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Até nos vermos novamente, Deus lhes abençoe. Agora, vamos
levantar nossas mãos para Ele.
Eu O amo (Irmão Pastor...).
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O Senhor lhes abençoe. Vocês sabem que está escrito na Palavra:
“Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor”. Amém? Este lugar
tão bom, uma atmosfera tão boa, um pastor tão amável, e este coral, uma
igreja tão boa. Eu não vejo nada que estaria faltando nesta manhã para
recebermos tudo o que precisamos. Eu gosto muito deste hino “Deus é
suficiente”. Ele não é lindo? Tão bem cantado e com vozes consagradas.
Eu gosto disto. Eu gosto de coisas que são reais; que não têm… Vocês
sabem, nada forçado. Você não tem que… Eu gosto de bons hinos, mas
eu não suporto aquele tipo de voz super treinada, vocês sabem. Seguram
a voz até ficarem com a face azul e... Vocês sabem, polida e trêmula, e...
Aquilo não é cantar. Eu gosto desta maneira de cantar: aquela que vem
do fundo do coração, a velha maneira pentecostal de cantar.
02
Irmão Fred Sothmann, você está aqui em algum lugar? Um dos
meus administradores. Olhe em volta do recinto. Este é o jeito que eu
gostaria de construir nossa igreja, com todas essas salas para a Escola
Dominical e, isto aqui atrás deste jeito. Eu gosto assim. Vindo aqui há
pouco, eu observei. Estamos para construir uma nova igreja, e eu gosto
desta. Eu gosto destes bancos, os tapetes colocados da maneira como
estão. Está bonito. E eu não estou dizendo isto só para elogiar. Eu estou
dizendo a verdade. Eu gosto deste jeito. Eu realmente gosto.
03
Eu penso que era aqui que eu deveria estar primeiro. Estou dez
dias atrasado. Eu sou assim, geralmente atrasado. Mas eu aprendi duas
coisas nesta manhã, na Igreja de Deus, de Cleveland, Tennesse. Aquelas
pessoas têm sido uma bênção para mim em todo o mundo. Quando nos
conhecemos, recordo que tivemos um pequeno problema, alguns anos
atrás, o irmão Gordon Lindsay, que é associado às Assembléias de Deus,
me enviou para Chattanooga. E ele disse que teriam uma reunião lá e que
tinham conseguido um grande auditório. Então eu enviei o irmão Baxter,
que estava falando em meu lugar naquele tempo. E ele me chamou e disse:
“Irmão Branham, nós temos um auditório com 650 lugares, nós temos
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uma igreja
g j p
patrocinando. E é uma igreja
g j num p
porão, de mais ou menos
35 membros”. Ele disse: “Está bom. É a única que está patrocinando”.
04
E eu disse: “Bem, eu estarei lá amanhã.” E eu voei p
para lá. E
na manhã seguinte eu tive o privilégio de falar no Colégio Lee. É um
dos maiores colégios. E, oh! Que turma de estudantes tão educados.
E na noite seguinte quando eles vieram, ficaram parados na rua. Não
conseguiram lugar para sentar-se em parte alguma. Eles realmente
vieram em meu socorro, então. Todo aquele auditório, com somente
uma igrejinha patrocinando, e todos eles juntos, nós realmente tivemos
um tempo glorioso. E aquele foi meu primeiro contato com os líderes da
Igreja de Deus. Eu gosto deste nome “Igreja de Deus”. Eu gosto do nome,
e eu gosto muito deles.
05
Eu acho que vocês conhecem o irmão David Litllefield. E ele é um
amigo próximo. Ele sempre vai a minha casa. Nós temos companheirismo
um com o outro lá. Ele acabou de construir uma igreja, e eu tive o
privilégio de dedicá-la ao Senhor, recentemente.
E então, estamos felizes por estarmos nesta boa atmosfera de
06
adoração. E nós apreciamos muito que estas igrejas tenham vindo; desde
que chegamos à cidade, e por todo o Vale Maricopa, tendo um maravilhoso
companheirismo. Eu disse outro dia, que eu acho que a palavra “phoenix”
significa “uma coisa que veio do nada”. Agora esta pode ser a expressão
errada, mas eu acho que é alguma coisa como isto. Pois a cidade foi
construída no deserto aqui, bem no meio do deserto. Então ela veio do
caos. Há alguns anos eu vim à cidade, há uns dez ou quinze anos atrás,
e as igrejas estavam contendendo uma com a outra. Você dificilmente
poderia... Eles disseram: “Bem, se este grupo for cooperar, nós estamos
fora”. Entende? E então... Mas agora eu descobri que outra “phoenix” se
levantou. Um companheirismo fraterno entre os irmãos, todas as igrejas
juntas. Eu observei, noite após noite, nos lugares, como o...
07
Agora, vai ficar um pouco difícil para nosso precioso irmão aqui,
porque vai dar num domingo de manhã, que deveremos estar aqui. E
eu... Nós sempre dissemos que toda pessoa deveria estar no seu posto
de dever no domingo de manhã. Eu penso que a qualquer tempo que
você tiver culto na sua própria igreja, deveria ser seu... Esta é a coisa
em que você deveria pôr sua atenção. Este é o lugar que você deveria
estar. E eu sempre pensei assim. E eu sempre termino minhas campanhas
no domingo à tarde para que… No culto de domingo à tarde, para não
atrapalhar o domingo das igrejas. E então envio todos os representantes
de todo o país para as diferentes igrejas, para cooperar. Isto que é ter
companheirismo juntos. Eu gosto muito disto.
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Eu gosto de um aperto de mão de verdade. Você não gosta? Você
não gosta disto?
78
Há algum tempo atrás, há bastante tempo; isto é horrível, Pastor,
me perdoe; há bastante tempo eu fui à Flórida. Nós estávamos tendo
uma reunião, e nós tínhamos uma grande tenda de mais ou menos... Oh,
muitas milhares de pessoas tinham se reunido para o culto de cura. E
você sabe, os cultos de cura, você sabe como são, empurrões e apertados.
E um dos irmãos veio a mim e disse: “A duquesa quer te ver”.
Eu disse: “O que é uma duquesa?” Eu pensei que tivesse alguma
coisa a ver com um holandês, como eles chamam ali em cima: O Holandês
Perdido. Alguma coisa que tivesse a ver com o holandês perdido, você
sabe. Então eu disse: “Não estou entendendo”.
Ele disse: “Ora, é a mulher que é a dona de todas as propriedades
por aqui”.
E eu disse: “Olhe, há mais ou menos cinco mil pessoas doentes
aqui, esperando entrar também”.
Ele disse: “Oh, mas ela é a duquesa. Você tem que vê-la”.
