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PARTE I
1
Permaneçam assentados. Esta é uma grande oportunidade de retornarmos novamente nesta noite, e uma grande
bênção eu vir e falar a vocês a respeito de nosso Senhor Jesus, Alguém que certamente a maioria de vocês já conhece,
ou espero que venham a conhecê-Lo, e o perdão de seus pecados e o propósito de Sua Graça para vocês. E que Ele
possa conferir a você nesta noite, mais da Sua Graça. Quando sairmos daqui, possamos dizer como aqueles que vinham
de Emaús, “Nossos corações ardiam enquanto Ele falava conosco durante o caminho.” Agora cada um de vocês...
2
Agora, cada manhã, eu creio que eles têm um homem de relações públicas como... O Sr. Vayle, aqui, está
tendo uma lição, algo como responder perguntas e falar sobre as Escrituras. (Está aqui no edifício?) Exatamente neste
edifício, pela manhã. E se alguém estiver livre, e alguns ministros, e assim por diante, que quiserem visitar, ora, todos
são bem-vindos. E o Ir. Vayle é um professor muito profundo e realmente tem um bom ensinamento escolar.
3
E, entretanto... eu disse outro dia que eu desejaria ter tido um ensinamento escolar. Eu tenho de usar parábolas
ou outra coisa para explicar, vocês sabem. Eu não tenho suficiente graduação para detalhar. Mas de uma forma ou de
outra, o Senhor me ajuda a passar adiante.
4
Eu posso recordar, certa vez houve um homem nas Escrituras, seu nome era João e seu pai era um sacerdote.
Normalmente, eles costumavam fazer o que seus pais faziam. Mas ele realmente tinha uma mensagem: ele deveria
anunciar o Messias. E então, se ele fosse à escola que seu pai tinha frequentado, eles teriam dito, “Agora, você sabe,
querido Irmão Fulano de Tal: Aquele é o Messias,” eles quase o teriam ensinado sobre isto. E então, veja, ele não foi a
nenhuma escola desse tipo.
5
Ele foi para o deserto onde aprendeu de Deus. Você notou como foi sua mensagem? Ele não teve graduação
escolar. Ele foi para lá com nove anos de idade, saiu com trinta, pregou seis meses e foi executado. Agora, nós vimos
que ele usou... disse: Assim como os fariseus e os saduceus vieram, e ele disse: “Oh, raça de víboras!” Aquilo era o que
ele tinha visto no deserto: algo que é sujo, escorregadio e enganador. Vê?
6
Agora, alguém poderia ter dito, “Ora, sua insignificante e pequena peça de incoveniência,” ou algo assim. Mas
ele...
7
Mas, vejam, ele não conhecia palavras para usar, então ele disse: “Vocês, geração de cobras,” aquilo era algo
que ele tinha visto no deserto. Disse: “Quem vos avisou para fugirem da ira futura? Não comecem a dizer, ‘Nós somos,
nós pertencemos a esta e pertencemos àquela,’ porque Deus é capaz, destas pedras,” aquilo que ele tinha visto,
“levantar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz da árvore.” Ele sabia o que fazer com uma árvore ruim. “Tudo
que não produz bom fruto é atirado e lançado no fogo” para queimar a madeira ruim.
8
Veja, ele... toda sua mensagem veio de algo da natureza, ele a usou como exemplo. O povo simples entendia
aquilo. E então eles... Eu penso que algumas vezes isso seria algo um pouco melhor de ser dito do que todas estas
palavras grandiosas que as pessoas aprendem na escola.
9
Agora, nós estávamos um pouco atrasados ontem à noite, então estamos tentando deixar vocês saírem no
horário esta noite, se conseguirmos. E eu creio que o Senhor não deixará chover tão forte esta noite neste telhado, então
vamos apenas crer e tentar servi-Lo, no melhor de nosso conhecimento.
10
Agora vamos nos colocar em pé enquanto lemos a Palavra de Deus, enquanto lemos no Livro de Gênesis.
Estaremos começando no capítulo 22 no versículo 7, lendo até o 14, inclusive.
Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele disse: Eis
aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos
juntos.
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E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a
Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho;
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.
Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada; porquanto agora sei que temes a
Deus e não me negaste o teu filho, o teu único.
Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres num mato; e
foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho.
E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová-Jirê; donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se
proverá.
11
Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento, para uma palavra de oração.
12
Nosso Pai Celestial, nos é dito pela Tua Palavra, a qual é Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de
Deus. E agora, Pai, nós oramos para que Tu nos concedas o contexto desta leitura para que possamos aprender o que
nos diz a Bíblia, que todas aquelas coisas lá no Velho Testamento eram exemplos que deveríamos observar. Que
aqueles que obedecem ao chamado de Deus são abençoados. Aqueles que o recusam são amaldiçoados. Então nós
oramos, Pai, para que tenhamos entendimento, nesta noite, pela revelação. E que possa o Espírito Santo nos revelar
aquilo que nos pertence para este dia, e que está tudo escondido neste grande mistério de Deus e assim tem sido desde
a fundação do mundo. Pois lhe pedimos isto no Nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se.
13
Eu quero falar sobre o assunto, o Senhor desejando, do pensamento: Jeová-Jirê. A palavra significa: “Deus
proverá para Si mesmo um sacrifício.”
14
E nós estamos falando de Abraão, e isto foi no tempo que ele estava esperando pelo filho prometido. Para
encontrarmos a verdade real disso nós voltaremos. E isto está no capítulo 22. Nós queremos visitar aquele tempo; eu
tenho aqui umas poucas Escrituras, as quais eu gostaria me referir, se possível. E gostaria de falar sobre elas e quero
iniciar no capítulo 12. Nós voltaremos para descobrir quem é esse personagem Abraão e como foi que Deus o
escolheu.
15
Nós sabemos que a promessa foi dada a Abraão e sua Semente após ele, e apenas por estarmos em Abraão nós
somos herdeiros da promessa com ele. Agora, Abraão tinha semente, e a semente, é claro, era... Ele tinha muitas
sementes, mas ele tinha uma Semente para a qual a promessa estava destinada. Ele teve Ismael; e então, depois que
Sara morreu, ele se casou com outra mulher e tiveram sete filhos, fora as filhas; e todos eles são sementes de Abraão,
mas a Semente era aquela que tinha a promessa. E a semente, na verdade, é a fé de Abraão que ele teve na Palavra
prometida de Deus
16
Agora Abraão, nós descobrimos que ele... Ele não aparece até que o encontramos aqui, por volta do capítulo
12. No capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que seu pai veio de Babilônia. E Abraão era um homem comum, exatamente
como eu ou você, ou alguém mais. E ele estava se tornando como costumeiramente pensaríamos, um homem de idade.
Ele estava com setenta e cinco anos de idade. Ele tinha se casado com sua meia-irmã. Seu nome era Sarai. E o nome
dele, é claro, não era Abraão, era Abrão. E o dela era Sarai. Então nós sabemos que ela era dez anos mais nova do que
ele, tendo ela então sessenta e cinco anos e ele setenta e cinco anos de idade.
17
Eles... provavelmente ele era como um fazendeiro, viviam ali no Vale de Shinar, e viviam uma vida comum.
Ele provavelmente saía durante o dia, e conseguia sua carne da selva, e pegava amoras, ele vivia esse tipo de vida.
Apenas como um homem comum, não havia nada especial a seu respeito. Mas um dia, Deus o chamou. Foi aquilo que
fez a diferença, quando Deus fez o chamado.
18
E esta é a maneira que acontece em qualquer vida. Cabe a Deus... Não é nada do que você faz; é o que Deus
faz. Veem? Você diz, “Eu tenho buscado a Deus. Eu tenho buscado a Deus.” Você está errado. Nenhum homem busca
a Deus. Deus busca o homem. Vê? Não é você buscando a Deus; é Deus buscando você.
19
Jesus disse: “Vós não Me tendes escolhido, mas Eu vos tenho escolhido.” Vê? Então, você foi escolhido antes
da fundação do mundo, ou, você não foi escolhido de nenhuma maneira. Ele apenas vem para redimir aquele nome. E
todos aqueles cujos nomes não estavam no Livro da Vida do Cordeiro... antes da fundação do mundo, serão os únicos
que estarão ali de qualquer forma. Vê? Você foi escolhido Nele antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi
escolhido, então você foi escolhido com Ele, antes da fundação.
