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209
Agora, eu acho que nos deixa... Eu acho que seria bom se fizéssemos
- se eu p
pudesse vos fazer uma p
pergunta.
g
Eu orei p
por vocês. Em breve
estarei nos campos missionários lá na África e na Índia, onde feiticeiros,
demônios e tudo... Vocês podem orar por mim? Vocês estarão orando por
mim? Obrigado, até que nos encontremos.
Até nos encontrarmos! Até nos encontrarmos!
Até nos encontrarmos aos pés de Jesus;
Até nos encontrarmos! Até nos encontrarmos!
Deus esteja com vocês até que nos encontremos...
210
Vocês podem orar por mim, agora? Vocês fariam isso? Agora,
vamos todos fechar os olhos, levantar nossas mãos, e cantar. Organista,
dá-nos uma nota. Eu comecei um pouco baixo. Dê-nos uma nota mais alta
“Até nos encontrarmos.” E agora, até nos encontrarmos... E se nós não nos
encontrarmos mais até que eu atravesse o rio, lembrem-se: eu já lhes disse
a verdade. Eu estarei lá com o mesmo testemunho. Acredito que se eu
nunca ver vocês de novo deste lado da terra, eu vou ver vocês lá. Mas
espero ver vocês aqui novamente, até nos encontrarmos. Deus esteja com
vocês. Tudo bem, todos juntos agora.
Até nos encontrarmos! Até nos encontrarmos!
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Tomando Toda a Armadura de Deus
To Take On The Whole Armor Of God

William Marrion Branham
01 de julho de 1962
Santa Maria, CA - EUA

Obrigado, Irmão Borders. Vamos inclinar nossos corações agora,
apenas um momento, para uma palavra de oração. Pai celestial, como ao
longo desses muitos anos, eu tenho ouvido essa canção que me chama
para a plataforma ao redor do mundo, em todos os tipos de idiomas. Eu
Te agradeço, Senhor, porque tudo é possível.
2
Podemos pensar e ver os discípulos ao pé da montanha
completamente derrotados, depois de Tu ter-lhes dado poder para curar
os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. E lá estavam eles,
completamente derrotados por um caso de epilepsia. Mas descendo a
encosta, veio o Mestre da fé. O pai, correndo para ele, disse: “Senhor, tem
piedade de meu filho. Ele tem um demônio, e frequentemente ele cai no
fogo e desfalece.” E disse: “Eu o trouxe aos discípulos e eles não puderam
curá-lo.” E nós podemos ver como se o vento desse um pequeno sopro e
balançasse Seus cabelos. E Ele disse: “Eu posso se você crer. Porque tudo
é possível ao que crê.”
3
Pai, ainda hoje isto é verdade; tudo é possível quando todas as
dúvidas podem ser colocadas de lado, e a fé pode tomar o seu lugar. E
que possamos hoje, de alguma forma, pelo poder do Deus todo Poderoso,
sermos capazes de fazer isso: deixar de lado toda sombra de dúvida e
deixar que todas as coisas sejam possíveis para nós.
4
Nós Te agradecemos por esta grande reunião, pelos ministros, por
suas igrejas, as pessoas, sua cooperação, pelo auditório. Por todas as coisas
que têm sido feitas, Senhor, nós Te agradecemos por isto. Todos os esforços,
nós oramos, Pai, que cada um que tem se esforçado seja abençoado e
multiplicado. E que isso possa voltar para Ti como o pão lançado sobre as
águas; perdoe todos os seus pecados e cure suas enfermidades, e nos ajude
a viver neste mundo atual, de maneira que as pessoas possam ver Cristo
em nós.
5
Há aqui hoje muitos lenços na plataforma sobre este púlpito.
Eu oro, Pai, que Tu abençoes cada um deles. Eles representam pessoas
doentes, aflitas. E eu oro que o Espírito Santo que está presente aqui, agora,
abençoe estes lenços para os seus objetivos pretendidos. Tu vistes cada um,
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Senhor. Tu colocaste em seus corações para deixá-los aqui; Tu sabias que
eles tinham necessidades, e eu agradeço por essas pessoas terem tamanha
confiança, Senhor.
6
Agora, eu estou oferecendo minha oração no altar com eles, e
orando para que em Nome de Jesus Cristo Tu cures cada um deles, Senhor,
do mais jovem até o mais velho, do mais doente até o menos doente.
Conceda isto, Senhor. Possa isto ser feito pelo poder de Cristo, pois nós
pedimos em Seu Nome. Amém. Podem se assentar.
7
Me faltam palavras quando se trata de dizer como eu aprecio este
tempo de companheirismo aqui em Santa Maria. Eu estou muito agradecido
por este grupo de ministros que tem patrocinado este programa. E eu os
aprecio em saber que em suas diferentes organizações e coisas que eles
têm... Para ter-me aqui, eles arriscaram seus pescoços, ao decidir fazer
uma coisa como essa, porque eu fui acusado de combater organizações, e
isto não é verdade. Está muito longe da verdade.
8
Não tenho nada contra qualquer organização, de modo nenhum.
Mas, no sistema da organização, eu não acredito nele. Eu - Eu acredito
em homens que estão nessas organizações. Por exemplo: se eu visse você
descendo uma corredeira de um rio em um pequeno bote, e soubesse que
o barco iria cair aqui depois de algum tempo, e ele não pudesse suportar
essas corredeiras, eu seria uma pessoa injusta... Eu seria seu inimigo se eu
o deixasse flutuar através dessas corredeiras e não lhe avisasse para sair
desse barco. Veem?
9
Não é que eu tenha alguma coisa contra você; é o barco que você
está dentro, essa é que é a coisa. Veem vocês? Eu amo vocês, eu estou
tentando ajudá-los. Estes homens sabem disto, e eles arriscaram seus
pescoços (como nós dizemos) decidindo por ter-me aqui. E eu vou manter
uma mensagem tão simples como poderia ser, uns pequenos dramas e
assim por diante, e tentarei ser uma bênção para todos vocês.
E eu tenho certeza que ao partir daqui, levarei uma bênção por ter
10
estado aqui com vocês. E isto tem sido uma grande emoção para o meu
coração por ver que ainda há pessoas sobre a terra, que mesmo depois
do reavivamento ter passado, ainda estão tentando lutar para o Reino de
Deus. Eu aprecio homens desse calibre e a vocês. (Eu suponho que todas as
despesas foram cobertas, tudo?) Todas as despesas que foram feitas. Vocês
tiveram que patrocinar isto. Vocês tiveram que pagar isto. Eu desejaria
poder simplesmente pagar por tudo isso. Eu mesmo, porém eu não posso
fazer isso. Eu não posso pagar; eu não tenho tanto dinheiro assim. E eu... A
razão que eu venho para pequenas reuniões, como eu já expliquei... Agora,
há alguns de nossos irmãos, tal como o irmão Roberts, e muitos desses

TOMANDO TODA A ARMADURA DE DEUS

39

202
Em uma manhã ela se levantou e seus filhos estavam indo para a
escola. E toda vez que comia alguma coisa, ela tinha queimação e doía e
ela simplesmente vomitava. E finalmente seu marido disse: “Querida, eu
creio que você está trazendo reprovação sobre a causa de Cristo.”
203
Agora, você não pode fazer isso quando você está confessando.
“Confessar” significa “dizer a mesma coisa.” Confissão... Quando você
vai a um juiz para fazer uma confissão, você diz a mesma coisa. E você está
dizendo: “Pelas Suas pisaduras eu sou curado.” Isso é o que Ele disse. E
nós estamos confessando isso que Ele tem feito. E ela se manteve nisto.
204
Então em uma manhã ela estava de pé ali lavando os pratos e
chorando. E ela disse que de repente sentiu uma sensação um pouco
estranha que veio sobre ela, e em seu estomago começou a sentir frio. Bem,
ela nem sequer atentou para isto. Ela apenas continuou lavando os pratos.
Ela ficou realmente com fome. (A mulher pode estar sentada aqui agora,
pelo que eu sei.) E ela disse que as crianças tinham deixado um pouco
de aveia em seus pratos, vocês sabem, de aveia, vocês sabem, cozida. E
geralmente isso a queimava com a úlcera péptica. Então ela comeu uma ou
duas colheres cheias, e não a incomodou.
205
Então depois de algum tempo ela comeu um pedaço de torrada. E
não lhe incomodou. Então ela fritou dois ovos e pegou um copo de café e
simplesmente teve um regular jubileu gastronômico. Ela acabou de comer
tudo e nada lhe incomodava. Ela esperou duas ou três horas nada lhe
incomodou - nada.
Ela correu para contar a sua vizinha, e a sua vizinha estava gritando.
206
Ela pensou que algo tinha acontecido. E aqui estava ela sacudindo seu
lençol da cama. Ela tinha simplesmente se levantado. O tumor tinha saído.
Eles não podiam encontrá-lo. Ela estava sacudindo o lençol tentando
encontrar. E ambas vieram para a reunião para dar este testemunho
diante de cerca de cinco mil pessoas. O que aconteceu? O Anjo do Senhor...
Veem?
207
Agora, lembrem-se: Daniel orou, e isto foram vinte e um dias antes
que o Anjo pudesse chegar até ele. Quantos sabem disso? E quando o Anjo
do Senhor pronunciou essa bênção, e se ela tivesse desistido? Satanás teria
vindo e entrado. Mas ela segurou nisto.
E Ele passou pelo bairro naquela manhã. Ele sabe onde você mora
208
e tudo sobre você. Ele sabe que você está aqui. Ele sabe onde você está.
Quando Ele te dá uma bênção, Ele confirma isto, se você simplesmente
ficar com isto. Ele passou pela vizinhança e curou aquelas duas mulheres,
indo a outro lugar. Ele é Deus. Ele não é maravilhoso? Tão maravilhoso!
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mães, pais, entes queridos, crianças, de pé nesta fila aqui, bebês pequenos.
196
E nós oramos, Pai Celestial, nós, em nossa humilde maneira, pois
tudo o que sabemos fazer para as pessoas é pregar a Palavra, explicando
isso a eles. Então nós vemos desceres e discernir os pensamentos das
pessoas, provando que Tu estás aqui. Isso faz de Ti a grande Coluna de
Fogo, o grande Cristo de Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre.
197
Então essas pessoas ungidas com o Teu Espírito estão aqui para
impor as mãos sobre os enfermos. Deus... Oro para que não haja nenhum
incrédulo entre eles, e todos possam sair daqui felizes, regozijando-se,
e vendo as doenças e aflições de seus corpos saírem. Conceda isto, Pai.
Entregamos a Ti no Nome de Jesus. Amém.
198
Agora, eu quero algum líder de cânticos que possa liderar os hinos.
Venha aqui, Roy. Eu quero todo mundo com suas cabeças inclinadas agora,
em oração e cantando no seu coração, “Somente crer. Tudo é possível”,
enquanto o irmão Borders conduz o cântico. Todo mundo comece a cantar
agora enquanto oramos.
Somente crer (todos cantando agora),
Somente crer.
199
Agora todos receberam oração? Ele não é maravilhoso? Notei
vindo através da fila... Agora, lembrem-se, há pessoas aqui que podem
testemunhar que têm estado em outras reuniões, e que simplesmente
passaram através de uma fila, receberam oração. E nós poderíamos
empilhar esta coisa cheia de cartas de testemunhos, declarações assinadas
pelos médicos: câncer, acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, tudo
curado. Vê você, você deve apenas ancorar e tomar posse disto. Não deixe
isto, apenas permaneça bem ali. Agora, lembre-se, você começa a notar
depois de algum tempo...
200
Recentemente nós tivemos uma reunião, e havia uma senhora que
veio pela fila, e ela era uma... Foi dito a ela qual era o seu problema. Ela
tinha problema de estômago, uma úlcera péptica em seu estômago. E foi
dito a ela. “ASSIM DIZ O SENHOR, você está curada.” Eu disse para ela ir
para casa e comer.
Então outra senhora veio e ela tinha um tumor aqui num lado de
201
seu pescoço (oh, eu acho que um centímetro ou algo assim), e foi dito a ela
a mesma coisa para ela ir que ela ficaria bem. E então elas eram vizinhas. E
a senhora com úlcera péptica continuou. Ela tentou comer e não conseguiu.
E ela tentava comer alguma comida, e ela simplesmente vomitava. E
finalmente durou por duas ou três semanas e ela simplesmente... Ela
parecia que estava perdendo. Então nós, em outra parte do país, cerca de
três ou quatro semanas mais tarde...
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homens, que têm grandes negócios. E eles têm rádio e televisão, e assim
por diante, que eles têm de ganhar muitos milhares de dólares todos os
dias para patrocinar isso. Veem? Eles têm que ter isso.
11
Bem, o Senhor sempre sabe o que Ele está fazendo. Ele sabia e não
me colocou em nada assim. Isto me levaria à loucura. Veem? Eu não posso
fazer isso. Eu não poderia fazê-lo. Eu simplesmente não tenho os poderes
mentais para fazê-lo. Porém, Ele deixou eu ter pessoas que me amam. E eu
tento tomar o pouco que tenho para colocar a minha parte no Reino.
12
Agora, o irmão Roberts, e o irmão Allen, e todos os outros irmãos
que têm as grandes reuniões, estamos todos trabalhando para um Reino
(Você vê, não é?), Todos nós trabalhando por um lugar. E cada homem está
tentando com os seus dons que Deus lhes deu, enviar almas para aquele
Reino.
13
Bem, com a minha pequena parte, estou tentando fazer a minha
parte para juntar com a deles para impulsioná-los em direção ao Pai. E eu
não tenho que ter nada, mas apenas a - a despesa, a reunião, e as pessoas.
Gostaria de ter as reuniões nas igrejas. Costumava fazê-las, até que se
tornou tão patético, pois em países frios e outros quentes, e as pessoas de
pé ao redor das igrejas, os filhos pequenos doentes para receber oração,
e as mulheres ficavam decepcionadas. Então nós tivemos que deixar eles
alugarem auditórios e simplesmente deixar que as pessoas pagassem por
isso. Com isto alugado. Isso é tudo. Isso resolveu tudo.