Eu disse: “Ela não é mais do que qualquer outra pessoa, é? Ela é
somente um ser humano”.
E ele disse: “Assim que você passar pela tenda aqui, ela estará lá”.
79
E eu olhei para ela. Ela subiu. Agora, por favor, não pense que é
sacrilégio. Espero que não soe assim. Mas ela tinha os óculos pendurados
numa bengala. Agora, você sabe que é difícil ver uma bengala com óculos
pendurado nela, desse jeito.
E ela disse: “Oh, o senhor é o doutor Branham?”
E eu disse: “Não, senhora. Não, não, não. Eu sou o irmão Branham”.
Ela disse: “Estou encantada”.
E ela estendeu aquela mão com tanto ouro nela, que poderia
enviar uma dúzia de missionários ao redor do mundo, dez vezes. E ela
estendeu a mão para cima, deste jeito.
Eu disse: “Traga-a aqui para que eu possa conhecê-la quando a
ver outra vez”.
Eu gosto de um bom e velho aperto de mãos. Você não gosta?
Vamos apertar as mãos uns dos outros enquanto cantamos “Eu O amo”
outra vez. Todos agora.
Eu O amo (Deus te abençoe irmão. Deus te abençoe meu irmão).
Porque Ele primeiro me amou (Isto é certo).
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.
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74
Oh, eu sou kentaquiano. Tem algum kentaquiano aqui? Bem, Deus
te abençoe. Não é à toa que o Arizona está se dando tão bem. Oh, é
maravilhoso. Irmão Ed Hooper, eu pensei ter visto... Oh, você está só
um pouquinho adiante de Kentucky. Eu estava pensando que ele fosse
kentaquiano também, mas eu creio que você é lá de cima da Carolina,
algum lugar lá, se me lembro bem.
75
Tudo bem, todos do profundo do coração agora, todos juntos da
maneira que nós cantávamos lá nas margens, vocês sabem, na beira do
riacho. Agora, todos, todos agora.
Eu O amo, eu (Oh, como soa agradável).
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do calvário.
76
Não é lindo? Sabe, havia um velho pregador que costumava
me visitar. Eu… Ele pregava um pouquinho e então corria atrás para
apertar minha mão, dizia: “Glória a Deus!” E então subia para pregar
mais um pouco, o velho irmão Ryan. Eu costumava pensar... Um dia eu
disse: “Irmão Ryan eu quero te perguntar uma coisa. Por que você corre e
aperta minha mão o tempo todo?” Ele disse: “Minha bateria fica fraca. Eu
preciso de um pouquinho de carga.”, ele disse. Então, estou carregando
minha bateria nesta tarde. Você entende? Vamos cantar este hino com as
mãos levantadas.
Eu O amo, eu (Este hino é lindo.)
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação (Tudo certo irmão Pastor.)
No madeiro do Calvário.
77
Quantos gostam de um aperto de mão? Você gosta? Oh, eu...
Você sabe, eu era batista, mas era um batista que gostava de apertar a
mão. Eu gosto de um bom aperto de mão. Há algum tempo atrás; minha
esposa não está comigo nesta manhã, e irmã Sothmann, eu não quero que
você conte a ela, certo? Eu fui ao centro da cidade. Eu amo aquele bom e
velho aperto de mão, você sabe. Eu fui ao centro da cidade e uma senhora
disse: “Olá, irmã Branham.” E eu não a ouvi responder nada.
Eu disse: “Querida, aquela senhora falou com você”.
Ela disse: “Eu falei com ela”.
Eu disse: “Bem, tenho certeza que ela não te ouviu. Eu mesmo
não te ouvi. Estou bem perto de você”.
Ela disse: “Oh, eu sorri”.
Eu disse: “Um sorrisinho sem graça!”
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08
E agora, estando aqui hoje, nos deleitando neste tempo de
companheirismo, chegando ao final de minha parte, como estou sabendo,
no culto com os Homens de Negócios do Evangelho Completo. E nós
estamos esperando, crendo, que Deus virá a nós nesta tarde lá, e nos
ajudará a trazer algo que será de benefício. Porque no meio daquelas
pessoas há episcopais, católicos, luteranos e outros. E nós estamos
confiando que talvez Deus se moverá de tal maneira que possa trazer
muitos para dentro.
09
Eu gostaria de dizer isto agora mesmo. Eu nunca me senti tão
em casa na minha vida, como estou agora em pé aqui. Você observou no
companheirismo dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, que
eles estão trazendo de maneira semelhante, como o mundo ecumênico,
os episcopais, presbiterianos? Você consegue ver a fome? E a Igreja de
Cristo, centenas deles vieram na noite passada em Dallas, para buscar
o batismo com o Espírito Santo, os próprios que debateram comigo por
todo o país por causa de cura divina, e vocês irmãos. E agora você vê...
Eu creio que assim que eles viram nosso companheirismo, nossa união,
e Deus no nosso meio, não há nada que eles possam falar contra isto,
porque está simplesmente acontecendo. Isto é tudo. E eu penso que isto é
maravilhoso.
10
Mas agora, para a igreja do Deus vivo, todos aqueles que estão
em Cristo, eu gostaria de fazer esta pequena afirmação. Você tem
observado a hora? Há tantas pessoas, quando você entra no meio de
homens como aqueles, e pessoas que são de diferentes igrejas, que elas
não são suficientemente espirituais para captar o discernimento disto?
Você entende? Elas não captam isto. Elas gostam de dar risadas e louvar
ao Senhor, e gritar de alegria no Espírito. Isto é bom. Mas ver de onde isto
vem, perceber o que aquilo significa... Todas as coisas são ordenadas em
Deus. Ele está presente no momento certo.
11
Uma vez eu estava pregando sobre o décimo primeiro
mandamento, ou a bem aventurança esquecida. No capítulo 11 de Mateus,
no versículo 6, diz que João enviou a seus discípulos para descobrir e
perguntarem a Jesus se Ele era realmente o Messias ou não. E Jesus nunca
deu para João um livro que dizia como se comportar na igreja, ou como se
comportar na prisão, e assim por diante. Ele simplesmente disse: “Fiquem
até que o culto acabe, e então cheguem a sua própria conclusão”. Entende?
12
Então coisas começaram a acontecer, e eles voltaram pelos montes
e Jesus começou a dizer: “O que saístes a ver? Um homem vestido em finas
vestes? Estes estão nos palácios dos reis. Saístes a ver um profeta?“ E disse:
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“Mais que um profeta”. E começou a exaltar a João, depois dele ter feito a
coisa mais baixa que ele pôde fazer - quase a pior coisa que ele poderia
ter dito a respeito de Jesus, que foi indagar acerca Dele, depois de tê-Lo
introduzido. E então Jesus virando-se para as pessoas, e sabendo que João
estava no espírito de Elias... Ambos vieram golpeando tão duro quanto
puderam, e cortando, e deixando as lascas caírem onde elas quisessem.