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20
E você é, como eu disse na noite passada, um atributo do pensamento de Deus. Vê, esta é a única forma que
você pode ser Eterno, e a única forma de Vida Eterna. Há apenas uma forma de vida Eterna, e essa é Deus. E isto é
tudo, Ele é o único que é Eterno.
21
Agora, nós vemos que Abraão tinha este lugar. E Deus, no Velho Testamento, trabalhou com tipos e sombras
para mostrar o que Ele ia fazer.
22
Agora, nós encontramos aqui que Deus falou com ele. E a grande coisa, depois que Deus o chamou... O
chamado que Deus lhe fez foi um chamado sobrenatural. Mas, ainda assim, Abraão nunca duvidou em nenhum tempo.
Ele sempre soube que aquilo era Deus. Isto é uma grande coisa. Quando...
23
Os chamados de Deus são sobrenaturais; não há nada de natural. Deus toma o sobrenatural e trabalha no
natural, mas os chamados de Deus são sobrenaturais. A Bíblia diz que “Dons e chamados são sem arrependimento.”
Vê, eles são preordenados por Deus.
24
Agora, nós encontramos que nisto, que Abraão sendo chamado, ele ouviu a voz de Deus, Ele lhe disse algo que
era quase totalmente impossível. Ele, estando com setenta e cinco anos de idade, sua esposa com sessenta e cinco anos
de idade, aquilo fazia dela já ter passado uns vinte anos da menopausa, e tinha vivido com ela desde que era uma
menina. Eles não tiveram filhos. E, ainda assim, disse-lhe que eles teriam um bebê, e que através daquele bebê o
mundo todo, todas as nações seriam abençoadas. Agora, aquilo foi uma coisa estranha. “E Abraão,” a Bíblia diz em
Romanos capítulo 4, que “não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado, dando Glórias a Deus.”
25
Eu posso imaginar, depois do primeiro mês... É claro, Sara, como eu disse, tinha passado da menopausa. No
primeiro mês, eu posso imaginar que Abraão disse: “Sara, como você se sente, querida?”
“Nada diferente.”
“Bem, bendito seja Deus que nós vamos ter o bebê, de alguma forma. Nós vamos tê-lo. Deus disse que o
teremos.” Sara, tricotou as pequenas botinhas, e preparou as fraldas e os alfinetes, e tudo o mais; ela preparou,
aprontando para ele porque ela sabia que iria tê-lo. Deus assim o disse. Veem? O primeiro ano passou. “Está sentindo
alguma diferença, querida?”
“Nenhuma diferença ainda.”
“Louvado seja Deus! Será um milagre ainda maior do que seria na primeira vez. Veem, um ano depois. Vamos
tê-lo de alguma maneira.” Por quê? Deus assim o disse e está estabelecido. Deus assim o disse. Nós... Deus assim o
disse.
26
Dez anos se passaram. “Como está se sentindo agora, querida? Ela já está com setenta e cinco e ele com oitenta
e cinco.
27
Agora, poderia você imaginar um homem e uma mulher, velhos assim, hoje, irem até o hospital dizendo:
“Doutor, nós queremos fazer os preparativos. Nós vamos...”? Deus te pede para crer em algumas das coisas mais
ridículas, mas Ele sempre faz isso ser correto. Deus... Uma pessoa que crê em Deus age absolutamente como um louco
para o mundo.
28
Poderia você imaginar Moisés, treinado em toda a sabedoria dos egípcios, o cabeça dos exércitos, os exércitos
do Egito. E, mesmo assim levou quarenta anos para alcançar aquele nível de treinamento, e Deus levou quarenta anos
para arrancar dele aquela educação, exatamente... o tempo que o mundo levou para colocar nele. Quarenta anos mais
levou para tirar dele todo ensinamento, toda a teologia. E Ele o encontrou ali no deserto, e ele conheceu mais sobre
Deus em cinco minutos na Presença de Deus do que aquilo que ele aprendeu em quarenta anos dos livros. Isto é
correto.
29
Não se conhece a Deus através de ensinamento escolar. Conhece-Se a Ele pela fé. E Deus falou com ele de
maneira sobrenatural. E que coisas ridículas, às vezes, Deus nos faz fazer.