E eu sou muito grato por estes homens de grande calibre que têm
14
tido grandes reuniões e assim por diante. Eu estou muito agradecido por
esses homens. Eu estive aqui há algum tempo atrás com o Irmão Roberts,
um dos mais bem-sucedidos nesta linha e no campo hoje, eu penso, o
irmão Oral Roberts, um excelente irmão Cristão. E eu estive com o Irmão
Tommy Osborn. Estes irmãos, ambos entraram no ministério vindo a uma
de nossas reuniões quando nós começamos. E então eu - eu... E Tommy
Osborn, todos conhecem esse precioso irmão, ele é simplesmente um dos
melhores homens. Ele é simplesmente querido. E eu tenho estado em seus
lugares e visto seus grandes negócios para o Senhor e seus livros, e suas
secretárias e as grandes IBMs.
15
Eu fui até o Irmão Oral então, e passei por suas grandes construções
de milhões de dólares, como eles importaram, e o teto todo tecido com
fios de alumínio e oh! Eu me senti sujo para andar no piso daquele
lugar e os grandes escritórios, e quinhentas ou seiscentas máquinas IBM
funcionando. E nem mesmo as correspondências são tocadas por mãos
humanas. Veem? Simplesmente vinham ali e iam através das máquinas,
saíam abertas e desciam pelas esteiras, e através disto para fora, e assim
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iam, nunca tocadas por mãos humanas. E eu pensei: “Oh, que coisa! Que
sistema!”
16
E eles colocavam... Havia alguns de meus amigos esperando lá
fora, na frente. Em seguida uma grande turma se reuniu lá em cima, e eu
não podia sair pela frente. Eles tiveram que me levar para fora pela parte
detrás. E eu saí, dois policiais vieram e me levaram para fora. E eu fui ao
redor do estacionamento para o outro lado, e eu fiquei de pé lá, olhando.
Não há janelas naquilo, apenas algum tipo de iluminação indireta. Que
perfeito! Vocês sabem, eles tomam o café da manhã lá, e simplesmente
centenas e centenas e centenas. E eu pensei: “Que tributo para a fé de um
homem, um pequeno garoto de Oklahoma, para que Deus lhe concedesse
tão grande coisa!” Eu pensei: “Deus, eu Te agradeço por isto.”
17
Olhei lá para um pequeno velho irmão, Tommy Osborn. Eu pensava
nele, de como que ele estava lá - aqui em cima em Salem, naquela noite,
ou foi Portland, Oregon, quando o maníaco correu para a plataforma e me
desafiou. Talvez haja pessoas aqui que estavam lá quando isso aconteceu.
Ele ia me matar ali mesmo na plataforma. E eu estava falando sobre a
fé. Ele disse: “Hoje eu vou quebrar cada osso do seu corpo, sua cobra na
grama”, e cuspiu em mim. E eu soube melhor do que dizer alguma coisa
e eu apenas esperei. E o Espírito Santo disse: “Porque você desafiou o
Espírito de Deus esta noite, você vai cair aos meus pés.” Ele disse: “Eu vou
mostrar-lhe aos pés de quem eu vou cair.” E ele preparou seu punho para
me bater. E eu disse: “Satanás, saia dele em Nome de Jesus Cristo.” E ele
caiu no chão sobre os meus pés, paralisou no chão.
E Tommy e eles viram isto. Ele foi para casa e se trancou em um
18
quarto, esperou três ou quatro dias, então foi até lá em casa, em Indiana.
Correu ao redor do carro, um sujeito um pouco nervoso.
Ele disse: “Irmão Branham, você acha que Deus tem me dado um
dom de cura?”
Eu disse: “Tommy, isso chegará ao passo que esta conversa sobre
dons de cura estará tão longe, dentro da sujeira e da lama, que será terrível.
Haverá uma multidão mista que seguirá com isso. Serão todos os tipos de
sensações e ismos; e tudo mais surgirá, e ainda acontecerá que todo mundo
terá de ter algum tipo de ministério de cura ou nem mesmo sentirão que
estão no campo. E isso é só para degradar ao homem que está realmente
tentando manter sua posição. Lembre-se: você é tão importante no Reino
de Deus como qualquer outra pessoa.” Então...
Eu disse: “Deus te chamou para pregar o Evangelho, não foi?”
Ele disse: “Sim.”
Eu disse: “Você parece um jovem promissor.”
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189
Agora, ouçam. Eu desejo que todos vocês citem as Escrituras
comigo. Jesus disse isso na última comissão que Ele deu à Sua igreja, depois
que Ele apareceu para os onze e repreendeu-os por causa da dureza de
seus corações e suas incredulidades, porque eles não creram naqueles que
O tinham visto após Sua ressurreição.
190
Ele disse-lhes: “Ide por todo o mundo... (Agora, lembre-se, Ele estava
sendo tomado agora.) Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; quem que não crer será condenado.” Isto vai
tão longe como muitas leituras. E - e é uma conjugação que junta às frases.
“E estes sinais seguirão os que crerem...”
191
Vocês têm sido ensinados a apertarem as mãos, por seus nomes
em um livro. Jesus disse diferente. Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que
creem; e em Meu Nome expulsarão demônios; falarão em línguas; se pegarem em
serpentes ou beberem coisas mortíferas, mal nenhum lhes sucederá; e se colocarem
as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.” Esta é a última comissão que
Jesus deu, e aqui está a questão que Ele pergunta: “Acharei Eu fé quando
retornar?” Agora, Ele nunca disse: “Acharei Eu justiça? Acharei uma igreja?
Acharei um povo?” Ele disse, “Acharei Eu fé?” Esta é a questão.
192
Agora, para vocês que estão vindo nesta fila de oração, esses
anciões e essas pessoas de pé aqui, Cristãos cheios do Espírito Santo,
venham, juntamente comigo, venham impor as mãos sobre cada pessoa
que passar aqui. E você sabe que você será curado. Saia daqui e diga: “Está
tudo bem. Eu ficarei bem. Isto resolve.” Agora, quando essa fila acabar,
então chamarei seção por seção, até que todo mundo receba oração pelo
que deseja. Eu prometi isto.
193
Quantos aí fora estarão orando por esta fila de oração? Levantem
suas mãos. Tudo bem. Irmão, no órgão, dá-nos aquela canção “Somente
crer” agora e vamos orar. Todo mundo, e irmão, irmã, fique bem onde
você está. Não deixe nenhuma pessoa passar por aqui sem impor as mãos
sobre ela.
194
Peço a alguém aqui, agora, que possa ajudar as pessoas na
plataforma, e alguém que possa ajudá-las lá fora. Venha aqui, irmão Fred,
se você puder. Irmão Fred Sothmann ali, um dos meus administradores,
venha aqui e ajude as pessoas a saírem da plataforma na medida em que
eles vierem. Fique bem por aqui. E alguém desça para ajudar lá em baixo.
Ou que eles têm - eles têm... Sim, eles têm um porteiro lá em baixo. Bem.
Tudo bem. Vamos inclinar nossas cabeças agora.
195
Nosso Pai Celestial, estamos aqui para ajudá-Lo. E compreendemos
como ministrar aos Teus filhos, Tu disseste: “Assim como tu fizeste a um
destes pequeninos que creem em Mim, a Mim tu tens feito.” Agora, aqui estão
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Sua igreja. E Ele estaria batendo na porta de Sua própria casa tentando
entrar. Oh Deus, não outra – nenhuma outra era foi desta maneira. Porém
isto é nesta era, esta era intelectual.
184
Mas Tu tens Teus soldados equipados, Senhor. O broquel, o
escudo e o capacete,
p
a Palavra, e nós estamos nesta tarde em um p
pequeno
q
grupo. Porém, Ó Deus aperfeiçoa-nos, faça-nos escapar; tira a descrença
e as coisas do mundo para longe de nós, até quando Cristo vier, Ele se
encaixará perfeitamente dentro de Sua Igreja, em seu programa, pois será
o programa do Espírito Santo que liderou e moveu os atos do Espírito
Santo quando Cristo veio. Conceda isto, Pai. Em Nome de Jesus eu oro.
Amém.
185
Vocês podem sentar-se apenas um momento. Vou pedir a todos
agora que têm cartões de oração... Quando um evangelista geralmente
vem para a cidade, eles descobrem... Eles dizem: “Bem, é só um pregador...
Espere até que o irmão Branham, irmão Roberts, ou alguém.” Não façam
isso. Aqueles homens também são necessários. Vou pedir-lhes para me
ajudar a orar pelos enfermos esta tarde. Você vai ver algo acontecer
também. Correto.
186
Tudo bem. Quantos têm cartão de oração? Levante sua mão. Tudo
bem, eu quero que vocês façam fila deste lado, até este corredor aqui, e
venham para a direita ao redor desta forma, todos com cartões de oração. [o
irmão Branham fala com alguém - Ed.] Farei depois - depois que começar.
Não, eu vou chamar agora aqueles com os cartões primeiro. [Agora, fila
à direita, aqui. Eu quero que meus irmãos venham aqui comigo. Assim
todos vocês vão orar...?...
187
A Bíblia diz... Jesus disse... Que os céus e a terra passarão, mas a Sua
Palavra não pode falhar. Agora, ouçam atentamente, amigos. Se você não
acredita nisto, você está apenas caminhando nessa fila e não terá efeito. Eu
quero lhe perguntar. Das muitas, muitas coisas que o Espírito Santo tem
falado à igreja esta semana, ele esteve errado em alguma delas? Alguém
já viu algo de errado em outras reuniões? Tem sido sempre verdade? Se
tiver, levante a sua mão. Sempre é a verdade. Veem? Tudo bem, o mesmo
Espírito Santo está aqui.
188
Aquela pequena mulher sentada aqui há algum tempo atrás, aqui
em algum lugar, teve fé suficiente para ela e seu marido. Eu não me lembro;
parece um sonho para mim de alguma forma. Tudo bem. Se você tem fé,
por algum de seus entes queridos, ore por eles enquanto eles estão nessa
fila. Agora, vamos orar por estes primeiros. Nós prometemos isso. E agora,
como você veio a esta fila, aqui estão homens com a mesma autoridade
como ninguém tem para orar pelos enfermos.
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Eu disse: “A cura divina vai com a pregação do Evangelho. (E isso
é correto) Então apenas ore pelos enfermos.” E é isso que ele tem feito.
Como Deus tem abençoado esse rapaz esperto e inteligente!
19
Eu estive lá e olhei ao redor. E me senti deste tamanho, estando
de pé ali diante daquele enorme edifício, olhando ao redor. Eu pensei:
“Que coisa!” Eu tive um sentimento um pouco engraçado que passou
por mim, e eu pensei sobre o irmão Tommy ali, e Oral aqui; eu estava
no campo antes deles. E, irmãos, eu detestaria que eles viessem ao meu
escritório. Uma pequena máquina de escrever colocada nos fundos de um
trailer, e tentando conseguir alguém para me ajudar a responder as cartas,
e assim por diante. Eu pensei: “Que coisa, o que... eu com certeza me sinto
envergonhado de mim mesmo.” Eu pensei: “Bem, Deus, eu acho que eu
não fui... Tu não pudeste confiar em mim com tanto dessa maneira. Eu
posso ter feito algumas coisas que não foram certas, assim talvez Tu não
pudesses confiar em mim.” Talvez tenha sido isto que aconteceu.
E agora, não rebaixando os irmãos, ou não... Espero que isso não
20
soe como sacrilégio, porém tão claramente como vocês ouvem a minha
voz, uma Voz falou para mim e disse: “Eu Sou tua Porção.” Eu disse:
“Obrigado, Senhor. Eu estou feliz por ter essa porção.” “Eu Sou tua
Porção.” Então, eu pensei. Aquilo soou - fez eu me sentir bem. Eu acho
que Ele fez isso para me encorajar, porque eu senti como se eu não tivesse
feito nada quando eu parei e olhei para o que Deus havia feito por aqueles
irmãos.
21
Então eu pensei, talvez, no fim da minha jornada, quando eu
finalmente terminar meu último sermão e fizer minha última oração, que
talvez Ele me dê uma pequena porção Dele mesmo ali em algum lugar. E
eu espero estar ali naquele dia com todos vocês.
É maravilhoso, um pequeno garoto, parecia não ter mais do que
22
seus 12 anos de idade (Eu não o vejo aqui), tinha uma pequena faixa de
porteiro em seu braço, veio agora há pouco e bateu na janela. Eu estava
sentado ali lendo a Escritura. Eu estava estudando as Escrituras para
pregar nesta tarde, e eu estava verificando para ter certeza de que eu
tinha as Escrituras no lugar certo. E eu tinha feito algumas anotações aqui
e eu estava verificando-as. E esse pequeno garoto veio, e disse; “Irmão
Branham, posso tirar uma foto sua?” E eu disse: “Sim, senhor, claro que
você pode.” Eu disse: “Se sua câmera suportar.” Então eu saí.
Ele tirou uma foto e eu disse: “É melhor você examinar isto. Ela
23
pode estar quebrada.” E ele simplesmente sorriu, o esperto pequeno
companheiro.
E ele disse: “Eu acho que não está.”
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E eu disse: “Bem, eu espero que não.” Então ele voltou e olhou
para mim.
Eu disse: “Você mora aqui?”
Ele disse: “Eu moro.”
Eu disse: “Vocês têm o clima mais maravilhoso do que qualquer
lugar que eu já estive.”
E ele disse: “Obrigado.”
Ele disse: “Bem, irmão Branham, eu não quero te deter; eu sei que
você está estudando. E se eu nunca te encontrar aqui novamente, eu te
encontrarei do outro lado.” Um pequeno garoto, era um pequeno porteiro.
Eu pensei: “isto é correto.” Sim.