13
E então, você observou? Imediatamente depois do ministério de
Elias com aquela Jesabel, e todas as pessoas tentando se moldar de acordo
com as idéias dela e tudo mais. Como ele deve ter martelado e cortado
com aquele Evangelho naquele dia, finalmente após ter mostrado que
era Deus, Deus veio e confirmou que Ele era Deus, então ele teve um
esgotamento nervoso. Ele saiu para longe e sentou-se debaixo de um pé
de zimbro e quis morrer. Orou para Deus tirar sua vida. Quarenta dias
e noites ele esteve vagando pelo deserto, e Deus o encontrou dentro de
uma caverna em algum lugar.
14
Você observou João vindo da mesma maneira? Observou como
ele veio? Exatamente da mesma maneira, cortando, golpeando e dizendo:
“Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão”. E aquilo por fim fez com
que sua cabeça fosse cortada. E quando eles o colocaram na prisão, logo
depois dele ter provado que Ele era Deus e O apresentado, dizendo: “Este
é o Messias”... Eu creio que foi no livro “Primeiras Eras”, de Pember, ou
um dos grandes escritores, disse que João... Todos os profetas são águias,
claro. Eles têm que ir alto par ver ao longe. E ele disse que seus olhos
de águias ficaram obscurecidos naquela prisão. Mas a razão daquilo, era
porque ele era exatamente o tipo de Elias. Você entende? Ele teve que ter
aquela condição nervosa.
15
Então nós vemos hoje. Você percebe que em todos estes anos que
nós temos lutado por este ministério, por este batismo com o Espírito
Santo, as bênçãos Pentecostais, e coisas, é triste quando nós olhamos em
nossa igreja e vemos que muitos estão se desviando. Mas ainda que em
meio a tudo isto, nós olhamos aqui e colocamos nossos olhos... Pensamos
no mundo ecumênico chegando, presbiterianos e luteranos. Mas vendo
o outro lado agora, se você tem discernimento espiritual e olha para esta
hora, isto mostra que estamos aqui. A mesma hora em que as virgens
dormentes vêm para conseguir o azeite, e saem para comprá-lo, e é
quando o esposo vem. Você entende?
16
Quando você vir metodistas, batistas, presbiterianos e demais,
buscando o Espírito Santo, tome cuidado. Esta é a hora. Quando as
virgens néscias começam a vir, e elas dizem: “Dê-nos do vosso azeite...”
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SOU O QUE SOU. EU SOU.” Nunca começa e nunca termina. Ele sempre
foi e sempre será.
69
Nós cremos em Ti, Deus. E nós oramos para que Tu aumentes
nossa fé, que a grande graça de Deus continue conosco. Abençoe estas
pessoas aqui nesta manhã. E santifiques os crentes em tal nível que todos
os grandes poderes de Deus possam ser liberados em suas vidas, para
que elas sejam epístolas vivas, lidas por todos os homens, e que a Palavra
de Deus possa viver em seus corações e vidas. Abençoe nosso gracioso e
amável irmão aqui, o pastor. Eu oro Deus, que Tu lhes concedas o desejo de
seu coração, para ele e seus queridos, e sua igreja. Conceda isto, Senhor.
70
Perdoe nossas falhas e condicione nossas almas para o desejado
enchimento com o Espírito, porque nós cremos que virá em breve.
Porque o inimigo começa a vir como correntes de águas, e eles disseram
que levantariam uma... O Espírito levantaria uma bandeira contra ele.
Nós estamos esperando nestes últimos dias… Como nós expressamos,
quando as virgens néscias começam a pedir por azeite, então nós sabemos
que o tempo está próximo. Então, Senhor, nós estamos fazendo um
inventário agora mesmo. Somos crentes? Cremos na Palavra completa?
Encha nossas lâmpadas para que possamos brilhar na escuridão.
71
Abençoe este ajuntamento nesta tarde na reunião dos Homens
de Negócios. Eu oro Deus, que Tu salves muitas almas nesta tarde. E,
Deus Pai, eu oro para que Tu possas voltar nesta igreja aqui nesta noite
com estas pessoas, e os outros lugares pela cidade onde pessoas estão
reunidas. Conceda isto, Senhor. E algum dia nós confiamos que nós
iremos… Quando estas palavras que foram ditas nesta manhã e esta fita
for rodada em algum lugar debaixo do céu, que estejamos todos lá, sem
mancha nem ruga, confiando somente nos méritos de Jesus. Conceda
isto. Em Teu Nome pedimos estas coisas. Amém.
72
Deus lhes abençoe. Vocês O amam? Antes de entregar o culto
para o pastor, eu gostaria que vocês fizessem algo. E eu sei que já é meiodia, e é hora de nós sairmos. Eu acho que ele tem alguma coisa que ele
quer fazer ou falar. Mas antes de sair para me aprontar para a outra
reunião, eu gostaria que vocês me fizessem um favor.
73
Este pequeno coral… Eu quero parabenizá-lo, senhor, por este
coral de boa aparência, limpo, lavado. Vocês podem pensar que estou
louco, mas se estou, eu ainda estou certo com a Palavra. Vamos cantar
com todo nosso coração, “Eu O amo”. A irmã pianista poderia tocar?
“Eu O amo”. Eu O amo, porque Ele primeiro me amou. Eu gosto deste
corinho. E vocês não gostam?
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63
Então, apenas olhe o que Caifás poderia ter ajuntado, o que é
chamado de grande campanha. Algumas vezes, pastores com igreja de
um tamanho normal, algumas vezes eles pensam que por não serem como
Billy Granham, ou Oral Roberts, ou alguém como eles, que Deus não lhes
ama também. Escute, nunca p
pense tal coisa. Algumas
g
das reuniões mais
poderosas que eu tive, foi em igrejas pequenas. Às vezes, sete ou oito
de nós em uma casa em algum lugar, orando. Entende? Deus prometeu
estar junto... Não importa quão pequena seja a igreja, Ele prometeu estar
conosco. “Onde quer que dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, Eu
estarei no meio deles”.
64
Tudo bem. Para finalizar, eu digo isto: a incredulidade não
impede a Deus, não impede Seu programa, não impede o Seu mover, não
impede nada, a não ser o incrédulo. A incredulidade impede o incrédulo
em seus pecados. E ele fica lá, olhando para si mesmo.
