreição.
55
Minha esposa me disse há não muito tempo; eu estava
penteando esses dois ou três ﬁos de cabelo que restaram; ela disse:
“Billy, você está quase careca”. Respondi: “Não perdi nenhum deles”.
Ela aﬁrmou: "Por favor, diga-me onde eles estão." E eu respondi:
“Tudo bem. Diga-me onde estavam antes de eu tê-los e te direi onde
eles estão esperando por mim.” Amém. Correto. Irmão, estou lhe
dizendo: eu creio na ressurreição. Deus falará um dia destes, e nos
transformaremos à Sua imagem e semelhança, homens e mulheres,
não anjos, mas homens e mulheres. Deus fez anjos; nunca seremos
anjos. Não fomos feitos para sermos anjos. Homens são feitos homens.
Deus fez o homem. Ele tem a intenção de que ele seja homem. É o
padrão de Deus.
56
E Ele fez esse corpo e entrou nele, e comeu, e desapareceu bem
diante de Abraão: o próprio Deus, Elohim. E lá estava Ele, conversando
com Abraão. E Ele disse: "Agora, Abraão, onde está Sara, sua
mulher?"¹⁵ Um estranho, como Ele sabia que ele era casado? Como Ele
sabia que ele tinha uma esposa, e como Ele sabia que o nome dela era
Sara? Você vê o mesmo Espírito Santo no edifício aqui à noite, dizendo
a mesma coisa. Um estranho, com poeira em Suas roupas, em carne
humana, perguntou: "Abraão, onde está Sara, sua mulher?" "Oh", ele
respondeu: "ela está na tenda." E a Bíblia diz que a tenda estava atrás
Dele. E Ele interrogou: "Abraão, você acha que eu poderia ocultar
qualquer coisa de você, visto que você creu em Deus todo esse tempo?"
Disse: “Vou visitá-lo no próximo mês, de acordo com o tempo de vida
de Sara”. E Sara, na tenda... Ela não riu alto, mas disse ele, em seu
íntimo, ela riu consigo mesma. E o Anjo com o Seu Homem em carne
humana, comendo bolos, comendo pão e carne, de costas para a tenda,
disse: “Por que Sara riu?” Ele nunca a viu. Ele sabia quem ela era, sabia
que ele tinha uma esposa e sabia o que ela estava fazendo na tenda.
Aleluia! Se esse não é o nosso Deus, não sei o quê. "Por que ela riu quando
estava na tenda?"
14
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43
Se você tem sido a mulher mais perversa deste país, seu nome
não é sequer apropriado para os cães latirem, deixe-me lhe dizer uma
coisa. Se você se apegar à promessa de Deus, se agarrar a ela e viver,
Deus derramará Seu poder em você, até que você seja tão santiﬁcada,
que todos saibam que você é uma cristã. Sim, senhor! Se você tem sido
um contrabandista, um apostador, ou seja o que for, isso não importa
se você se agarra a esse Deus com seios. E em todo o tempo que está se
amamentando, seus pequenos pés estão se movendo, suas mãos estão
se movendo. O que é isso? Tem dores de crescimento. Está saindo
disso. Aquele que tem seios, o Doador de Força, o Todo-suﬁciente.
44
“Abraão, você está velho. Você é como um bebezinho. Bem,
você não tem vida em seu corpo e está apenas... Seu corpo já está
amortecido. Mas Eu sou Aquele que tem seios. Somente segure Minha
promessa e continue se amamentando.” Ele se nutriu por vinte e cinco
anos. Não podemos nos amamentar por dez minutos e ainda assim nos
chamamos de semente de Abraão. "Aleluia, sou a semente de Abraão."
Segure-se na promessa de Deus e permaneça com ela. Fique ali, nutrase Daquele que satisfaz.