24
Pegadas nas areias do tempo;
Pegadas, que talvez outro,
Ao navegar em seu canal solene da vida
Um irmão desamparado e náufrago
Ao ver, possa
p
tomar coragem
g novamente.
É isso mesmo. Vamos ver onde nós podemos chegar e fazer
pegadas. E se houver um amanhã, aqueles que virão, seguirão as pegadas.
Vamos ter certeza de que eles seguirão direto para o Calvário, porque esse
é o lugar. Muito obrigado a todos novamente.
25
E agora não pode haver o... Eu não sei quem cuida deste depósito
de armas. Se é o oficial do dia, ou quem é. Ou se é uma comissão, ou quem
quer que seja. Eu quero lhes agradecer por este tempo precioso que nos
deram, e por este edifício do exército aqui.
26
Eu não sei muito sobre o exército. Eu sempre quis ser um soldado.
Vocês ouviram a história da minha vida, como quando eu costumava
olhar as revistas, apenas para ver os soldados. E eu queria tanto ter aquele
uniforme! E eu pensava que era uma honra ter e usar o uniforme dos
Estados Unidos. O que para nós representava uma grande honra.
27
Na Primeira Guerra Mundial eu era muito pequeno. Eu tinha cerca
de quatro anos de idade. E na última Guerra Mundial eu era muito feio ou
algo assim. Eles não me levaram, então eles não me aceitariam. Eu fui para
me registrar como um ministro.
E ele disse: “Você é casado?”
E eu disse: “Sim, senhor, eu sou.”
E ele disse: “Nós colocamos os ministros na classe 4-H.” E disse:
“Quando precisamos deles, nós os chamamos.”
Eu disse: “Estarei esperando, senhor. Eu certamente gostaria de
sair ali e encorajar os jovens, fazer tudo que eu pudesse.” Eles nunca me
chamaram, eu acho que eles nunca precisaram de mim.
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tenha vindo sobre esse solo sagrado, onde nenhum gigante intelectual
jamais pode tocar. Você estava lá quando isto aconteceu. Não faz diferença
o que eles podem explicar; você sabe que isto aconteceu. Oh, glória. Você
quer se juntar a nós enquanto cantamos mais uma vez? Venha para o
altar. Ficaríamos contentes de orar por você antes de começarmos a fila de
oração.
179
Certo, irmão, novamente, “Avante, soldados Cristãos.” Venha
agora, junte-se a nós. Última chamada. Se você deseja vir, venha agora.
Avante, soldados Cristãos!
Marchando... (Se você não tem sido fortalecido pelo Espírito e a Palavra...)
... Jesus
Indo adiante;
Cristo, o Mestre Real (Grande Conquistador)
Indo contra o (incrédulo) inimigo (razão);
Avante na batalha,
Veja seu estandarte indo!
Avante, soldados Cristãos!
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Indo adiante.
180
Quantos aqui já estão neste exército? Já estão cheios com o Espírito
Santo? Crendo em toda Palavra de Deus? Sabem que isso é a verdade?
181
Nosso Pai celestial, eu não sei quando e se poderei alguma vez
estar de volta a esta costa novamente para ver essas pessoas. Espero que
em breve tenha esse privilégio novamente. Porém, Pai celestial eu Te
agradeço por estes grandes testemunhos noite após noite, milagres após
milagres do Deus desconhecido e invisível entre as pessoas, com coisas
desconhecidas que eles não sabem nada, ao vê-Lo manifestar a Si mesmo,
a fazer conhecer que o Seu Feito aqui provando que Ele não está morto,
mas ressuscitou da sepultura.
Eu oro, Pai celestial, que Tu dês a este povo todo o poder da força
182
do Espírito Santo, que eles possam ser capazes de serem testemunhas
para cima e para baixo desta costa nestes últimos dias. Pois, na verdade,
Senhor, qualquer homem que tem suas condições mentais corretas sabe
que estamos no fim do tempo. Todo leitor da Bíblia sabe disso. O mundo
sabe disso. Os cientistas dizem que nós estamos três minutos antes da
meia-noite, a hora que chama atenção está aqui.
183
E Tu prometeste o que aconteceria nestes dias. Nós lemos no
livro de Apocalipse, que nesta era da igreja de Laodiceia, que os gigantes
intelectuais entrariam e colocariam Cristo completamente para fora de
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Indo adiante;
Cristo, o Mestre real,
Oh, liderando contra o inimigo; (o que nós temos? A armadura).
Seguindo para a batalha,
Veja sua bandeira e vai!
Avante soldados cristãos!
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Indo adiante.
175
Você não tem vergonha Dele, não é? Paulo disse: “Eu não tenho
vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação.”
Vamos apenas dar nossas mãos e dizer: “Aleluia!” Bem alto, agora. Vamos.
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Louvai ao nosso Deus. Louvai ao nosso Deus.
...Exército
Move-se, ó igreja de Deus;
Irmãos nós estamos trilhando
Onde os santos têm trilhado;
Oh, nós não estamos divididos,
Todos nós em um só corpo,
Em uma esperança e doutrina,
Um em caridade. (Todos agora cantem.)
Avante soldados Cristãos!
Marchando para a guerra,
Oh, com a cruz de Jesus
Indo adiante.
176
Gostaria de participar? A única maneira de participar é nascer.
Agora, o grande altar de Deus está aberto aqui. Há um espaço na fonte.
Qualquer homem que gostaria de se juntar a esse grupo esta tarde, que
deixará de lado todo credo que é contrário à Bíblia, todo pensamento
que é contrário à Bíblia, toda doutrina que é contrária a Bíblia, e com fé
vem até aqui e diga: “Eu aceito Jesus Cristo acima da base de Seu sangue
derramado e Sua Palavra.” Eu lhe direi que algo que irá acontecer com
você bem aqui. E você se fortalecerá com o poder do Espírito Santo.
177
Nenhum homem tem direito de reivindicar ser um pregador até que
ele encontre areias sagradas. Moisés era tão intelectual quanto poderia ser.
Ele tinha o poder do conhecimento da Palavra. Ele sabia sua posição; ele
sabia que ele era um profeta, e todas as coisas. Mas até que ele encontrou
Deus naquela areia santa... Nenhum intelectual poderia explicar isto a ele.
Ele estava lá quando isto aconteceu.
178
Nenhum homem tem o direito de reivindicar de Deus até que
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28
Então eu me lembro que eu queria tanto vestir um uniforme, Eu...
Um colega tinha um terno de escoteiro, e eu disse para ele: “Quando você
não o usar mais, você me dará ele? E ele disse que me daria. E finalmente
dois ou três anos se passaram e eu continuei perguntando pelo terno. E
ele tentou encontrar e não encontrou nada mais que uma perna da calça.
E eu peguei aquilo, e usei aquela perna de calça. Eu tinha que levantar
para escrever no quadro negro da escola, e tinha que colocar aquela perna
de calça na perna direita, então eu podia ficar de pé desta maneira. Vocês
sabem. E escrever de lado. Todos pensavam que eu tinha as duas, vocês
sabem, eu tinha apenas uma.
29
Então isto era um uniforme. Porém eu sempre fui pequeno, e...
Vocês sabem, depois de tudo eu consegui um uniforme. Vocês não podem
vê-lo no exterior, porém está no interior. Eu vou falar sobre isso em apenas
alguns minutos. E espero que eu possa viver de modo que seja exibido no
exterior, é a minha oração.
30
Agora vamos ler as Escrituras, em Efésios capítulo seis, iniciando
no versículo dez.
10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder.
11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas,
sim, contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais.
13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a
verdade, e vestida a couraça da justiça;
15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
16 Tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis
apagar todos os dardos inflamados do maligno.
17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus;
31
O exército dos Estados Unidos não me recebeu porque eu suponho
que havia homens mais qualificados. Porém, sou feliz porque eu consegui
me alistar no exército do Senhor. E Ele me deu um uniforme.
32
Paulo aqui está falando, falando sobre o soldado se preparando
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para a batalha. O Evangelho tem muitas vertentes. Você pode comparar
com uma coisa ou outra. E Paulo em Hebreus, capítulo 12, fala disto como
um corredor. “Portanto nós, também, pois que estamos rodeados de uma tão
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado, que tão
de perto nos rodeia...” Ele está falando ali sobre Olimpíadas, ou talvez dos
circos de Roma. E então, agora ele está falando do homem armado indo
para a batalha e como ele tem que se preparar.
33
Eu estava pensando esta tarde, sendo que nós estamos encerrando
aqui neste arsenal hoje, eu gostaria de tomar como texto. “Tomando toda
a armadura de Deus”, ser equipado e preparado, porque nós não estamos
lutando contra carne e sangue, mas contra Satanás, o inimigo de Deus,
principados e potestades, e espíritos malignos e maldade nos lugares
celestiais. E estamos lutando para alcançar a marca daquele alto chamado;
nós estamos certamente em uma batalha.
E nenhuma nação ousaria enviar um homem ao campo de batalha
34
sem treiná-lo. Ele poderia não apenas matar-se, mas também matar outro
grupo. Ele não saberia como se defender, então ele deve estar preparado
para isto. E as nações estão cientes disto. Eles preparam seus homens.
Agora, o sistema de espionagem de todo o mundo, vocês sabem,
35
e embora sejamos amigos de outras nações como a Inglaterra e nossos
aliados, ainda assim temos espiões na Inglaterra; e a Inglaterra tem espiões
aqui. E nós temos espiões por todo mundo, e o mundo tem espiões aqui, se
nos somos amigos ou não. Este é o sistema que eles usam. Parece apenas
que, nessa questão nacional, você não pode confiar em nada.
36
E vocês sabem por quê? É porque o mundo todo é controlado por
Satanás. Cada reino do mundo é governado por Satanás. Nós detestamos
pensar nisto, mas são as Escrituras. Você sabe, o inimigo levou nosso
Senhor ao cume do monte, extremamente alto, e mostrou-Lhe todos os
reinos do mundo. E Lhe disse: “Eles são todos meus. Eu tenho domínio sobre
eles. Eu faço com eles o que quero, e eu os darei a Ti.” Observe a sabedoria do
Senhor Jesus ficando com a Palavra de Deus. Ele sabia que ele herdaria
tudo em seu Reino, no Reino que virá no milênio. Então ele disse: “Apartate daqui, Satanás.”
37
Agora, veja, Satanás pode fazer com eles o que ele desejar. Agora, se
estas nações fossem controladas por Deus, nós não teríamos guerras. Não
haveria mais conflitos. Seriam de Deus. Porém, Satanás é o governador
de cada reino. Ele governa o mundo. Mas algum dia... Você vê isto nas
pessoas. Cada pessoa está esperando uma nação para controlar o mundo,
querem uma bandeira, e eles querem ser a nação mais poderosa no mundo,
e tomar tudo sob seu próprio controle, e fazer com que todas as nações

TOMANDO TODA A ARMADURA DE DEUS

33

creiam com todo o vosso coração, e Deus fará vocês ficarem bem, se vocês
quiserem acreditar nisso. Você, senhor? Eu não o conheço. Se nós somos
estranhos um para o outro, levante a sua mão. Veem? Aí está você. O que
é isso? A armadura de Deus. Aleluia!
“Eu amo, eu amo,
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a sal...”
170
Isso o espantou, senhor. Você não sabia que você tinha tamanha fé.
Mas eu estava aqui observando essa Luz se movendo. Eu pensei: “Se eu
virasse as costas, eles veriam o mesmo Anjo que viveu lá atrás e desceu e
se manifestou, e disse o que as pessoas estavam pensando na tenda. Ele
com certeza saberia quem é você e tudo sobre você. “Eu desafio qualquer
um aqui a acreditar que é a mesma coisa. Aleluia! O poder de Deus, toda
a armadura de Deus, toda a Palavra de Deus manifestada em você: O
Grande Conquistador.
171
Oh, Ele é um poderoso Conquistador desde que Ele rasgou o véu
em dois. Isto é, não apenas uma pessoa, mas cada um, quem quiser, pode
vir atrás do véu agora. Ir e ficar na Glória de Shekiná. Amém. Ser um
sacerdócio real. Quando eles iam ali atrás, eles podiam provar que eles
tinham um ômer original, cheio de maná que caiu no início, manteve-se
lá apenas pelo sacerdócio. Isso nós sabemos. Mas agora, o véu foi aberto.
Não somente o sacerdócio, mas cada um de nós podemos ser sacerdotes
reais.
172
Entre e tome o gosto do maná original, do tipo que caiu no dia de
Pentecostes. O Maná para a igreja, o Espírito Santo, a Armadura, e que
estamos fortificados... Não com a educação intelectual, doutorado, mas
estamos fortificados com o batismo do Espírito Santo para provar que a
Palavra de Deus é a verdade. Glória! Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Você acredita nisto?
173
Vamos cantar para Ele, “Eu O amo, eu O amo, porque Ele primeiro me
amou.” Todos agora.
Eu O amo (Você O ama? Levante sua mão). Eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No Calvário...
174
Você não está feliz? Você não está feliz? Dê-nos “Avante, soldados
cristãos,” o irmão em uma marcha, quatro por quatro, se você quiser. Tudo
bem. Oh, meu Deus. Oh.
...Marchando para a guerra.
Com a cruz de (vamos levantar agora) Jesus
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4, Ele abriu isto novamente. E disse: “A Palavra de Deus é mais penetrante
que uma espada de dois gumes, e penetra até a medula do osso e das articulações,
e assim por diante, é apta para discernir os pensamentos que estão no coração.”
Aleluia!
Jesus disse: “Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do
165
homem.” Quando Deus se fez conhecido em um homem, virou as costas
assim p
para uma audiência e teve Suas costas viradas p
para uma mulher, e
disse o que ela estava pensando. Esta é a Palavra de Deus. É a verdade de
Deus.