65
Hoje eles dizem que não há tal coisa como o Espírito Santo, mas
isto não O impede. As pessoas continuam recebendo o Espírito Santo da
mesma maneira. Eles dizem que não há alegria, e as pessoas continuam
gritando do mesmo jeito. “Não existe tal coisa como o batismo com o
Espírito Santo, que vocês pentecostais falam”. Mas as pessoas são cheias
com Ele todos os dias. Eles podem não ser capazes de explicar o Espírito
Santo, mas eles sabem que eles O receberam. Esta é a coisa principal. Então,
a incredulidade não impede a Deus. Nós sabemos que O recebemos. Eu
estou tão contente de estar entre pessoas que O receberam.
66
Vamos orar. Você O ama? Levante suas mãos. Nosso Pai Celestial,
nós estamos tão felizes nesta manhã por saber que não há maneira de
explicar a Deus. Nós não podemos cientificamente fazer Deus descer.
Moisés poderia ter levado aquelas folhas a um laboratório para descobrir
que tipo de química foi jogado nelas, que elas não se queimaram. Ele não
tentou fazer isto. Ele simplesmente se assentou e conversou com a sarça.
67
Oh, Deus, conceda que estas pobres e famintas almas aqui em
Phoenix, vagando para cima e para baixo nestas ruas, ou caminhando,
melhor dizendo, para cima e para baixo nas ruas, parecendo não ter lugar
algum para ir, nada para fazer, que elas possam ouvir a Voz de Deus
daqui deste Tabernáculo, e outros nesta cidade, e ver o Fogo de Deus
sobre as pessoas, ver como as pessoas agem depois que O recebem. A
vida delas é uma sarça ardente.
68
Que eles não tentem ver pelo meio científico o que significa tudo
isto, mas que eles entrem na igreja, se assentem e conversem com a sarça.
Tenho certeza que eles, assim como Moisés, ouvirão o que Ele disse: “EU
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Disseram: “Vá e faça como nós. Compre onde compramos”. E quando elas
foram procurar, foi naquela mesma hora que o noivo veio e a noiva foi
levada. E elas foram deixadas onde há choro, pranto e ranger de dentes.
Eu me pergunto se meu povo pentecostal tem seus olhos abertos para
isto, para perceber que estamos às portas de Sua aparição, para acontecer
a qualquer momento, com nada mais faltando.
17
Nós estudamos as Sete Eras da Igreja na nossa igreja, e todas essas
coisas. E sob a inspiração do Espírito Santo vendo cada era, e como elas se
dividiram até esta Era de Laodiceia, e vendo Cristo sendo colocado para
fora de Sua própria igreja e estando na porta, batendo, tentando trazer
de volta Sua própria igreja. E vendo o que é exatamente a mensagem e o
que aconteceria naquele dia. E como a virgem dormente se comportaria,
e todas estas coisas. Vendo tudo se ajustando bem agora. O rapto poderia
acontecer a qualquer momento. Isto é correto. Eu estou tão contente.
“Todos os que amarem a Sua aparição…”
18
Alguém me disse outro dia: “Irmão Branham, o senhor assusta as
pessoas.”
Eu disse: “O que você quer dizer?”
Disse: “Bem, dizer que Jesus pode vir a qualquer momento.”
Eu disse: “Você é um cristão?”
Disse: “Sim, mas há muito trabalho para ser feito.”
Eu disse: “Espere um minuto. O maior evento que poderia
alguma vez acontecer, que emociona meu coração mais do que qualquer
coisa, é conhecer a vinda de Jesus Cristo”. Ora, este mortal será revestido
da imortalidade, não haverá velhice a partir de então. Nós seremos feitos
à semelhança do Filho de Deus e O veremos como Ele é, e por toda a...
Não haverá mais tempo, espaço. E a eternidade, ora, o que... Existe algo
de errado com a mente de uma pessoa que não ama a Sua vinda. Se você
está certo de... Se sua alma está correta, há uma saudade...
19
Você poderia imaginar um homem estando longe de sua esposa
por anos, uma amável e dócil esposa, sabendo que a qualquer momento
ele apareceria e que ela o veria? E oh!... Toda a expectativa dela de vêlo a qualquer momento, entende, esperando que ele apareça a qualquer
momento. Ou uma moça com seu namorado que está longe, e eles
preparando-se para casarem-se, assim que ele chegar eles se casarão. Oh,
meu Deus! Como ela apronta tudo. E, oh! Não há nada no mundo que
signifique mais para ela do que a aparição daquele rapaz. Isto é tudo.
Bem, esta é a maneira em que a igreja deveria estar. Sim. Nós deveríamos
estar amando Sua vinda. Correto? Paulo disse: “Há uma coroa preparada
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para mim, que o Senhor, justo Juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas
a todos os que amarem a Sua vinda”. Eu gosto tanto disto!
20
Bem, olhe aqui, eu… Eu tenho uma coisa comigo: sou muito
vagaroso para começar e depois demoro demais para acabar. Eu estou
tão contente que todos vocês acreditam na Graça e vocês me suportam.
Agora, não vamos tomar muito tempo aqui na igreja. E eu gostaria se
não tivesse que falar a vocês como prometi, eu gostaria de ouvir este
coral o resto do tempo e a igreja testificar sobre a glória de Deus e o
que tem acontecido no meio de vocês. Oh, seria esplêndido! Eu iria me
sentar, para ver isto acontecer. Vocês sabem, nós ministros muitas vezes,
especialmente os evangelistas, estamos sempre indo a igrejas e temos que
pregar, pregar, pregar. Nós nunca nos sentamos para nos aquecer sob o
fogo na igreja. Vocês sabem, só construindo uma… Vocês sabem, e…
21
Como eles dizem que Pentecostes é uma coisa... Muitas pessoas
dizem que é coisa do passado. E que há muitos anos atrás, há dois mil
anos atrás eles tiveram um Pentecostes, e que o Espírito Santo caiu sobre as
pessoas e elas fizeram grandes coisas. Bem, você não pode se aquecer com
um fogo pintado. Não. Você se congelará até a morte. Entende? Aquilo é só
uma coisa que foi pintada. E se o Deus que esteve com eles naquele tempo
não é o mesmo hoje, então... É a mesma coisa de alimentar seu canarinho
com vitaminas para fazê-lo ter asas fortes e ossos fortes, muitas penas, e
mantê-lo na gaiola. Não vai fazer nenhum bem para ele ter boas penas nas
asas, se você não vai deixá-lo voar um pouco. Então, eu penso que esta é
a maneira que deveríamos vir a um lugar onde nós permitimos o Espírito
Santo vir e trabalhar entre nós e fazer algo por nós.
22
Agora, nós vamos ler daqui a pouco uma Escritura, e falaremos a
vocês p
por uns p
poucos momentos. Então, mais ou menos às duas horas...