45
Quando um homem ouve (a fé vem pelo ouvir), ouve que
Cristo morreu por seus pecados, e ele foi aceito, porque Deus tocou em
seu coração. Ele recebeu um convite para a ceia do casamento. Então
ele simplesmente agarra com tudo o que há nele e se nutre, e se nutre,
até que seu espírito começa a crescer. Ele está cheio do Espírito Santo.
Ele se torna um verdadeiro cristão nascido de novo. Um homem que
está doente ouve que ele... A fé vem pelo ouvir; Deus é o Curador. Você
somente toma o outro seio e se apoia na bondade de Deus, extraindo de
Sua promessa, tirando-a da Bíblia, todos os dias, lendo, crendo Nela,
tomando a Deus, louvando-O, satisfeito de que você ﬁcará
perfeitamente bem...
46
Uma pequena mulher esteve aqui ontem à noite em uma
cadeira de rodas. Não sei se... não a vejo aqui agora. Desci para orar por
ela ontem à noite, algumas noites atrás. Ela se levantou da cadeira de
rodas e saiu andando por ali. E um homem queria ajudá-la e ela disse:
“Afaste-se de mim”. Ela continuou andando. Ontem à noite, quando
desci para orar pelos cadeirantes, pensei em orar por ela. Ela aﬁrmou:
“Irmão Branham, o Senhor já me curou”. Continuou: “Estou sentada
aqui só descansando, vou me levantar em alguns minutos”. Disse: “Eu
caminhei quatro ou cinco vezes hoje. Estou melhorando o tempo
todo.” Provavelmente ela está assentada na audiência em algum lugar
esta noite, ou algum... Ela não está aqui em uma cadeira de rodas de
qualquer maneira. Por quê? Ela se agarrou àquele seio de Deus e está
recobrando sua força. Com Certeza!
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47
Oh, estou tão feliz em saber que o homem não viverá somente
de pão, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus. Ele alimenta Seus
pequeninos, derrama Sua força em Seus crentes por meio de Sua
Palavra. “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca
de Deus.”¹³ Então, quando o crente vem, ele se aproxima de El Shaddai,
e se inclina em Seu seio, e simplesmente extrai a força de Deus para seu
próprio corpo por crer em Sua Palavra. Oh, bendito seja o Nome do
Senhor!
48
Agora, Ele disse: “Abraão, embora você esteja velho, você já
passou da idade, e você está tão velho. Você tem cem anos. Você creu
na promessa, mas Eu sou O Deus que tem seios. Vou derramar Minha
força em você. (Vamos descobrir amanhã à noite se Ele fez isso ou não.)
Vou amamentá-lo para que você recobre sua força novamente.
Continue crendo nesta promessa.” "Senhor, eu a tenho há vinte e cinco
anos." Simplesmente segure-a. Fique com ela. E Abraão creu em Deus.
Ele creu que era verdade. E ele sabia que Sara, agora com quase cem
anos de idade, ainda assim ele teria aquele bebê com ela, que Deus
havia prometido vinte e cinco anos antes. E nenhum sinal de bebê
ainda, nenhum sinal de qualquer coisa natural que pudesse acontecer
ou estar acontecendo com a mulher, para que ela pudesse estar. Ela já
havia passado da menopausa há muitos anos: noventa anos; ela entra
na menopausa aos quarenta. Aí está. E às vezes com quarenta e cinco
anos, ela já passou. E aqui está ela com noventa. Oh que coisa! E então
somos ﬁlhos de Abraão. Uh-huh. Filhos de Abraão... Então o que
aconteceu? Agora, isso não é ﬁcção. Esta é a Bíblia. É a verdade de
Deus, Sua promessa. Eu tenho testado e provado, e sei que você pode
tomar a Palavra de Deus, e Ele fará com que Ela seja correta para você.
Ele vai fazê-la se cumprir.