166
Vocês podem pensar que porque estamos sentados aqui um pouco
mais de quatrocentas ou quinhentas pessoas, dentro deste edifício esta
noite, isto é muito pouco. Lembre-se: Deus nunca se reúne em grandes
multidões. “Onde dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, Eu
estarei no meio deles.” Isso não quer dizer... Você diz: “Bem, nos reunimos
em Nome de Jesus.” Isso significa que você está realmente em Cristo. O
mundo está morto para você, e você está morto para o mundo, e Cristo está
vivo em você. Ele está aqui,
q sem sombra de dúvida. Eu O vejo
j mover-Se
sobre a audiência agora. Amém. Ele está me parando. É só você acreditar.
167
E quanto a você, senhora? Eu não conheço você, sentada aí. Você
tem nervosismo, complicações, problemas intestinais. Você crê que Deus
te curou? Levante sua mão se você crê; siga
g seu caminho . A senhora
assentada bem ali atrás dela. Sim. Úlcera. Se você pode crer, Deus vai fazêla ficar bem. Não duvide. Acredite com todo seu coração
ç e Deus vai tirar a
úlcera. Você crê? É em sua perna direita. Creia de todo seu coração. Se isso
é certo, levante sua mão. Tudo bem. Eu não conheço a mulher, nunca a vi
em minha vida. Se nós somos estranhos, acene com a mão assim. Veem?
O que é isto? É Cristo, toda a armadura de Deus. Ouçam. A Palavra é uma
espada, e só há uma coisa que pode lutar contra o inimigo. Essa é a mão de
fé para segurar essa espada.
168
Aqui, há não muito tempo atrás, um homem disse que sonhou que
o diabo continuava fazendo: “Buu, buu”. E ele saltava para trás. E o diabo
ficava maior e ele ficava menor. Ele sabia que tinha de lutar com ele mais
cedo ou mais tarde, então ele agarrou a Palavra. E cada vez que o diabo
dizia: “Buu”. Ele dizia: “Buu” de volta e o diabo ficava menor. Assim é o
que é. Tome a mão da fé para segurar a Palavra. Aleluia!
169
E você? Um parente seu teve um derrame. Isso correto, não é? Sim.
Você crê que ele ficará bem? Tenha fé. Você diz: “Você estava olhando
para ele.” Tudo bem. Há um homem e uma mulher sentados atrás de
mim. O homem tem um problema sanguíneo, é artrite. Sua esposa está
assentada ao lado dele. Ela tem problema de tireóide. Senhora e Sr. Rader,
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falem sua língua. O que é isto? Isto é somente uma amostra de que há tal
lugar.
38
Como Davi disse: “Quando um abismo chama outro abismo...” Agora,
antes que possa haver um fundo chamando lá dentro, tem que haver um
fundo para responder. Em outras palavras, eu tenho frequentemente feito
esse tipo de afirmação citando parte das Escrituras: antes de haver uma flor
para crescer na terra, tinha que haver primeiro uma terra, antes de haver
uma flor para crescer na terra. E saindo aqui, na beira do mar, penso sobre
os peixes. Agora, antes de haver uma barbatana no peixe, tinha que haver
água para ele nadar usando essa barbatana, antes de surgir a barbatana ali.
Veem?
39
E agora, todos nós estamos buscando por um lugar onde não há
morte, onde não há enfermidades. Olhe para nós. Como pequenos garotos
e garotas quando nosso principal objetivo era ganhar umas bolinhas de
gudes, peões ou brincar de bonecas. Então nós tínhamos que ir para a
escola. Então quando nós... A próxima coisa era que moça escolheríamos,
ou que rapaz, para ser nosso companheiro na vida. Então vem a família. A
família tem que ser educada; a casa tem que ser paga. E quando isto acaba,
nós estamos terminados também. Nossos cabelos têm se tornado brancos
e caídos, e nossas faces estão seguindo a direção do sol. Veem?
40
Porém nós estamos anelando por aquele algo que está dentro de
nós, que está dizendo que há um lugar... O que é isto? Isto mostra que
este lugar está em algum lugar. Aqui estão vocês sentados esta tarde. Eu
passei por uma senhora. O Espírito Santo disse: “Vire-se”. Ela estava ali
sentada em uma cadeira de rodas com seu braço levantado. O que ela
está fazendo aqui? Parada aqui está uma bonita jovem sentada, aleijada;
talvez um homem sentado aqui, artrites; talvez alguém com problema de
coração.
Agora, essas pessoas nas cadeiras de rodas podem viver uma vida
41
normal. Veem? Vocês frequentemente se admiram a respeito das pessoas
aleijadas. Qualquer um pode ver que eles estão aleijados. Não há milagre
em dizer que eles estão aleijados. São estes que parecem estar bem e
saudáveis, e então dizer-lhes onde estão seus problemas: este é o milagre.
42
Porém, algumas vezes quando uma pessoa está aleijada, eles
pensam que isto é o fim. Oh, não, não. Apenas observe. Eu sei o que é isto,
porém eu fico observando para ver o que Ele me diz para fazer. Veem?
Eu somente posso falar como Ele fala. Porém, vejam, eles estão com sede,
famintos por algum lugar. Alguma coisa diz a eles que há um poder em
algum lugar que pode libertá-los. Bem, da mesma maneira que isto está
em seu coração, pense nisto, tem que haver uma fonte de cura em algum
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lugar. Veem? Veem?
43
Veja, antes que possa haver uma criação, tem que haver um Criador
para criar a criação. Veem? E uma vez que você tem sede para tocar em
algum lugar, certamente há uma fonte aberta em algum lugar, a qual você
pode tocar, porque isto tem que ser assim. Algo criado em você. E se não
houvesse Bíblia para nos dizer, ainda teria que ser a realidade, porque há
algo em você que o Criador tem criado. E antes que haja um pedido, tem
que haver algo para realizar esse pedido. Você alguma vez esteve faminto
por algo e simplesmente não pôde sentir o gosto disto? Depois de algum
tempo você adquiriu. Lá estava. Veem?
44
Agora, nós estamos almejando por um lugar onde não há morte, não
há aflição, não há sofrimentos, não há velhice. Esta terra está em alguma parte.
E nós nunca a alcançaremos com armas, e lutando com armamentos naturais,
carnais e assim por diante. Porém há uma Terra na qual podemos ir, e é uma
batalha chegar lá.
45
Quando Deus deu a Palestina para Israel, eles estavam no Egito,
porém eles tiveram que lutar por cada parte disto. E Ele disse a Josué (em
Josué 1); Ele disse: “Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado.”
Então, pegadas significam possessão. Veem? Mantenha-se caminhando,
caminhando, pressionando. E cada vez que você dá um passo em direção
ao Reino de Deus, isto é seu simplesmente... E todas as coisas possíveis lhe
serão dadas; e todas as coisas dadas são possíveis. Mas isto é uma batalha.
46
E em nossas realizações aqui nesta nação, na tentativa de enxergar
ao nosso redor para encontrar o que está acontecendo, os espias das outras
nações estão aqui nos espionando... Nós temos espiões lá espionando para
nós. Eles estão observando para ver que tipo de armamento novo virá. E
então, eles têm que levar para seu país, e encontrar algo para neutralizar
essa arma, que a vencerá, tornando-se um pouco melhor.
47
Agora, eu me lembro da Primeira Guerra Mundial. Eu era um
pequeno garoto. E eu me lembro de meu pai vindo pela estrada guiando
dois cavalos e um carroção. E ele tinha um saco de feijão dentro do
carroção. E nós tínhamos que ir aos sábados e comprar um saco de feijão,
um saco de polvilho e um saco de farinha de trigo, e algumas coisas como
que para passar a semana. E eu disse...
48
Eu escutei ele dizer para mamãe: “A guerra foi declarada. Você
ouviu todas aquelas sirenes?” Papai tinha cerca de 23 ou 24 anos de idade.
Ele disse: “Eu posso ter que ir.” E eu pensei: “Meu papai ir para a guerra?
Eu vou pegar este saco de feijão e acertar em alguém se meu...” Veem? Eu
era apenas um pequeno garoto. E eu me lembro de seu rifle, o velho rifle
Springfield, como ele disse que poderia atravessar um poste de telefone.
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só um vestido, vestir-se e dizer: “Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo.”
Então você está espirrando todo o poder por um apito. O que você está
fazendo não é bom. Coloque isto em ação; coloque isto na fé, faça isto
mover-se; faça isto fazer algo: coloque toda a armadura de Deus para sair
e resistir as ciladas do diabo.
159
Quando ele disser: “Jesus Cristo é uma religião falsa. Isto tem
estado morto por um longo tempo. Não há tal coisa como esta; não há algo
como isto, e os dias de milagres já passaram.” Fique ali com o batismo do
Espírito Santo e prove que isto é verdade. Glória! Hum.
160
Acho que pareço estranho? Talvez eu seja. Eu perdi minha mente
para o mundo e a encontrei em Cristo. “Deixe a mente que estava em
Cristo estar em você”. Tome o batismo do Espírito Santo, toda a armadura
de Deus; não apenas por apertar a mão do pastor, por seu nome no livro,
ou pegar alguma hóstia e engoli-la, e um sacerdote beber o vinho. Não é
isto.
161
Porém, irmão, fique ali até que venha um vento poderoso e
impetuoso que preencha todo o seu ser, tire todas as suas incertezas, todos
os seus credos, tire tudo fora, e coloque ali a Palavra com o poder de Deus
por detrás para apoiá-la. Glória. Eu me sinto realmente bem. Amém. Deus
disse assim. Este é o Espírito santo, não um...
162
Eu tenho muito mais aqui, porém não vou dizer. Irmão, toda a
armadura de Deus é o batismo do Espírito Santo com a Palavra O seguindo.
E se alguém diz que tem o Espírito Santo e negar uma só Palavra disto,
então isto não é o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu esta Bíblia, e Ele
disse: “Se alguém tirar qualquer coisa do livro desta profecia, ou acrescentar algo,
o mesmo será tirado, sua parte do Livro da Vida.” O Espírito Santo reconhece
somente a Palavra, porque essa é a Sua Palavra, e Ele não pode voltar atrás
em Sua Palavra. Ele tem que manter Sua Palavra. Amém.
163
Alguém diz: “Nós recebemos o Espírito Santo e nós não cremos
em milagres.” Então isto prova que você não O recebeu. Amém. Qualquer
um que chama o poder de Deus, um discernimento, e profetas e assim
por diante, nestes últimos dias, de telepatia mental ou algo, é nascido
do diabo, não pode ser de Deus. Isto é contrário. Não reconhece o UrimTumim. Qualquer coisa que reconhece nisto e reflete a verdade é Deus.
Amém. Oh, eu O amo. Ele está aqui. Essa velha Palavra, não há nada que
traga fé como a Palavra. A armadura de Deus, soldados treinados...
164
Jesus disse aqui: “As obras que eu faço vós também as fareis.” Isso é
verdade? Como Ele se fez conhecido o Messias? Ao ser capaz de discernir
os pensamentos que estava na mente deles. Como Ele disse no Novo
Testamento? “As obras que eu faço vós também as fareis.” Hebreus capitulo
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que necessitaria do batismo do Espírito Santo para provar Seus sinais nos
últimos dias. Isso é correto.
153
Ele sabia que para ser uma testemunha eficaz... Como nosso
agradável amigo (Eu não digo seu nome porque não é correto. Isso vai na
fita.)...
) Porém é um precioso
p
irmão, um bom irmão, do tipo
p q
que está indo
a Sodoma como eu falei outra noite... Mesmo quando ele estava na Índia
(Vocês sabem acerca de quem eu estou falando), que um bispo indiano o
desafiou dizendo que não havia tal coisa como Cristo, que era uma religião
feita pelo homem.
E disse: “Eu vou pegar trinta pessoas doentes deste lado; e você
154
pega trinta do outro lado. Eu vou curar um a cada vez que você curar um.
E sua Bíblia ensina que Ele curará.” E este certo grande evangelista disse:
“Os dias de milagres passaram,” ele não faria uma coisa como essa.
155
Eu acho que assim como Elias disse naquele tempo. “Porque vocês
não enviam... Se você não tem fé para fazer, há muitos aqui que tem. Oh,
irmão, eu poderia ter sido derrotado, porém eu nunca deixaria aquele
infiel continuar ali, ou esse incrédulo, e zombar da Palavra de Deus. Se
eu tivesse que ter ido para a derrota, eu teria ido confiando na Palavra de
Deus. Como os filhos Hebreus disseram: “Nosso Deus é capaz de nos livrar
deste fogo. Porém, de qualquer maneira, nós nunca nos inclinaremos para estes
sacerdotes.” Isso é certo.
precisa do Espírito
p
Santo p
para p
pressionar lá fora. Por q
que
156
Você p
eles não disseram isso quando estivemos na Índia? Por que eles não
disseram isso, quando aquele homem cego veio ali diante do Rei Nehru, e
diante daquelas pessoas, em um seminário Metodista e testemunhou ser
totalmente cego, e foi curado, e ficou perfeitamente bem na plataforma.
Eles sabem o que contestar ou não. Certamente sabem. Eles acham que
tem uma chance.
157
Satanás sabe o que é a razão e onde está a razão. Sim, senhor. Para
ser uma testemunha eficaz de Sua ressurreição, Ele sabia que necessitaria
do Espírito Santo, porque o homem não pode fazer essas coisas. Ele
equipou Seu exército com o Espírito Santo para fazer essas coisas, para
dar a conhecer os segredos do coração, como Ele prometeu. Você não
pode fazer isso com qualquer tipo de treinamento. Você tem que fazer isso
através do batismo do Espírito Santo, a armadura de Deus. E esta é a Luz
do entardecer. Para tornar realidade Hebreus 13:8, isto levaria mais do que
um treinamento. Você pode ler palavras e ler palavras e ler as palavras, e
nunca vai fazer isso se cumprir até que você tenha o Espírito Santo ali para
manifestar isso.
158
Essa é a Luz; coloque toda a armadura de Deus, e não simplesmente
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Esse rifle é certamente obsoleto.
49
A antiga máquina a vapor que andava sobre trilhos, costumava
trazer as munições e os soldados para a frente de batalha, uma grande e
velha companheira que era a máquina a vapor, porém ela está obsoleta.