Tenho que ir em casa para o jantar e então voltar. Às duas horas tenho que
estar novamente na reunião dos Homens de Negócios, para falar nesta tarde.
23
Agora, vamos inclinar nossas cabeças só por um momento antes
de orarmos. E eu me pergunto nesta manhã, neste momento solene, se
nós temos um desejo em nossos corações que gostaríamos que fosse
conhecido por Deus, e você gostaria de ser lembrado em oração, se você
levantar sua mão. Que o Senhor te abençoe. Todo-Poderoso e onipotente
Deus, o Ser infinito que existe antes que houvesse um mundo, um
átomo ou uma molécula. Aquele que estava lá na eternidade, o grande
Eu Sou. Como Te agradecemos hoje por Tu teres provido um meio para
virmos a Ti, e podermos ter uma entrevista Contigo. Porque foi dito
pelo Teu amado Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador: “Se pedires ao
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58
Muitas vezes eu tenho sido considerado… Agora, eu… Eu digo
isto como se estivesse no meu Tabernáculo. Eu não me sentiria melhor do
que em meu Tabernáculo. “Irmão Branham, como isto acontece? O que
acontece com isto e como isto acontece?” É somente habitando em Jesus,
crendo em Sua Palavra. Ele prometeu fazer isto e Ele fará. Agora, tenho
que me apressar.
59
Tudo bem. Jesus veio ao mundo… Só mais um comentário. Eu
tenho mais ou menos cinquenta Escrituras aqui sobre isto, então... Mas
eu vou tomar só uma Escritura a que eu vou referir.
60
Agora, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio num tempo de
enorme incredulidade. Ele veio numa tal maneira que fez o incrédulo
descrer mais. Deus simplesmente empurra... Ele é um Pai tão maravilhoso.
Entrou na dimensão do tempo e trouxe; como as pessoas pensaram: um
filho ilegítimo, e nunca O enviou à escola e assim por diante. E Ele era um
tipo estranho de menino. Mas mesmo assim tinha algo a respeito Dele
que o que Ele dizia era a Verdade. O que Ele dizia, acontecia.
61
E Ele nunca tomou crédito para Si mesmo, mas Se conectou com
Deus. “Não sou Eu quem faz as obras”, Ele disse. “Vós dizeis que Deus é vosso
Pai, e não credes em Mim? Se não podeis crer em Mim, crede ao menos por causa
das obras que Eu faço. Elas são Minhas credenciais. São elas que testificam de
Mim. São elas que dizem se é verdade ou não. Leia as Escrituras, o que o Messias
teria que fazer. Examinais as Escrituras, pois Nelas pensais ter Vida Eterna, e
são Elas que testificam de Mim”. Então, Ele era a Palavra Viva de Deus. “São
Elas que testificam de Mim, as Escrituras”.
62
A incredulidade nunca O impediu. Ele continuou prosseguindo.
Ele curou o enfermo, levantou os mortos, limpou os leprosos, seguiu
adiante. Quando eles não criam que tais coisas poderiam acontecer...
A incredulidade deles não impediu a Jesus de maneira nenhuma. Ele
continuou fazendo exatamente aquilo que Ele estava suposto a fazer, isso
nunca O atrapalhou nem um pouco. Agora, lá teria que haver incrédulos.
Deus predisse aquilo. E haverá dez incrédulos para um crente. Mais do
que isto. Talvez mil para um, porque a igreja é a minoria. “Não temas
pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o Reino”. Então, não olhe
para uma grande coisa. O diabo está sempre à procura de coisas grandes.
Mas Deus se fez pequeno. Deus, um bebê numa mangedoura, Jeová
chorando. Poderia você imaginar Jeová brincando como um menino
adolescente? Ele era Deus. Deus estava Nele. Isto é correto. Ele veio para
expressar a Deus. “Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo
mesmo.”
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haver edifícios altos em Nova Iorque, e eles poderiam ver a Estátua da
Liberdade se levantando sobre as águas. Ele disse que eles começaram a
tocar, ”Meu país, doce terra de liberdade”. Os veteranos todos machucados,
baleados, aleijados, quando eles viram a Estátua aparecer no mar
daquele jeito, eles caíram no chão e começaram a gritar. Por quê? Atrás
daquela estátua havia mães esperando, namoradas esperando, esposas
esperando, bebês esperando.
55
Eu pensei: “Se isto faz um soldado se sentir daquele jeito, o que
não seria se nós víssemos a velha rude cruz colocada lá distante? Um
veterano com ferimentos do campo de batalha…” Oh, eu quero ficar em
pé no deque (?) do velho navio de Sião, levantar minhas mãos e dizer:
“Sublime graça, que doce som” ou “Oh, como eu amo a Jesus!”.
56
Eu estava olhando por aquela janela e pensando nisto, eu observei
que ao lado estava um bando de pequenos pardais mortos. E parecia
que eles tinham sido mortos há pouco. E eu disse para o guia: ”Aqueles
pardais, vocês os envenenaram?”
Ele disse: “Não, não. Nós não os envenenamos.”
Eu disse: “Bem, por que eles estão mortos aqui ao redor da
janela?” Ele disse: “Eles bateram a cabeça na janela.”
E eu disse: “Como isto aconteceu?”
Ele disse: “Há duas noites atrás houve uma tempestade. Quando
a tempestade estava rugindo, os ventos soprando, as árvores balançando
e os raios brilhando, aqueles pássaros tentando encontrar abrigo, bateram
contra a luz do farol”. E disse: “Se eles tivessem usado a luz para encontrar
segurança, eles teriam sido salvos. Mas o que eles tentaram fazer foi voar
e bater contra a luz. E isto os cegou. E eles batiam a cabeça e morriam.
57
Eu não disse nada naquele momento, mas eu pensei: “Como
isto é verdade. Os incrédulos, ao invés de tentarem seguir a luz do farol;
a Palavra de Deus é luz, tentarem seguir aquele farol e chegarem em
segurança em Cristo, eles batem a cabeça, morrem em pecado e desgraça,
tentando bater na luz, quando isto seria totalmente impossível. Não
poderá haver suficientes pessoas infiéis que se levantem, suficientes
demônios que venham do inferno, que consigam derrotar aquela Luz do
mundo.“ Eu Sou a Luz do mundo”. Eles nunca A derrotarão. Então, há
somente uma coisa a fazer: quando Ela brilhar em seu caminho, siga-A.
“O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para Ela e se salva. Se vós
estiverdes em Mim (na torre), e minhas Palavras em vós, pedireis o que quiserdes
e vos será feito”.