49
Agora, aqui está ela. E quando menos se espera, Ló desceu a
Sodoma e ﬁcou todo enredado novamente. E depois que Deus fez
aquela promessa a Abraão de que Ele era o El Shaddai, o que é Forte,
então ele armou sua tenda nas planícies debaixo de um carvalho. E um
dia... Era exatamente no calor do dia, cerca de três ou quatro horas da
tarde, eu suponho, quando o sol ocidental estava brilhando forte lá em
Canaã. E os raios diretos desse calor podem causar bolhas
rapidamente. E ele estava sentado ali fora na porta da tenda com a
cabeça baixa, talvez reﬂetindo, ou pensando em Deus. E ele levantou
os olhos e viu três Homens vindo. E de alguma forma, Abraão quis ser
amigável. Então ele pensou que aqueles companheiros caminhavam
um pouco estranhos, embora empoeirados da estrada, e comumente
vestidos, e aqui vinham andando. E Abraão saiu e os convidou.
50
Em outros termos, algo assim. “Senhores, vocês estão
cansados. Seus pés devem estar esgotados. Pois bem, eu tenho uma
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sombra agradável de uma árvore aqui. Vocês não querem entrar e se
sentar aqui sob a sombra da árvore, vou buscar um pouco de água e
vou lavar seus pés. Isso os refrescará. Vou pegar uma boa água fresca
para vocês, então podem seguir sua jornada.” Eles disseram: “Vá em
frente, Abraão. Vá em frente, senhor. O que quer que você tenha dito,
bem, que assim seja.”
51
Posso imaginar ver Abraão correndo pelas pequenas tendas,
vocês sabem, assim, e chegou à grande tenda. Ele disse: “Sara, despeje
três medidas de ﬂor de farinha bem rápido, amasse, tire todos os
caroços, e faça alguns bolos no fogo. Alguém está lá fora.¹⁴ Há algo
sobre aqueles Companheiros que me parece estranho. Eles não são
pregadores comuns.” Então ele correu para o fundo da tenda, e havia
um pequeno curral lá onde eles tinham umas novilhas, e ele apalpou
até encontrar a mais gorda, e a deu aos seus servos, disse: “Vá, preparea bem rápido.” E ele voltou, e Sara assou os bolos e os deu a Abraão. E
ele saiu e Lhes deu os bolos, e eles se assentaram para comer.
52
Agora, pense nisso. Eles estavam comendo carne de vitela,
bebendo leite e comendo bolos de milho com manteiga: uma dieta
muito boa. Então ele os tinha todos ali comendo. E posso imaginar
Abraão pegando um ramo de espantar moscas (acho que vocês não
sabem o que é um ramo de espantar moscas) e espantando as moscas,
vocês sabem. Quantos sabem o que é um ramo de espantar moscas?
Bem, olhe para os Kentuckianos aqui. Nunca havíamos tido uma porta
com tela mosquiteira até alguns anos atrás. Sempre tivemos um velho
ramo de espantar moscas. E eu acho que era a minha vez lá no jantar de
domingo de me levantar e espantar as moscas. Era uma pequena
cabana de madeira sem janelas, com apenas uma porta que você
empurrava. E as moscas entravam, então você tinha que ﬁcar
enxotando-as o tempo todo.
53
Então, posso ver Abraão de pé ali com um ramo de espantar
moscas, enxotando-as. Ele continuou olhando para Eles e disse:
“Agora, esses são Companheiros estranhos. Eles estão empoeirados,
viajaram muito.” E depois de um tempo, quando Eles terminaram de
comer, ora... Estranho que aqueles Homens estivessem comendo; Eles
estavam vestidos com roupas comuns, com poeira em Suas roupas,
comendo carne, bebendo leite, e Um deles era O próprio Deus. Isso é o
que diz a Escritura. Abraão O chamou de SENHOR, com letras
maiúsculas, S-E-N-H-O-R, Elohim, o grande Jeová Deus.
54
Eu sei que muitos escritores tentam dizer que foi uma teofania,
e assim por diante. Mas não foi assim. Ele comeu carne, bebeu leite e
comeu pão de milho. Isso é certo. Ele era absolutamente um Homem,
em carne humana. Alguém me disse não muito tempo atrás: “Billy,
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