Eles não têm isto mais. Eles têm algo muito melhor do que aquilo que
eles tinham. Então na próxima guerra, o rifle Garand tomou o lugar do
Springfield. E agora eles têm mísseis atômicos; o rifle Garand se foi. Eles
sempre estão renovando e conseguindo algo melhor para combater o
inimigo.
50
E nós somos um exército, a igreja cristã é um exército de Deus.
Somos soldados, soldados da Cruz. E o interesse de cada nação é ver que
seus soldados têm o melhor que há. Nada... Eu estava pregando outra
noite sobre realizações em outra reunião em algum lugar, e eu falei sobre
nossos soldados norte-americanos. Quando Washington estava no Valley
Forge, cerca da metade deles tinha sapatos. Eles estavam descalços. Porém
eles tinham um g
general q
que orou a noite toda. E eles varreram o Delaware
no dia seguinte. É por isso que temos a América. Estes homens corajosos
tinham algo pelo qual lutar. Nunca devemos decepcioná-los.
51
Agora, eles tiveram mosquetes em seus dias, facas. Isto era o
melhor que eles tinham. Nenhuma nação... Eles tinham o melhor que
nós pudemos dar a eles. E hoje olhe a diferença do nosso exército para o
que havia naquele tempo. Mas você sabe, quando Deus... Sendo infinito,
Ele não pode mudar. Aí é onde minha fé se apóia; é na Palavra de Deus,
porque Isto é Deus. E Ele mesmo...
52
Veja, a palavra é um pensamento expressado. E quando Deus
pensa algo em Sua mente, e então Ele expressa isto, isto é eterno. Porque
nenhum homem é melhor que sua palavra. E Deus é eterno. E Sua Palavra
é eterna como Ele, porque é uma parte Dele. E você é parte de sua própria
palavra, e Deus é parte de Sua própria Palavra.
53
Agora, eu posso dizer algo, ou a nação pode dizer algo, em um ano
ou dois eles têm que melhorar isto. Mas, Deus é perfeito e Sua primeira
decisão é... Ele não pode mais mudar isto, porque isto é perfeito; porque
Deus não faria algo a menos que isto fosse perfeito.
54
Então quando Deus... A primeira batalha jamais pelejada não foi na
terra; foi pelejada no Céu, Miguel e seus Anjos contra Lúcifer. E eles foram
expulsos do Céu. E então, aquele grande exército do diabo e todos os seus
demônios caíram sobre a terra, e Deus sabia que haveria uma batalha. Eu
creio que Ele sabia desde o princípio tudo o que aconteceria. Se Deus é
infinito, Ele sabe onde cada pulga estaria na terra, cada mosquito, quantas
vezes eles piscariam seus olhos, e quanto sebo eles fariam juntos. Ele é
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infinito.
55
Então o Deus infinito estava escolhendo os melhores armamentos
que Ele poderia dar ao Seu exército. E Ele escolheu. E foi Sua Palavra. Deus
deu o melhor equipamento para Seu exército, o melhor que ele poderia
usar, e q
que nunca teria que
q ser mudado. E Ele nunca mudou. Você não
aperfeiçoa isto; é o mesmo todo o tempo. É com a Palavra de Deus que Ele
fortificou Seu povo.
56
Não importa quantas coisas Satanás quer fazer, quantas coisas
algum outro exército quer fazer, ou qualquer coisa, isto nunca mudará
a primeira escolha de Deus, Sua Palavra. Ele lhes deu Sua Palavra, Sua
promessa, e disse: “Permaneça com Isto”, era o melhor que poderia ser
conhecido.
57
Agora, o inimigo sabia que assim que a raça humana ficasse com
a Palavra, jamais seria capaz de tocá-los. (Agora eu estou começando a
me sentir religioso.) Assim que a raça humana ficou com a Palavra... Deus
fortificou Sua família na terra, Seu exército, na fortaleza de Sua Palavra.
Essa é a nossa fortaleza. “O Nome do Senhor é uma torre forte para a qual
os justos correm e ficam seguros.” Eles estarão fortificados. O Senhor é a
Palavra. Eles estão fortificados e seguros para todo o sempre, enquanto
a raça humana estiver na Palavra. Enquanto a igreja estiver na Palavra,
estará fortificada. Não há nada para incomodá-la.
58
Agora, o inimigo para tentar conseguir espionar, para tentar chegar
lá de alguma maneira, ele teve que conseguir algum tipo de tática para pôr
em prática o seu plano. Esta é a maneira como os espiões põem em prática
o seu plano para entrar nesta nação; algum tipo de tática para conseguir
passar através do consulado e assim por diante. Eles precisam de uma
forma para se colocar aqui. O comunismo teve que fazer a mesma coisa.
59
Enquanto estamos pensando sobre o comunismo, deixe-me darlhe uma pequena palavra. Isso vai soar estranho para um pregador,
porém você nunca deve temer o comunismo. Ele não é nada. Eu quero
que qualquer ministro ou líder, baseado nas Escrituras, me mostre na
Bíblia onde diz que o comunismo dominará o mundo. O romanismo vai
governar o mundo, de acordo com a Bíblia. Observe isto. Não pense sobre
o comunismo. Ele é apenas
p
um fantoche nas mãos de Deus p
para cumprir
p
Sua vontade. É exatamente o que Ele disse. Ele usa isso. Porém nunca se
preocupe com o comunismo, e sim com o romanismo; a Bíblia diz isso.
60
Há três cortinas. Como eu partirei esta tarde, deixarei isso com
vocês. Lembrem-se: há três cortinas. Uma delas é chamada a cortina de
ferro, uma delas é a cortina de bambu, (China e assim por diante, orientais).
E então há a cortina púrpura. Não tenha medo da cortina de bambu ou de
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147
Quando eles estão treinando os soldados, se há alguém aqui... Eu
acho que é um pacote de 90 libras (40 quilos - Trad.) que eles colocam nas
costas de um pequeno estreante. Para iniciá-lo aqui, e ele parece transpirar
quase à morte. No treinamento, ele não acha que é necessário, mas espere
até chegar a hora. Ele vai precisar de tudo o que está nesse pacote. Ele terá
todo o prazer em ter isto. Sim, senhor. Ele tem que ter isso e terá toda a
gratidão por aqueles que o treinaram para usá-lo.
148
E então agora, Deus, sabendo que nestes últimos dias viriam
gigantes intelectuais, que viriam muitas coisas intelectuais, todos os tipos
de inimigos com poderes da razão, tentando provar para a igreja que
os dias de milagres já passaram e tudo isto. Deus encheu o batismo do
Espírito Santo com o quê? Com o falar em línguas, interpretação de línguas,
profecias, dons, e todo tipo de coisas. Pode parecer difícil o treinamento
para eles, mas, irmão, na frente da batalha, cada um deles tem que ser
usado. Deus equipa Seus soldados exatamente com o que é preciso usar.
Amém.
149
Oh, eles podem dizer: “Basta aprender psicologia.” Isto não vai
funcionar. Não, senhor. Isto é tão fraco quanto o caldo feito da sombra de
uma galinha que morreu de fome. Então isso não é bom. Nós temos que
ter o poder do Espírito Santo sobre um homem, com todos os nove dons
espirituais habitando nele. Oh, você diz: “Eu simplesmente não gosto de
sair. Eu não gosto de orar toda noite. Eu não...” Bem, então você vai ser
morto na frente da batalha.
150
Você fique ali até que Deus o equipe com o batismo do Espírito.
Então tudo que você precisa neste mundo ou no mundo vindouro, vive
exatamente em você. O Deus que de tudo é sabedor, Ele sabia como
equipar Seu exército. Ele equipou Seu exército com o batismo do Espírito
Santo. Isso foi exatamente o que Ele enviou para esses últimos dias.
151
Ele sabia que nós temos que ter Isto. Ele sabia que as pessoas
argumentariam, iriam ler essa Palavra quando fosse impressa aqui e o
que aconteceria. E hoje encontramos pessoas dizendo: “Bem agora, onde
está aquele Deus da história? Onde está aquele Deus que cruzou o Mar
Vermelho? Onde está aquele Deus que cura os enfermos?” Eles tentam
dizer: “Isto está de volta...”
152
Que bem faz dar vitaminas ao seu pássaro canário, e fazê-lo ter
boas e fortes asas, e mantê-lo em uma gaiola? Isso é o que eles tentam
fazer com as pessoas: alimentá-las com todos os tipos de vitaminas disto,
aquilo e aquilo outro. E a primeira coisa, vocês sabem, dizem a eles que os
dias de milagres já passaram. Você fica preso a alguma coisinha aqui. Isto
é uma mentira. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus sabia
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141
E como você pode ter fé, quando você tem que honrar ao outro? Oh,
que coisa. Algum grande homem, bispo, o maior dos sujeitos, presbítero,
que nada. Somos irmãos e irmãs em Cristo JJesus. Não há nada de grande
q
g
entre nós. É o que está em nós que é grande. Este é Deus, o Espírito Santo
em cada um de nós que acreditamos. Não há grandes santos bispos e santos
padres, é o Espírito Santo que está nas pessoas. Essa que é a verdade.
Então, chegou o Corpo de Bombeiros de Clarksville. “Boa noite,
142
bispo.” Sim, assim. E o prédio queimado de alto a baixo. Depois de algum
tempo eles chamaram os de Louisville. Irmão, eles tinham algo. Eu agora
pude apenas ficar lá e ver aquele velho gancho e a escada atravessar ali.
E eles iam por ali, dizendo: “Quebra essa janela. Esguicha um pouco de
água ali dentro.” Quando aquele grande exército de bombeiros treinados
de Louisville chegou ali, eles rodearam por ali com aquele caminhão na
rua, irmão. Eles limparam metade da calçada quando eles contornaram.
Quem estava no fim da escada? Eles tinham um poderoso elevador
que subiu. Quem estava no final da escada? O chefe dos bombeiros, ele
mesmo. Amém. Quando eles... Ele tinha uma mangueira em uma mão e
um machado na outra. Disse: “Subam a escada.” E puxaram a alavanca.
143
Quem foi primeiro? O chefe dos bombeiros. Quando ela tocou na
parede... Ele pegou o machado antes da escada bater contra a parede e
bateu com o machado na janela. E Disse: “Vamos, rapazes.” Não, “Vão,
rapazes; vamos lá, rapazes.” Aleluia! Isso é o que Cristo fez. A Palavra veio,
viveu como um ser humano, venceu a morte, o inferno, a sepultura, nunca
disse: “Vá em frente.” Ele disse: “Venha. Eu estou convosco.” O incêndio foi
apagado rapidinho.
144
Esse é que é - o grande conquistador. Nós não precisamos de
nenhum g
grande intelectual, denominações
ç
g
gigantes.
g
“Eu p
pertenço
ç à maior
igreja da cidade.” Bobagem. Eu pertenço à menor, mas é a Única.
145
Eu tenho estado na família Branham p
por cinquenta
q
e três anos.
Nunca me pediram para me juntar à família. Eu nasci um Branham. É isso
mesmo. Essa é a maneira que você é um filho de Deus. Você é nascido um
filho de Deus pelo novo nascimento. Um Chefe que conduz através de
todas as batalhas, o nosso grande Chefe liderando o caminho de volta para
casa...
146
Quando as nações (Ouça agora, encerrando.)... Quando as nações
aqui, há não muito tempo atrás, começaram a oferecer um capacete para a
proteção de seu exército... Agora, eles sabiam que iam ter que usá-lo. Eles
sabiam que haveriam estilhaços voando, Então eles sabiam que tinham
de usá-lo. Oh, pode não ter parecido tão necessário no treinamento. Mas,
irmão, uma vez no campo de batalha, você tem que tê-lo.
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ferro, porém tenha cuidado com essa púrpura. É melhor ter cuidado. O
anticristo será tão parecido para enganar o eleito...
61
O que é o eleito? Quando a luz brilha sobre esse S-O-N (Filho), o
S-U-N (Sol) brilha sobre a semente que é governada pela vida botânica,
ela virá à vida. Então quando o Filho de Deus brilha sobre essa semente
predestinada, ela virá à vida tão rápido, tão logo... Eu não me importo
qual é o estado dessa vida. Ela pode ser uma prostituta, ele pode ser um
bêbado ou um apostador. Isto brilhará naquele momento, assim que o
atingir. “Enganaria o eleito se fosse possível.”
62
Agora, observe. Satanás tentou entrar lá para espionar, para ver
como ele poderia conseguir segurar a raça humana, e usou uma das
táticas mais famosas que... Bem, isto mostrou que ele tinha que ter um
poder sobrenatural para pensar isto. E ele usou isto pela primeira vez e foi
bem sucedido, e ele tem feito isto desde então e, certamente, ainda é um
sucesso. Ele usou o raciocínio contra a fé.
63
Satanás veio à Eva e começou a arrazoar contra a Palavra de Deus,
a g
grande armadura com a q
qual Deus tinha fortalecido Seu p
povo. Ele
começou a usar o raciocínio. Agora, “É simplesmente razoável que Deus
não destruiria você. Certamente você não morrerá.” Porém lembrem-se,
amigos, para começar, essa é a tática de Satanás, e ele ainda usa a mesma
coisa, e ainda é bem-sucedido com isto: o arrazoamento.
64
Eles tentam pela razão: “Por que precisamos do Espírito Santo hoje?
Por que precisamos de cura Divina? Por que necessitaríamos disso, e por
que necessitaríamos de outro Pentecostes? Nós somos todos civilizados!”
Eles também eram. Porém vejam: seja o que for necessário para começar,
e seja o que for que Deus lhe deu, isso é o que permanece para sempre. E
a tática do raciocínio é o que Satanás usou, e isso é o que ele sempre usa: a
razão.
65
Sabemos quem é nosso inimigo, porque qualquer inimigo... (Agora,
irmãos, eu tenho ficado longe de doutrina por aqui, vocês entendem,
porém eu tenho que dizer isto.) Qualquer inimigo que arrazoe contra...