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Pai alguma coisa em meu Nome, Eu o farei”. Então, nós estamos pedindo
em Teu Nome, desejamos só uma pequena conversa Contigo, Senhor,
porque nós Te amamos e queremos expressar isto a Ti. Nós Te amamos
porque o Senhor nos amou e não estaríamos aqui se não fosse por Ti. Ao
vir pela forma que chegamos aqui, então Jesus veio para redimir-nos de
volta a este Pai de amor.
24
E gostaríamos de pedir nesta manhã, que à Luz do Poder
santificador do Teu Sangue, que Tu nos limpes de todos os nossos
males, qualquer coisa que nós tenhamos feito, pensado ou dito, que foi
contrário a Ti. E Deus Pai, nós sabemos que haveria muitas coisas. Pois
um poderoso Deus Santo que até mesmo os anjos se parecem sujos diante
Dele, onde nós ficaríamos? Mas hoje nós temos o privilégio de ir além dos
anjos, porque Jesus nunca morreu pelos anjos. Os anjos são servos. E pelo
Sangue de Jesus nós somos filhos e filhas. Nós vimos à Tua presença para
Te agradecer e dizer: “Obrigado Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós,
pelo que o Senhor significa para nós”.
25
E nós sabemos que por trás de cada mão nesta manhã, há um
grande desejo. Eu oro Pai, que Tu concederás o desejo dos corações deles.
Nós Te agradecemos por este lugar, esta igreja, esta parte do Corpo de
Jesus Cristo. Por todos, por seus pastores, seus diáconos, administradores
e todos os membros que vêm aqui, por todas as pessoas que estão reunidas
sob este teto nesta manhã, neste edifício. Eu oro que Tu os abençoes
abundantemente. Que esta possa ser uma casa de oração. Como Jesus
disse: “Está escrito: a casa de meu Pai será chamada casa de oração”.
26
Muitos aqui vão ministrar em todas as partes do mundo. Que as
gotas do orvalho de misericórdia sejam tão reais aqui, até que as abelhas
que estão procurando por comida possam vir aqui de todas as partes
da cidade, para encontrar descanso para suas almas, comida para suas
almas. Conceda isto, Senhor.
27
Agora, pediríamos para abençoar estas poucas palavras que
vamos ler, Senhor. Eu oro que Tu as santifiques, para plantar sementes
nos corações das pessoas, para que elas se tornem grandes árvores.
Para a glória de Deus nós pedimos estas coisas, em Nome de Jesus.
Amém.
28
Em Romanos, capítulo 3 e versículo 3, vou ler estas palavras:
Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará
a fidelidade de Deus?” Eu vou falar nesta manhã só por uns poucos
momentos sobre “Incredulidade não impede a Deus”. Alguns podem
pensar que impede, mas não impede. Deus tem um programa e Seu
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programa... E João disse: “Ele é capaz de levantar filhos a Abraão destas
pedras”. Isto é certo. Seu programa continuará do mesmo modo.
quanto o Éden. Foi onde ela nasceu:
29
A incredulidade é tão velha q
no Éden. Incredulidade é duvidar do que Deus disse. Agora, você
observou de onde a incredulidade nasceu, havia muito da Palavra de
Deus em consideração? Porque Satanás disse a Eva... Quando ela disse:
“Deus disse”, ele não negou que Deus disse “tal e tal”, mas ele disse:
“Certamente Deus não faria uma coisa dessas”. Veja, aquilo foi o nascimento
da incredulidade: tirar um ‘jota’ da Palavra perfeita de Deus. Nós devemos
ficar com ela, sem importar onde, o que, ou como. Nossas vidas devem
estar pautadas no ASSIM DIZ O SENHOR.
30
E se tivéssemos qualquer revelação que nos fosse apresentada, e
que esta fosse contrária à Palavra escrita, então não deveríamos receber
aquilo, porque foi exatamente isto o que Satanás fez com Eva. Ela tinha a
Palavra, mas ela estava procurando por uma nova luz. E Satanás viu que
ela tinha aquele desejo. Então, nós não queremos nunca adicionar nada à
Palavra, ou tirar nada da Palavra. Mas deixá-La do jeito que Ela é. Ficar
firme com a Palavra, porque qualquer coisa contrária é incredulidade.
31
Agora, nós sabemos disto nestes dias e estamos esperando por
isto, tem sido... Nós, irmãos e ministros que tentamos viver uma vida tão
perto de Deus o quanto podemos, porque nós temos o dever sagrado de
cuidar do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo nos tem feito
supervisores. Nós cuidamos do rebanho para que eles estejam em ordem,
para alimentá-los com comida de ovelha. E as ovelhas comem da Bíblia,
os cordeiros de Deus. Jesus disse: “Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus”, diretamente da Palavra.
32
E Paulo disse em Gálatas 1:8: “Se um anjo trouxer outro Evangelho
para vocês além do que já foi dado, que seja anátema”. Entende? Quão firme
é esse mandamento! Devemos ficar firmes com a Palavra. Não nos
movermos Dela. Eva moveu-se levemente dizendo: “Talvez, quem sabe,
Deus não vai considerar tanto isto”.
33
Nós ouvimos tanto hoje de Deus ser um Deus bom. E é verdade.
Ele é um Deus bom. Nós cremos nisto. Mas Ele também é um Deus de
julgamento. Para ser bom, Ele tem que trazer julgamento. Para cumprir
Sua lei deve haver… Tem que haver penalidade na lei, ou a lei será sem
efeito. Se há uma lei que diz que avançar o sinal vermelho é contra a
lei, então se aquela lei não prevê nenhuma penalidade, então aquela lei
não é boa de jeito nenhum. Você poderá ultrapassar o sinal ou qualquer
coisa que você quiser, porque não há nenhuma lei. Mas quando você
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o autor da fé. Ele a criou. E o homem a recebe de Deus fé... Claro, ela não
é ridícula para Deus, porque Ele a criou e Ele sabe o que é fé.
50
E o crente que a recebe, isto não é ridículo para ele, porque a fé é
a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que ele não
vê, prova, sente, cheira ou ouve. Mas ele sabe que está lá. Não é ridículo
para ele, e aquilo é real tanto quanto possível. Entende? Ele não tem nada
que se preocupar com isto. Ele sabe que Deus disse aquilo e é suficiente
para ele. Tudo bem. Então, nós queremos ter fé. Deus quer que tenhamos
fé. A incredulidade não destrói Seus planos. Ela não fará coisa nenhuma
a eles. Seus planos seguirão do mesmo modo. Eu gostaria de ver alguém
com sua incredulidade parar o sol. “Bem, você diz que sua fé...” Oh, sim
a fé fez. Josué o fez. A fé fará isto. Mas sua incredulidade não chegará a
lugar algum. Isto é certo. Não.
Olhe para uma nuvem vindo, e veja se com sua incredulidade
51
você pode dizer que não choverá. Veja se não chove de todo modo. “Bem”,
você diz: “a fé faz algum bem?” Oh, sim. A fé fará. A incredulidade não
tem nenhum valor em si.
52
Você é controlado por dois elementos: ou você crê ou não
crê. Agora, vamos tomar a incredulidade e ver o que ela faz. Ela cria
preocupação, traz opressão, e não pode te ajudar de maneira nenhuma.
Não há valor algum na incredulidade.
53
Digamos que você estivesse para ser fuzilado amanhã bem cedo.
Mas preocupar-se não te ajudaria nem um pouco. Só te faria ficar pior.
Então, não faça isto porque não é bom faze-lo. “Bem”, você diz, “O que
a fé faz? O que a Palavra de Deus faz?” Ela cria fé. “Bem, o que a fé
poderia fazer se você estivesse para ser fuzilado amanhã?” Ela pode me
libertar. Ela tem me libertado muitas vezes. Com certeza. Entende? Não
há valor algum na incredulidade. Todo valor que existe está na fé, crendo
na Palavra de Deus, tomando Deus em sua Palavra.
54
Aqui há não muito tempo atrás, antes deles bloquearem a
entrada na Estátua da Liberdade, um presente da França para os Estados
Unidos... Agora, está bloqueada, até onde sei. Você não pode subir nela.
Eu tive o privilégio de entrar dentro dela certa vez. E eu fui até o braço da
estátua, e lá havia uma janela. E eu estava olhando ao longe e pensando
no meu primo, quando ele veio do exército, todo machucado e baleado.
Ele disse: “Mas quando o navio estava vindo em direção à margem, Billy,
eles empurraram as cadeiras de rodas e as macas para cima, onde eles
poderiam ver a distância”. Na primeira guerra mundial. Isto foi antes de
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Eu disse: “Eu ouvi seu programa, quando você falou que daria
mil dólares para quem conseguisse trazer provas de cura divina”.
Ele disse: “Sim.”
Eu disse: “Você já pode preencher este cheque para mim. Aqui
está o homem e aqui está o médico dele.” Então ficamos sabendo que o
cheque estava com alguém no Texas, ou algo assim.
Ele disse: “Deixe-me ver você... Eu vou trazer uma menina aqui e
46
cortar a mão dela. E deixe-me ver você curá-la. Então eu crerei”.
Eu disse: “Você precisa com urgência de uma cura mental”. Com
certeza ninguém cortaria a mão de uma criança... Aquele era o mesmo
velho diabo que disse: ”Se Tu és o Filho de Deus, deixe-me ver... Faça um
milagre diante de nós. Deixe estas pedras se transformarem em pães”. Entende?
“Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Nós creremos em Ti”. Ele poderia ter
feito aquilo. Mas Ele não escutou o diabo. Ele disse: “Eu não faço nada até
que o Pai Me mostre”. Entende? Isto é correto. “Eu farei o que Ele me disser
para fazer”. Então, você vê, quando estas influências se levantam e tentam
te dizer isto, aquilo e aquilo outro, não creia naquilo. A Palavra de Deus...
Este ministro disse para mim, depois de eu ter saído de sua varanda:
“Não importa quantas coisas você possa produzir, eu não creio nisto”.
Eu disse: “Certamente que não. Você é um incrédulo. Isto não foi
enviado para incrédulos, senhor. Foi enviado somente para os crentes.
Estes são os únicos que verão isto”.
47
“Um pouco e o mundo não Me verá mais (os incrédulos) mas vós
Me vereis, porque Eu estarei convosco até a consumação”, o fim dos tempos.
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente... Se Ele vive, Ele não
produziria a mesma coisa? A Sua vida não produziria a mesma coisa, se
ela estiver vivendo em você?
48
Agora, somente destrói o incrédulo. E a incredulidade fez
exatamente isto nos dias de Noé. Noé era um pregador da justiça, que
ouviu a Palavra do Senhor e preparou a arca para salvar sua família. E
o que ele fez enquanto preparava a arca? Ele pregou para os incrédulos.
Agora, Noé era um crítico radical para aqueles incrédulos. Mas a única
coisa que a incredulidade deles fez foi trazer julgamento para a Terra. E
o próprio julgamento que destruiu o incrédulo, foi o que possibilitou a
salvação de Noé. A própria água do julgamento que destruiu o incrédulo
foi o que fez a arca de Noé flutuar. Amém. Entende? Então a incredulidade
só destrói o incrédulo. Ela não tem nada a ver com Deus. Ela não impede
a Deus. Ele continua da mesma maneira. Sim, senhor.
49
Agora, a fé… Fé é algo ridícula para todos, menos para Deus e
para aquele que a tem. Agora ela não é ridícula para Deus, porque Deus é
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transpassa a Palavra de Deus por causa de algum credo ou tradição,
você ultrapassou aquela linha entre a misericórdia e o julgamento. Isto é
certo. Você tem que ficar certo com a Palavra. Eu gosto disto: certo com a
Palavra. “Nem um ‘jota’ ou ‘til’ será tirado. Céus e terra passarão, mas Minhas
Palavras não falharão”. Tem que ser assim.
34
Como nós poderíamos tomar horas aqui para voltar e nos basear
em como; se nós tivéssemos tempo; como que a ciência, desde há muitos
anos tem tentado ridicularizar os pensamentos de Deus, fazendo para si
um grande nome, alguma conquista que eles próprios puderam fazer.
Mas enquanto eles estão cavando e tentando desacreditar a Palavra, Deus
vem e os faz encontrar algo para comprová-La.
35
Então, há alguns anos atrás quando a igreja Pentecostal nasceu,
eles disseram: “São um bando de fanáticos. Isto não vai durar muito
tempo”. Não sabendo que era um movimento de Deus. Deus teve que
fazer aquilo. Este é o tempo para isto acontecer. Esta é a era para isto.
36
Como eu disse há não muito tempo atrás em uma das minhas
reuniões, talvez foi aqui, que João estava tão certo que Aquele era Jesus...
Mesmo antes de ver o sinal do Messias, aquela Pomba, Deus descendo do
céu na forma de uma pomba, o Espírito Santo vindo do céu, a Voz dizendo:
“Este é meu Filho amado...” Era aquilo que ele teria que ter visto. O Pai lhe
tinha mostrado lá no deserto: “Sobre quem você vir descer o Espírito...” E João
estava tão certo! Eles o perguntaram: “Você não é o Messias? Você não é
o profeta que haveria de vir? Você não é isto e aquilo?” Ele disse: “Eu não
sou Ele”. Mas disse: “Há um entre vós agora”. Você vê, ele sabia que o tempo
estava tão perto, a ponto de... O Messias já estava no meio do povo, porque
ele teria que apresentá-Lo, e ele sabia que Ele estava lá.