Ou qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer organização, qualquer
indivíduo que arrazoe contra um ponto da Palavra de Deus, é seu inimigo.
Tome a Palavra para derrotar o inimigo.
66
Quando Jesus de Nazaré estava aqui na terra, Ele nunca usou Seu
poder; mesmo Ele sendo Deus manifestado em carne, Ele nunca usou
Seu poder quando Satanás veio contra Ele. Ele disse “Está escrito.” O que
fez... Ele tinha que fazer isso, porque Eva rompeu com isso. E o que Eva
perdeu, Cristo recuperou. Onde Eva deixou fraquejar, Cristo fortaleceu
novamente. “Está escrito: nem só de pão vive o homem. Está escrito, não tentarás
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o Senhor teu Deus.” Está escrito, está escrito. O que é isto? Ele ficou com a
artilharia original. Porém Eva deixou. Ela começou a dar ouvidos à razão.
E há pessoas hoje que quase conseguem trazer você pela razão e provar
que a coisa está errada. Satanás teve muito sucesso com Eva. O que faz a
razão? Torna mais atraente. “Bem, agora, se eu quiser ser religioso...”
67
Por favor, não me entendam mal agora. O homem chega a um
lugar em que ele quer ter uma religião. Ele quer ser salvo; ele não quer
ir para o inferno. Nenhum ser humano quer ir para aquele lugar. Aquele
lugar foi feito para o diabo e seus anjos; não foi feito para seres humanos.
Agora, o ser humano está enviando a si próprio para lá. Deus envia cada
sinal vermelho que Ele pode no caminho, e as pessoas lutam direto para
ultrapassar. Você tem... Antes que você possa se tornar um incrédulo,
primeiro você tem que ignorar a Fé na Palavra de Deus, antes que você
possa se tornar um incrédulo. Você tem que passar pelo sinal vermelho de
Deus.
68
Observe estas pessoas, como Satanás fez isto parecer tão atraente.
E o pecado é atraente. Eu sei que não tenho muito tempo para este assunto,
mas eu gostaria apenas de tomar alguns minutos. Vamos parar nisto
apenas por um momento. Poderemos estar aqui de manhã e falar sobre o
mesmo assunto, porém vamos ver.
69
O pecado nos últimos dias, Pedro nos diz, que ele viria como um
leão que ruge. Está ficando pior. Agora, eu quero te perguntar uma coisa.
Não estou condenando, estou apenas fazendo uma declaração. Alguns de
vocês, homens mais velhos, ou vamos pegar qualquer um de nós, e voltar
a ver uma foto de uma mulher de cinquenta ou sessenta anos atrás, que foi
uma rainha da beleza no seu dia. Pearl White, Scott Jackson... Ela deveria
ser a mulher mais bela da América. Se você visse seu retrato pendurado
na parede, você pensaria que era uma antiguidade. O que é isso? São as
mulheres que se tornaram mais bonitas. Satanás está vestindo-as dessa
forma, p
preparando-as
p
dessa maneira. Veja, isso se torna dessa maneira
para ficar mais atraente. É um...
70
Eu – é melhor eu contornar isto, porque eu prometi que não ia entrar
nessas coisas de novo. Veem? Mas como é isto, aquele foi seu primeiro
instrumento. Ele está trazendo isso de volta novamente nos últimos dias.
Irmãs, não se misturem com essas coisas. Fiquem longe disto. Vocês
notaram que em todos os gêneros que existe, o macho é sempre o mais
bonito? Qual é o mais bonito, por assim dizer, na família dos pássaros?
Alguém disse: olhe para um pequeno “faisão”. Tudo bem. Vamos olhar
o grande galo faisão. Quão bonito ele é! E olhe para a pequena galinha
pintada. Vamos tomar um cervo: a corsa, na planície parece uma coisa
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sepultura. E Ele mesmo voltou na forma do Espírito Santo para fortalecer
seu exército para este último dia, neste grande ataque onde estes gigantes
intelectuais estão se levantando, o raciocínio contra a Palavra. Mas, “Eu
não vos deixarei órfãos. Eu voltarei e estarei convosco, e em vós.”
137
Novamente Ele disse: “Eu orarei ao Pai, e ele vos enviará outro
Consolador, que é o Espírito Santo. E Ele habitará convosco para sempre.” O
que é isto? A Palavra, a artilharia de Deus no ser humano, manifestando
a ressurreição. Pense nisto. Esse grande conquistador, conquistou todas
as doenças, toda superstição. Conquistou cada gigante. Conquistou tudo
o que havia de ser conquistado na terra, a morte, o inferno. Conquistou a
causa da morte, a sepultura, a atmosfera, subiu ao alto e voltou na forma
do Espírito Santo. E nós somos mais do que vencedores por meio Dele que
nos amou. Amém.
138
Que exército! Como um poderoso exército, marcha o Soldado
Cristão. Amém. Grande satisfação, Ele está em nós. Não eu; Ele conquistou
isto. Eu não tenho que fazer as coisas, mas apenas crer Nele e caminhar
(Sim, senhor), Pois Ele ressuscitou. Seu Espírito está em nós, o grande
Vencedor. A Presença da ressurreição em nós.
139
Nós temos saído das coisas do mundo, da incredulidade e credos
para uma vida em Cristo, com todo o poder do inimigo já derrotado.
Até mesmo a própria morte foi derrotada. O inferno foi derrotado, a
sepultura foi derrotada, foram derrotadas todas as doenças. Amém. Não
eu conquistei, ele conquistou. Não é porque eu sou, é porque Ele é. Amém.
Onde Ele está? Em mim. Eu já passei da morte para a Vida. Alguém diria:
“Billy
y você age
g como um bobo.” Talvez eu seja
j um bobo, mas eu me sinto
melhor assim. Apenas me deixe em paz. É isso mesmo. Aqui eu consegui
vida; lá fora, eu estava morto. Eu estou vivendo muito melhor hoje. Amém.
Ah, eu adoro isto. Não vai adiante de nós, Ele vai em nós.
140
Um grande incêndio eclodiu em Jeﬀersonville, há não muito tempo.
O prédio do exército ou, a Companhia começou a queimar, e eles foram e
enviaram um corpo de bombeiros. E o Corpo de Bombeiros de Jeﬀersonville
em pé ao redor como um garoto com uma pequena mangueira. O chefe
andando por ali com um charuto como um boi mocho do Texas, andando
por ali dizendo: “Um pequeno esguicho de água aqui. Esguichem um
pouco de água aqui, rapazes. Vamos, vamos.” Todo mundo viu que ele
era o chefe. “Esguiche um pouco de água aqui.” Eles disseram: “Bem,
nós temos que arranjar outro corpo de bombeiros. Este não é suficiente” e
mandaram de Clarksville. Aí vêm eles: bang, bang, bang. Preparado ali em
cima, aquele chefe saiu e apertou as mãos do outro chefe, fazendo honra
um ao outro.
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outros, com Ele como Capitão-Chefe, não ali fora na frente, aqui em cima,
ali em cima ou atrás deles. Porém neles. Esse é o exército. Vindicando,
vindicando o quê? Sua ressurreição pela prova de Suas obras.
132
São João 14: 12, Jesus disse: “Aquele que crer em mim as obras que
eu faço também as fará.” O que é isto? Isto é Deus na igreja nestes cinco
ofícios predestinados. Dando suporte a toda a Palavra que Ele disse ali
com o Espírito Santo, Ele mesmo, que é a Palavra manifesta, provando a
Sua ressurreição, mostrando que Ele vive.
133
Todas as outras religiões estão mortas. Suas formas estão mortas.
Há somente uma que está certa e essa é o Cristianismo porque Cristo está
vivendo na Igreja (Amém), fazendo Sua Palavra manifesta, porque Ele é
o mesmo. Se esta Palavra é a mesma, isto fará a mesma coisa, e mostrará
as mesmas obras e os mesmos sinais. São Mateus 28 diz assim, que Ele
está com Seu exército, neles, garantindo-lhes... Pense nisto. A Palavra do
grande General triunfa em nós.
134
Eu posso estar segurando vocês por muito tempo. Eu não quero
cansar vocês. Porém observem, as pessoas em casa estão acostumadas
a ficarem horas e horas quando ensinamos. Eu simplesmente tentarei
terminar em alguns minutos. Eu não quero que vocês saiam, eu quero orar
por vocês antes de sair. Eu creio que isto é mais essencial que qualquer fila
de oração para vocês. Veem? Com certeza é. Agora, se vocês simplesmente
ouvirem... Veem?
O grande general triunfante que desceu e foi feito... O Verbo
135
feito carne tomou a Palavra e derrotou Satanás em cada terreno e disse:
“Destruam este templo, e Eu o ressuscitarei no terceiro dia.” E por quê? Davi,
na Palavra, disse: “Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás
que o Teu Santo veja corrupção.” E Ele sabia que era uma promessa de Deus,
que Ele seria ressuscitado. E Ele tomou essa Palavra e foi para a morte
com ela, e sabendo que a Palavra tinha que se cumprir. Não há nenhuma
Palavra que Deus prometeu que não se cumprirá. Disse: “Os céus e a terra
passarão, mas as Minhas Palavras não falharão.” Cada promessa é perfeita.
E essa é uma promessa da Escritura: “Pois não deixarás a minha alma no
inferno, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.”
136
Agora, Jesus sabia que a corrupção começa no corpo após setenta e
duas horas. O nariz cai. Se há coveiro aqui presente saberia disso. Agora, a
corrupção começa no corpo. E disse Davi, pelo Espírito Santo, um homem
inspirado, a Palavra do Senhor vindo a este profeta, disse: “não permitirás
que o teu Santo veja corrupção.” E ele sabia que antes que uma célula se
corrompesse, Ele estaria fora da sepultura. Por quê? Ele era a Palavra,
fortalecido pela Palavra. E Ele ressuscitou. Venceu a morte, o inferno e a
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pequena e sem formosura, e o macho um enorme e bonito espécime.
71
Olhe para o touro e a vaca. Olhe para o alce, o macho e a fêmea.
Olhe para tudo o que você quiser olhar, e você sempre vai achar que o
macho é o mais bonito, exceto na raça
ç humana. O macho é feio e a fêmea
é bonita. É isso mesmo. Se você vê um macho que é uma coisa bonitinha,
apenas lembre-se, há uma célula deslocada em algum lugar.
72
Agora, isto deve fazer todos nós, os feios, nos sentirmos bem. Mas é
assim. Quando você vê um homem parecendo e agindo como uma mulher,
há um pouquinho de perversão em algum lugar. E você vê uma mulher
tentando agir e parecer com um homem, está pervertido ali novamente.
Ele era ambos, macho e fêmea no princípio, e Deus os separou. Ele colocou
o espírito masculino no homem, e tomou o espírito feminino e o colocou
na mulher. E quando você vê um homem tentando ser feminino, ou - ou
uma mulher tentando ser masculina, há algo errado em algum lugar.
73
Observe. Para que eles fossem um, ambos, corpo e alma, Ele tomou
uma costela de seu lado, e fez uma mulher. Veem? Uma mulher não está
na criação original, ela é um subproduto do homem. Veem? Hoje nos
Estados Unidos ela é chefe, deusa e tudo mais. Ela se requebra pela rua
e envia mais almas para o inferno do que todos os comércios de bebidas
alcoólicas juntos daqui até Los Angeles poderiam colocar. Isto é correto.
74
Mas, ainda assim, uma boa mulher é a melhor coisa que Deus
poderia dar a um homem, porque é parte dele. Mas esta Hollywood aqui,
e esse buraco do inferno, como isso tem corrompido a nação e a vida da
nação, e quebrado a espinha dorsal pela imoralidade feminina e materna,
através dos tribunais de divórcio e tudo mais. (Eu - eu sairei do meu texto.
Eu vou voltar em alguns momentos).
75
Isto é atraente. Agora, ele faz isto de novo... Ele faz isto educacional,
intelectual. Não nos disse o Espírito Santo em II Timóteo, capítulo 3, que
a igreja se tornaria um grupo intelectual? “Traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons?” Você diz:
“Eles são comunistas.” Oh, não. Eles se chamam Cristãos (Veem?), tendo
aparência de piedade, mas negando seu poder. E o poder é da Palavra
manifestada. Disse: “O Evangelho não vem para nós somente pela Palavra, mas
pelo poder e demonstração do Espírito.” Eu agora estou falando do exército de
Deus: fortificado.
76
Faz isto atraente, magnífico, resplandecente... Oh, tudo é brilhante
em Hollywood, o modelo da terra. E íamos a Paris para conseguir modelos
e condições para nossas mulheres, e agora Paris vem aqui para buscá-las de
nós. Eu preguei aqui há algum tempo atrás sobre “A Invasão dos Estados
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Unidos” e a ruína do governo Americano. Você deve ouvir isto. Eu tive
um pequeno tumulto aqui na plataforma, ou uma situação difícil, ou como
vocês chamariam isto, e disse: “Aqui está ela”. Isto é certo. A mais vulgar
de todas as nações: mais divórcios na América que quase todo o resto do
mundo colocado junto. Corruptos, sujos e vis, o fim da civilização e nós
estamos na costa oeste, onde o leste e o oeste se encontram. Isto é certo.
Justamente em suas próprias igrejas, justamente junto com nosso próprio
povo...
77
Porém Satanás faz isto atraente. Certamente. Isto é atraente. O
pecado é atraente. Porém o inimigo sempre acha a melhor isca. Ele a
despirá um pouco mais, e faz isto e aquilo. E não se preocupe, ele nunca
a fará completamente nua. Senão ela seria horrível. Vê, ele simplesmente
sabe o que fazer. Porém Satanás continua trazendo o pecado. E esse foi o
pecado original. Essa é a maneira que ele está saindo, com a mesma coisa
que levou a guerra ao reino.
78
Agora, observe. Mas Deus não tem que fazer mais nada pelos
Seus, fazer alguém mais atraente. A única coisa que Ele tem que fazer é
simplesmente levantar a bandeira de Sua própria Palavra contra o inimigo.
Quando a Bíblia disse: “Quando o inimigo vier como correntes de águas, o
Espírito de Deus levantará a bandeira contra isto.” O que Ele faz? Ele faz a
Palavra que Ele já disse mais positiva (Ufa!), e toma a Sua mesma Palavra,
e simplesmente faz Isto mais positivo.
79
Eu não tenho a minha carteira, mas você já reparou na parte de trás
de um dólar americano? Na parte de cima tem o selo Norte-Americano
e uma águia com as setas em suas garras: selo Americano. Mas no outro
canto que você olha, creio que no canto direito, ele tem uma pirâmide. E
tem escrito embaixo: “O Grande Selo.” Por que nossa nação pensaria em
fazer uma pirâmide Egípcia “O Grande Selo”, acima mesmo do nosso selo
uma águia Americana? Você notou? Logo acima da pirâmide está a pedra
de coroa, acima dela como que um olho brilhando.
80
Agora, eu tenho estado no Egito e nessas pirâmides... Como
eu poderia levar a tarde toda. Agora, eu não acredito em doutrinas de
pirâmides. Eu só estou fazendo um paralelo. Mas, como você percebe,
aquela pirâmide nunca recebeu a pedra. Enoque construiu aquela pirâmide
nos seus dias. Eles não podem entender.
Agora, eles têm todos os tipos de religiões sobre isto, como eles têm
81
sobre o zodíaco. Porém tudo em... Deus escreveu três Bíblias. A primeira
foi nos céus. A segunda foi na pirâmide. A terceira foi sobre a terra. E todas
elas concordam uma com a outra.
82
Observe. Com o que o zodíaco começa? A virgem. Com o que ele
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o credo exatamente tão bem q
quanto q
qualquer
q
um. Porém, q
quando veio
para a coragem espiritual, ele não teve mais isto. É verdade que ele falhou
ali. Agora, por quê? Ele conhecia somente uma coisa: sua crença. Porém,
irmão, depois que ele foi para o pentecostes, ele vestiu a armadura de
Deus. Agora, observe ele. Ele é uma pessoa diferente agora. Ele vestiu toda
a armadura.
O que foi isto? Aquela Palavra com a qual ele tinha caminhado,
127
estava nele, queimando com fogo em sua carne e alma. Ele tinha toda a
armadura de Deus. Essa é a armadura provida por Deus. Ele tinha sido
cheio com o batismo do Espírito Santo. O que é isto? Deus sempre se faz
presente em Seu próprio exército. Deus, nos dias de Pentecostes, enviou
a armadura completa de Deus para o Seu exército. Aquilo foi Ele mesmo
entre eles.
128
“Ainda um pouco tempo, e o mundo não Me verá mais. Porém vós me
vereis, pois estarei convosco, em vós, até o fim do mundo.” Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje
j e eternamente, Mateus 28. Correto. Ele q
que estava...
Ele está conosco, em nós. Esta é a armadura. É Ele. Ele é a Palavra, e Ele é
o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, o qual é a Palavra fazendo
a promessa manifesta. Esta é a promessa. Cristo é a Palavra, e Ele a faz
manifesta.
129
O Espírito vivifica a Palavra, faz com que... Em outras palavras:
Ele é a pólvora que envia o projétil para fora. Como foi quando Davi
encontrou-se com Golias com uma funda e uma pedra nela. Ele somente
tinha um lugar para golpear, e era bem entre os olhos. O resto estava com
armadura. Porém Deus movia naquele espírito.
130
O que foi isto? Ele tinha cinco pedras e uma funda. Observe. F-é
[F-a-i-t-h em inglês - Trad.] em J-e-s-u-s. Aqui vem Ele. Alguma coisa
estava p
para acontecer, p
porque
q ali estava a Palavra, a p
promessa e o poder
p
para arremessar isto. É disto que precisamos hoje: um homem que levará a
Palavra de Deus com o poder do Espírito Santo seguindo-o para pressionar
e observar isto se cumprir. Este é o exército de Deus. Amém. Sua Palavra de
Fogo, Seu exército está todo vestido com a Sua Presença ali, indo conosco.
“Eu irei com vocês, estarei com vocês. Não é tu que falas; o Pai que habita
em vós, Ele faz as obras.”
131
Em Seu exército... Ele apresenta Seu exército na forma de cinco
ofícios. Primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores.
Esse é o Seu exército. Estes são seus soldados; esses são Seus oficiais
comandantes, todos com o batismo do Espírito Santo, esperando ali fora
para enfrentar o inimigo em qualquer terreno que ele vier. Enfrentar o
inimigo com a Palavra de Deus (Amém) cada um apoiando uns aos

24

CRENTES DA BÍBLIA

daqueles grandes intelectuais de alto grau, estudiosos treinados e polidos
nos seminários, isso não mudaria Micaías nem um pouco. Por quê? Ele
estava firmado por sua visão na Palavra. Ali estava ele.
121
Um deles bateu-lhe na boca, e disse: “Agora, nós nunca vamos leválo para a associação.” Disse: “Deixe-me mostrar-lhe algo, Micaías. Não
parece razoável...” Eu não me importo o quanto está dentro do racional,
se ela está contra a Palavra de Deus, está contra a Palavra de Deus. Se um
gigante intelectual vem e diz: “Nós não precisamos de nenhum Espírito
Santo. Nós não precisamos desta cura divina.” Eu não me importo quanto
pareça razoável, se isto é contrário à Palavra, Deus deu a promessa. Amém.
122
Eles dizem: “isso foi apenas para os apóstolos.” Eu só quero
saber onde eles conseguiram isso. No dia de Pentecostes, Pedro disse:
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos
diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar.” Apenas para os apóstolos... Para todo aquele
que é chamado. Sim, não dê ouvidos a esse gigante. Veem?
123
A Bíblia diz que temos que lutar não contra carne e sangue. Nós
não tentamos quebrar os pontos de apoio no ringue de luta contra a carne
e o sangue, mas vamos tentar quebrar o coração endurecido e o espírito
que tem conseguido manter as pessoas presas com seu sistema dentro de
seus corações, induzindo-as a fazerem e dizerem coisas que são erradas.
Certamente.
Eu costumava... Vocês sabem, eu mesmo sou um ex-pugilista. Eu
124
consegui vencer o campeonato invicto como lutador peso pena de três
estados. Eu costumava assistir aos companheiros virem ao ringue com
todo o tipo
p de coisas extravagantes,
g
toda fantasia e fanfarronice sobre eles.
Isso não faz lutadores. Às vezes isso era uma farsa. Isso não tem nada a ver
com isto. Se ele - se ele não tivesse algum poder oculto lá para quebrar os
fortes ataques...
125
E essa é a maneira que nós tentamos trazer nossas igrejas hoje: Com
a mais alta torre, os bancos mais bonitos e a multidão mais bem vestida.
Isso não quebra o ponto de apoio. Não, é preciso o poder do Espírito
Santo de Deus e essa Palavra ali para quebrar as cadeias. Isto é correto.
126
Como era Pedro. Ele era bom com sua espada. Quando Jesus ficou
em apuros, ele puxou sua espada. Ele podia balançá-la de todo jeito,
e pôde cortar fora a orelha do servo do sumo sacerdote com a espada.
Mas quando se tratou da verdadeira coragem Cristã, ele não teve isto.
Quanto à coragem espiritual, Ele negou o próprio Verbo feito carne de
pé entre eles. Ele era bom com sua espada. Correto. Ele podia debater
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termina? O leão: a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo.
E nós estamos agora nos peixes cruzados, que é a era de câncer: perfeita.
Observe a torre aqui, a pirâmide. Primeiro é a grande base. Em seguida
menor. E então diminui novamente e então vem a pedra de coroa.
83
O que foi isto? Lutero na reforma com justificação. Então o inimigo
começou a vir como uma corrente de água. Ele levantou um estandarte
da santificação, um pouco mais poderoso no Espírito. Então quando o
inimigo começou a conquistar isso, e eles começam a se organizar e se
unir a isto, aquilo e aquilo outro, então o Espírito de Deus moveu para os
pentecostais, o batismo do Espírito Santo. Eles se organizaram, e Ele saiu.
84
Agora, o que Ele está fazendo? Não há outra era por vir, porém Ele
está tomando essa igreja Pentecostal e tirando o eleito para fora disso, e
preparando-o para quando esta Pedra de Coroa vier sobre ela, terá que ser
como o restante.
85
Porque é assim... Aquelas rochas colocadas lá em cima de centenas
de toneladas, colocadas lá em cima, tão juntas, sem argamassa, que você
não pode passar sequer uma lâmina de barbear entre elas. E quando a
Pedra de Coroa vier, Cristo vier ao Seu templo, ela terá que encaixar
perfeita como o resto dela. E o ministério da igreja Pentecostal terá que ser
tão perfeito até que vai combinar perfeitamente com o mesmo ministério
que Ele tinha aqui, que vai levar a coisa toda no arrebatamento, a igreja.
Correto.
86
Agora, “Quando o inimigo
g vem como uma corrente de águas,
g
Ele levanta
uma bandeira contra ele.” Agora, observe. No Éden, Ele lhes deu Sua Palavra
como sua armadura, apenas a Palavra falada. Então o inimigo veio como
uma corrente de água, então Ele tomou a Palavra e A fez carne para
habitar entre nós, um pouco mais forte. De lá de cima falando, aqui está
Ele caminhando sobre a terra. Glória! Vão me chamar de santo rolador de
qualquer maneira, então você pode muito bem agora se acostumar com
isso.
87
Oh, primeiro foi a Palavra Falada. Agora, Ela está aqui; você podia
tocá-La; Ela se fez carne. Então quando o inimigo veio como correntes de
águas, Ele derramou a Palavra dentro das pessoas, na forma do Espírito
Santo. Aí está seu um, dois e três novamente: justificação, santificação e
batismo do Espírito Santo, como Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por
diante, em perfeição.
88
Agora, observe a Palavra Falada. Deus sobre nós, Deus conosco
e Deus em nós: a Palavra sobre nós, a Palavra conosco e a Palavra em
nós. Aleluia! Vocês são de Deus, o exército de Deus marchando: a Palavra
de Deus Falada sobre nós numa Coluna de Fogo; a manifestação da Sua
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Palavra em carne; agora o Espírito de Deus, a Palavra Falada, em nós.
Amém. Oh.
89
Agora, como foi nos dias de Noé, havia gigantes na terra, você
sabe. E então, Satanás também tem seus gigantes intelectuais na terra. Isto
é correto. Oh, D.D, PH, LL. Oh, que coisa, gigantes intelectuais... Oh, eles
conhecem todas as palavras, toda a gramática; eles simplesmente sabem
tudo, gigantes intelectuais. Porém, de uma maneira ou de outra, eles se
tornam espiões. E este é o sistema de espionagem. Agora me perdoe,
irmão intelectual, porém este é um sistema de espionagem que se senta aí
fora junto a vocês para tirar a ovelha e diz, “Ora, são santos roladores. Isso
não é desta maneira.” Se estiver com a Palavra, está certo.
90
Agora, nós sabemos que temos tido imitações por toda parte. Isto
é verdade. Isto é uma batalha. Você tem que conhecer seu inimigo, você
tem que conhecer sua armadura. Sua Armadura é a Palavra. Seu inimigo
é algo que arrazoará contra isto. “Agora, querida, você não tem que
fazer isto. Nossa igreja é a maior. Nós temos mais...” Uh-huh, gigantes
intelectuais... E você os ouve por poucos minutos, ele terá você tão longe
da verdade, a ponto que você não saberá onde você está. Isto é correto.
Oh, tão enganador, seu colarinho virado, vocês sabem, e descem, e dizem:
“Bem, nós somos... Nós estamos na estrada por um longo, longo tempo.”
91
Vocês sabem, há não muito tempo atrás, aqui, eu vi onde o papa
de Roma convidou todas as igrejas para voltarem ao começo. Eu disse
“Louvado seja Deus. Eu gostaria de fazer isto.” “Todos vocês voltem para
Roma, onde a igreja começou.” Eu gostaria que algum historiador, algum
leitor da Bíblia, ou algum estudioso me prove que a igreja começou em
Roma. A igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ali foi onde
a igreja começou. Roma não tem nada a haver com isto. Roma foi a ruína
disto quando se organizou.
92
Porém eu lhes direi; a organização começou em Roma. Esta é a
verdade. Mas o nascimento da igreja, em sua armadura, começou nos dias
de Pentecostes, em Jerusalém. E se o honrável papa quer voltar àquele
tempo, eu unirei minhas mãos com ele, e direi: “Bendito seja Deus. Eu
farei tudo o que puder por você. Eu estou tentando voltar para aqueles
dias.”
93
A Mensagem dos últimos dias, o mensageiro do entardecer (de
acordo com Maquias 4) converterá o coração dos filhos aos seus pais, a
mensagem Pentecostal original. Ficou tão duvidosa, e assim por diante...
Fique com a Palavra de Deus.
94
Espias estão na terra. Oh, meu irmão. Eles gostam de confundir
você. Alguém veio até mim há não muito tempo atrás, e ele entendia que,
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comum acordo, como a ONU (Organização das Nações Unidas - Trad.) lá
em cima agora.
115
Vocês sabem que a Bíblia disse que Ele teria que ajuntar o joio
em feixes primeiro. Eles estão se agrupando todos juntos para o Concílio
Mundial de Igrejas, cada um deles indo para onde tudo está indo. Então
isso dá à igreja a oportunidade de crescer. Correto. Terá um pouco de
perseguição onde você não estando tão bem alimentado terá que ser
associado. Deus tem um jeito de fazer as coisas, vocês sabem.
Então, a primeira coisa vocês sabem, isso tudo...
116
Ele disse: “Mande buscá-lo. Vamos ouvi-lo, e ver o que dirá.”
Ele disse: “Eu estou te avisando antes que ele venha. Esse sujeito
não faz nada além de dizer tolices contra mim o tempo todo.”