37
E eu creio que isto é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito
nestes últimos dias: trazer as p
pessoas ao reconhecimento q
que o Deus vivo
está no meio da igreja. Entende? É para isto que ela foi levantada. E esta
Igreja não voltará a um credo, como o dogma romano, ou outra coisa,
ela deve voltar para a Bíblia. Voltar para a Palavra. Sem importar o que
ela diga, concordar com a Palavra, não use seus próprios pensamentos.
Fique com a Palavra, porque ela é a promessa de Deus.
38
Agora, incredulidade é uma coisa velha, do tempo do Éden. E veio
de uma maneira tão astuta, quase a verdade. Agora, se alguém tivesse
dito: “O irmão Branham foi à Igreja de Deus nesta manhã”. Correto.
“Ele encontrou o pastor”. Certo. “Estava vestido com terno escuro e
gravata”. Sim, é verdade. “Sentou-se do lado direito do pastor”. Correto.
“Levantou-se e pregou”. Sim. E talvez tudo aquilo seja verdade, cada

10

CRENTES DA BÍBLIA

pedacinho disto. Então dissesse: “Um pouquinho antes de sair, ele pegou
uma garrafa e bebeu um gole”. Agora, aí está a mentira. Mas todo o resto
disto é perfeitamente a verdade. Você percebe? O resto é perfeitamente
verdade, mas aquela pequena coisa coloca em dúvida todo o restante,
fazendo daquilo uma mentira.
39
Bem, esta é a maneira que o diabo faz. Ele nos traz certa coisa
e mostra de uma maneira tão amável, e vai concordando com a maior
parte da Palavra de Deus. Mas ele não ficará com toda a Palavra de
Deus. E isto é o que nós temos que fazer. Ele dirá: “Eu creio que existe tal
coisa como o novo nascimento. Mas eu acho que isto é uma mudança de
ideia”. Mas não é uma mudança de ideia. É se tornar uma nova criatura.
Não é... A igreja não necessita de uma maquiagem na face, ela precisa
de conversão. Ela precisa se tornar uma nova criatura. A incredulidade
vai te empurrar para um lado. Muitos deles dizem: “Bem, eu creio que...
Nós cremos no Espírito Santo. Mas nós cremos que quando cremos em
Deus, nós recebemos o Espírito Santo”. Agora, você vê quão próximo isto
fica? O que teria acontecido se depois de seis dias Mateus tivesse dito
a André: “Sabe de uma coisa, eu creio que nós já recebemos o Espírito
Santo. Vamos aceitá-Lo pela fé”. Entende? Aquilo não teria acontecido
nunca. A única maneira que eles souberam como seria aquele batismo
quando ele viesse, é que eles tinham as Escrituras para provar o que seria
aquele batismo quando ele chegasse. Isto é correto.
40
Joel disse, Joel 2:28: “Acontecerá que nos últimos dias Eu derramarei
do Meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Sobre
meus servos e servas derramarei do Meu Espírito. E mostrarei sinais no céus e
na terra”, e assim por diante. Isaías 28:18 diz: “E acontecerá nestes últimos
dias”, que as mesas estariam cheias de vômito,” ele disse, “mas a Palavra viria,
preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, se agarrar
firme naquilo que é bom. Porque por línguas estranhas e por lábios gaguejantes
Eu falarei a este povo.” e isto é o que resta. Esta é a guarda do sábado
que vocês deveriam ter observado. Eles não entenderam tudo isto. Se
afastaram, meneando a cabeça, e assim por diante. Então, você pode ver
que aqueles discípulos foram treinados pela Palavra.
41
Sabemos que nestes últimos dias, o que vai... Espero não estar
fazendo nada errado. Nestes últimos dias quem vai permanecer será
uma igreja treinada nas Escrituras, alinhada, porque haverá muitas
personificações carnais se levantando. A Bíblia disse que como Janes e
Jambres resistiram a Moisés, seria da mesma maneira com estes homens
réprobos de mente concernente à verdade. E Jesus era a verdade. “Tua
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Palavra é a verdade”, porque “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava
com Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós”. “E a Palavra de Deus é
mais afiada do que uma espada de dois gumes, cortando nas juntas e medulas e
discernindo os pensamentos do coração.”
42
Reconhecemos que estamos vivendo num dia onde nada parece
muito real. Mas ainda assim, se está fora das Escrituras, fique longe
disto. Não importa qual tipo de sensação, quais resultados você encontra
nela, se isto não está na Escritura, fique longe disto. Fique firme com a
Palavra. Sim.
43
“Bem, você está fazendo as pessoas descrerem”, você pode dizer. Não,
eu estou tentando fazê-los ter fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir um credo?
Isto pode estar em um almanaque, mas não está na Bíblia. Entende?
Ouvir a Palavra de Deus, isto é que traz fé. Ouvir a Palavra de Deus
traz fé. Agora, tenho doze minutos mais. Eu estou devagar demais outra
vez. A incredulidade não destrói a Deus, não destrói Seus planos, não
destrói Suas obras. Destrói somente o incrédulo. A incredulidade destrói
somente o incrédulo.
44
Alguém me disse há não muito tempo atrás: “Pastor”, ele disse,
(pertencia a uma boa organização) “Nós oferecemos a qualquer pessoa mil
dólares em dinheiro, para quem puder produzir uma cura Divina. E nós
pagaremos por isto.” Um pouco antes da transmissão do meu programa.
Ele sabia que eu viria logo depois dele, em Jonesboro, Arkansas. E eu
comecei minha transmissão. Eu fui e chamei um médico especialista da
cidade... Sobre um homem que teve câncer no pescoço. E enquanto eu
estava orando por ele, o câncer caiu de seu pescoço e rolou pelo chão. Os
jornais escreveram sobre isto.
45
Então eu perguntei ao médico; o médico do homem, que era
amigo dele; e eu disse: “Doutor...” Eu conversei com ele muitas vezes.
Isto aconteceu num outro culto, depois daquilo ter acontecido.
Eu disse: Você se lembra deste caso?
Ele disse: “Me lembro bem.”
Disse: “Você atribuiria isto a alguma coisa, alguma ciência
médica, que poderia fazer aquilo?”
Ele disse: “Não senhor, não poderia.”
“Então aquilo teria que ser uma coisa sobrenatural para fazer
aquilo”. Ele disse: “Correto.”
Eu disse: “Eu te pagarei por seu tempo”. Eu queria coletar mil
dólares para os missionários. Mas quando eu cheguei ao escritório do
pastor; ele nunca tinha me visto; e ele disse...