“Oh, não fale assim, ó rei.”
Então eles mandaram o conselho de diáconos irem buscá-lo para ter
aquela reunião. Então quando eles vieram para buscá-lo, disseram: “Olha,
Micaías, você sabe que você foi expulso da associação. Você não está mais
na associação. Nós tivemos que te excomungar. E eu te digo agora, você é
um Israelita assim como o resto de nós, e você sabe que Ramote-Gileade
nos pertence.” “Agora eu te direi o que fazer; se você quiser achar graça
e voltar à sua posição certa novamente com os irmãos, eu te direi o que
fazer: Vá lá e diga a mesma coisa que eles disseram.”
117
Irmão, ele estava latindo para a árvore errada. Esse tipo de coisa
não vai bem com um homem de Deus, um profeta. Ele sabia que o que
fortificava ele era a Palavra de Deus. Ele disse: “Assim como vive o Senhor, eu
só falarei o que Ele colocar em minha boca.” Oh, Meu irmão, aí está você...?...
118
Agora, se alguém disser: “Isso é o que eu faço também,” cada um
tentaria dizer isso. Porém, se você coloca ali algo contrário à Palavra, isso
foi o diabo quem colocou ali, não Deus. Deus somente coloca Sua Palavra.
Observe onde esse profeta estava firmado. Ele sabia que a Palavra de Deus
vem aos profetas. E Elias, o profeta, já tinha amaldiçoado Acabe por causa
de Nabote. Ele disse que os cães lamberiam o seu sangue. Então como
poderia Deus abençoar o que Ele havia amaldiçoado?
Então Micaías disse: “Espere,
p
eu irei ver o que
q Ele diz.” Ele iria p
primeiro
119
ter uma visão e comparar com a Palavra. É sempre assim. Compare com a
Palavra. Esse é o Urim-Tumim de Deus. Então quando ele foi, disse: “Daime esta noite.” E nesta noite ele deve ter orado a noite toda. E o Senhor veio
a ele e disse-lhe o que dizer. Ele desceu na manhã seguinte e disse: “Subam,
isso é certo, porém eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor.”
120
Vejam, o que ele fez? Ele comparou sua visão com a Palavra e
ele sabia que ali estava perfeitamente correta. Não importavam quantos
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asas sobre seu rosto e as mãos estão...?... Sobre seus pés e sobre as suas
faces, estarão cantando: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso.”
“Santo, santo, santo”. Deus é objeto de adoração. Deus é adorado, adorado.
Se há algo que honro no povo Pentecostal é por se soltarem e adorarem a
Deus. Sim.
112
Gigantes intelectuais... Lá estava Jeosafá, acostumado a adorar a
Deus. Aqui estava Acabe. E Jeosafá, claro, sendo um homem de Deus, a
primeira coisa que pensou foi consultar a Deus. Essa é melhor coisa. Ele
disse: “Nós devemos consultar a Deus.” “Oh,” Acabe disse, “certamente,
senhor, vossa senhoria.” Como dizem: “Sim, senhor, vossa senhoria.
Ora, com certeza. Eu tenho um seminário aqui embaixo completamente
cheio deles. Eu tenho quatrocentos dos melhores ali.” Disse: “Chame-os.”
Aqui vem o Doutor Ph. D., L.L., todos eles subam aqui. E Micaías e todos
subam aqui, Micaías não. Todos os profetas subam aqui. E eles disseram:
“Profetize e nos diga: devemos ir a Ramote-Gileade, onde Jeová... Deus
nos deu essa terra?” E eles voltaram. E consultaram a Deus, eles oraram e
oraram, retornaram e disseram: “Sim. Vá. O Senhor é contigo.”
Ezequias foi, e ele mesmo fez um enorme par de chifres, e correu
113
entre a multidão e disse: “Através disto, estes grandes chifres de ferro, tu
irás expulsar de Ramote-Gileade... expulsarás todos os Filisteus para fora
do país” ou os Assírios. “Tu irás expulsar todos eles para fora do país
através disto.” Oh. “Agora, vamos arrazoar. Eu digo: Como você sabe que
será assim? «Veja aqui. Deus deu aquela terra para nós. A comida que é
cultivada naquela terra vai para Israel. Deus nos deu através de Josué.»
“Amém”, todos eles disseram. “Isso mesmo, senhor, vossa excelência. E o
nosso inimigo se enriquece em nossa terra. Não está certo.” “Amém. Isso
soa bem.”
114
Não soa bem, intelectualmente? Mas você sabe, há algo assim, às
vezes, simplesmente não chama a atenção de um homem de Deus. Jeosafá
olhou em volta.
Ele disse: “Isso é tudo que você conseguiu?”
Ele disse: “Ora, temos quatrocentos aqui em um só acordo. Ora,
toda a escola está aqui. Todos os seminários estão juntos. Todos eles estão
aqui.” Isto de alguma maneira não soou bem para a semente predestinada.
Veem?
Ele disse: “Você não tem mais algum?”
g
Ele disse: “Sim, eu tenho mais um. Porém, eu o odeio. Eu o odeio. “É
Micaías, o filho de Inlá.” Porém, disse: “Eu o odeio porque ele está sempre
profetizando o mal contra mim.” Oh, irmão. Deus abençoe esse homem.
Ele disse: Aqui está cada um das nossas organizações cada um deles em
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“Apenas cento e vinte estavam lá em cima, e somente os doze apóstolos
receberam o Espírito Santo, e o dom de cura Divina. Nós falamos onde a
Palavra fala, calamos onde ela cala,” e foi assim. Eu simplesmente o deixei
gabar-se por algum tempo, como a coruja do Irlandês, todo animado e
agitado, mas sem coruja nenhuma.” E ele continuou desse jeito.
95
Eu disse: “Espere. Você deveria me dar uma chance de explicar
isso. Você disse que foram apenas os doze apóstolos que receberam o
Espírito Santo?” “Sim.” Eu disse: “Então Paulo não O tinha. Você disse
que o dom de cura foi dado somente para os doze? Então o que dizer
de Estevão, que desceu e pregou aos samaritanos e impôs as mãos sobre
eles, e expulsou demônios em um grande avivamento? E quanto a Paulo,
descendo ali e impondo as mãos, Pedro desceu impôs as mãos sobre eles e
todos receberam o Espírito Santo?”
96
“E quanto a Atos 10:49 quando os gentios O receberam? A
circuncisão maravilhou, porque sobre os gentios também foi derramado
o dom do Espírito Santo, pois a eles ouviram falando em línguas e
glorificarem a Deus”. Então disse: “Pode alguém porventura recusar a água,
para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito
Santo?” Amém. (Atos 10: 47 -Trad.) Glória! Essa é a verdade. Oh, estou tão
contente por ter as velas fixadas nos ventos impetuosos, não é? Navegue
por toda a Bíblia, Escritura por Escritura.
97
Mas para apressar isto, estes gigantes intelectuais são demais para
as pessoas humildes de Deus. Agora, o povo de Deus sempre foi iletrado
e humilde. Apenas me diga uma vez que foi de outra maneira. Observe os
dois filhos. Veja os filhos de Caim e os filhos de Sete. Abel foi morto, que
era um tipo de morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Sete tomou
seu lugar.
Agora, os filhos de Caim se tornaram intelectuais, religiosos,
98
porque seu pai era intelectual (Caim), religioso. E Caim construiu um
altar; Abel construiu um altar. Caim fez uma oferta, Abel fez uma oferta.
Caim adorou; Abel adorou. E se Deus simplesmente respeita qualquer
igreja, sua ordem, seu culto, suas ofertas, e assim por diante, se isso é tudo
o que Deus respeita, Ele foi injusto ao condenar Caim, porque ele era tão
religioso quanto Abel. Porém ele não veio da maneira correta.
E quanto a Moabe? Havia Israel e havia Moabe, que adoravam o
99
mesmo Deus que adoramos. Quem era? Eram filhos da filha de Ló. E ali
estavam eles. Eles saíram e trouxeram o bispo Balaão. E ele fez sete altares,
assim como eles faziam em Israel.
100
Agora, Israel era um antidenominacional, não tinha nação para
ir, mas ele estava indo para uma. Amém. Aqui nós não temos nenhuma
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cidade permanente, mas estamos procurando uma por vir. Observe.
Balaão ofereceu sete sacrifícios limpos, bois, assim como eles tiveram em
Israel. E Balaão ofereceu sete carneiros, falando da vinda de Cristo. Assim
fez Israel.
101
Então, se o fundamentalismo é tudo que Deus requer, ambas as
condições estavam justificadas. Porém, o que aconteceu? O que Balaão
falhou em ver? Ele falhou em ver esse Pilar de Fogo. Ele falhou em ver
essa pedra ferida, aquela serpente de bronze que ia diante de Israel como
expiação. Ele falhou em ouvir o grito do acampamento do Rei junto deles.
Ele os julgou pelos seus feitos.
102
Deus não julga ninguém por seus feitos, julga pela sua fé. Observem.
Eu também quero deixar claro acerca daquela mulher na noite passada.
Esse não era o seu trabalho lavar seus pés. Ele então a justificou diante de
Simão dizendo o que ela tinha feito. Ele a justificou pelos seus feitos, pelo
que ela estava fazendo. Porém quando Ele a justificou pelo seu próprio
Sinal, Ele disse: “Tua fé te salvou,” porque nenhum homem é justificado
pelos seus feitos. Por sua fé Nele, sendo o Filho de Deus, não pelo que ela
estava fazendo, mas por sua fé Nele... E sua fé sempre fala de seus feitos.
Isto é correto.
103
Esses gigantes intelectuais lá naqueles dias eram... Eles...
Observe em que a descendência de Caim se tornou: cientistas, doutores,
trabalhavam com metais, grandes homens na terra. Porém, o que era a
descendência de Sete? Fazendeiros, pastores de ovelhas. Vejam, eles não
podem ser comparados, e Deus nos comparou com ovelhas. Se alguém
criou uma ovelha...
Uma coisa sobre um cordeiro, quando ele se perde, ele fica
104
totalmente perdido. Ela não pode ir a nenhum lugar sem seu pastor. E esta
é a maneira que Deus nos fez. Nós não reivindicamos nada intelectual.
Nós simplesmente temos um pastor; isto é tudo. E Ele nos leva aqui e ali,
de pasto em pasto.
105
Então hoje esses grandes espias intelectuais são demais para os
pobres e humildes filhos de Deus. Agora, Judas disse em seu livro, em sua
última participação, ele disse que se moveriam entre nós: se moveriam
lentamente. Isso é o que está causando a demonstração desses grandes
excessos de raivas que eles têm tido. Se movendo lentamente entre nós,
homens predestinados para a condenação, se movendo entre nós, levandonos para longe da Palavra, fazendo-nos perder a fé na Palavra: viajante sem
rumo, barco sem vela... O vento forte pode soprar, e eles simplesmente
continuam ali de pé nessa velha organização morta, indo, “Wooo, os dias
de milagres já passaram. Wooo, não há tal coisa como cura Divina.”
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106
Porém, se você tem a real vela espiritual colocada ali, o Espírito
pega e o distancia indo para uma terra que eles não a conhecem. Isto é
correto. Sim, eles estão fazendo você perder sua fé na Palavra pelas suas
experiências e seus seminários polidos.
107
Eles atacaram Noé da mesma maneira. Eles têm atacado os filhos
de Deus da mesma maneira todas as vezes. Ninrode construiu para
si mesmo uma torre para se livrar das pragas de Deus, mas não durou
muito. Nabucodonosor construiu para si uma cidade, porém caiu. Noé,
construindo a arca...
108
Você pode imaginar os cientistas daqueles dias que eram capazes
de construir uma pirâmide, a qual não somos capazes hoje; podiam
embalsamar corpos com um fluído do qual não sabemos nada acerca
disto. Muitas coisas que ainda não sabemos e eles sabiam.
109
Você pode imaginar os cientistas dizendo, “Seu velho charlatão.
Prove-nos. Nós podemos fotografar a lua com nosso radar e outras coisas.
Não há um pingo de água entre aqui e ali. Como isso virá?” Porém Noé
disse: “Deus, se Ele prometeu água, Ele pode colocar água ali.” Certamente.
Isto é demais para estas crianças de hoje, essas pobres criancinhas, os
intelectuais.
110
Oh, olhe para os dias em que Jeosafá veio de suas terras. E encontrou
Acabe. E Acabe, sempre com um machado para moer, e ele disse: “RamoteGileade não nos pertence?” Ele disse: “Certamente. Josué, ao dividir a terra,
deu-a para nós.” Disse: “Tudo bem.” Porém você sabe, Jeosafá era um bom
homem, porém simplesmente estava fora de seu povoado. Este é o problema
com muitos homens hoje, em alguns desses necrotérios espirituais, com
gelo pendurado ali e o termômetro, espiritualmente falando, noventa
abaixo de zero. Entrem lá, e digam “Amém”, ou “Louvado seja Deus”,
todo mundo esticará a cabeça como um ganso, olhando ao redor. Veja o
que está acontecendo: mortos, mortos duas vezes, arrancados pelas raízes.
Eles esquecem...
111
Eu estava pregando uma noite, e uma mulher começou a gritar
alto, um pequeno irmão Batista me contou no dia seguinte, disse: “Eu
estava apreciando a sua mensagem até que uma mulher passou a gritar.”
Disse: “Você sabe, isso fez correr um calafrios em minhas costas.” Eu disse:
“Irmão, você está vivendo no mundo mais silencioso que já se viveu. Se
você for para o inferno, lá vai ser choro e ranger de dentes. Se você for
para o céu, lá estarão gritando e gritando o tempo todo”. Porque, eu disse:
“homem, se isso fez correrem calafrios por suas costas” eu disse: “O que
você vai fazer quando chegar ao céu? Ora, você vai congelar quando chegar
lá.” Eu disse, “Você estaria tão fora de lugar. Pois até mesmo os anjos, com