30
Poderia você imaginar que um homem velho, oitenta anos de idade, correndo, um profeta correndo de Deus, e
estar por cinco minutos na Presença de Deus... Na manhã seguinte, você poderia imaginá-lo, um homem velho, sua
barba pendurada assim; sua cabeça careca brilhando, um cajado encurvado em sua mão, sua esposa, assentada de lado
em uma mula, um jovenzinho em seu colo, descendo pela estrada...
“Onde você está indo, Moisés?”
“Descendo ao Egito, para possuí-lo.” Veem, “possuir,” a invasão de um homem só. Isto soa ridículo. Mas o
que aconteceu, é que ele fez, porque assim disse Deus. Isso o estabelece.
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Quando Deus diz assim, isso é tudo o que há. É isto. Se Deus fez a promessa, descanse sua alma nela. Se você
puder crer nela, descanse sua... Se você não crê, fique longe dela; pois ela te fará mal. Mas se você crê, permaneça
nela, pois ela te levará para a vitória, tão certo como o mundo existe.
32
Agora nós podemos ver que “Abraão não duvidou da promessa de Deus.” E quando ele estava com cem anos
de idade e ela estava com noventa, eu posso ouvi-lo; mal podia falar então, ele estava ficando tão velho e frágil. “Bem,
Sara, querida, como você se sente?”
“Oh, querido, eu não sinto nenhuma diferença.”
“Aleluia! Nós vamos tê-lo, de alguma maneira. Deus assim disse, e isso é tudo no assunto. Deus deu a
promessa.” Ele diz que estava “plenamente persuadido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido.”
33
E agora chamamos a nós mesmos de Semente de Abraão, sua Semente Real (não a semente de Isaque), sua
Semente Real, Cristo; e duvidamos em cada promessa, nos alvoroçamos com ela e dizemos que não é assim e
duvidamos delas em nossas mentes? Eu duvido que sejamos a Semente de Abraão quando temos estes tipos de
pensamentos. A Semente de Abraão não duvida de coisa alguma. Ela chama coisas que não são como se fossem,
porque Deus disse assim. Ele é um Criador. Ele pode fazer acontecer. Ele prometeu, e isto fica estabelecido. Isto é tudo
o que se requer. Quando Deus diz algo, isto está resolvido. Agora, lembre-se, Ele quis isto... E não houve... Ele disse...
34
Outra coisa que Ele lhe disse para fazer: separar-se de sua parentela e todo o seu povo.
35
Deus... a fim de obter um homem ou uma mulher, menino ou menina para obedecê-Lo, você tem de separar-se
de toda incredulidade, isto é certo, até que você esteja totalmente separado de qualquer coisa contrária à Palavra, e
creia Nela. Você... Deus pede uma separação total.
36
Que diferença há hoje em nossas escolas, para onde estão enviando os ministros. Eles apenas introduzem neles
toda sorte de incredulidade e teorias que não são mais bíblicas do que algum tipo de credo que eles inventam, e depois
os enviam com tais bases. Não é de se admirar que tenhamos chocado um bando de Oswalds e Jack Rubys, e assim por
diante por todo o país. O Comunismo está engolindo o país porque nós temos seminários e incubadoras de pregadores
ao invés de enviados por Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, Filhos de Deus nascidos no fogo, filhos de
Abraão que creem que a Palavra de Deus seja enfaticamente a Verdade e nada mais do que a Verdade, e podem se
firmar ali nas promessas, em face de qualquer circunstância, e encará-La como sendo a Verdade. Ela é a Palavra de
Deus. Isto é certo.
37
Agora Ele disse: “Separa-te da tua parentela, de todo o teu povo, de todas as coisas, e siga-Me.”
38
Deus não tem mudado sua maneira. Deus é o Deus imutável. A maneira como Deus faz algo da primeira vez,
Ele tem que fazê-la da segunda vez. Lembre-se, quando você pode ver a ação de Deus uma vez, se Ele... Se um homem
estava perdido e Ele salvou um homem sobre a base de certa decisão, para todo o sempre Ele terá de permanecer na
mesma decisão. Ele não pode mudá-la. Vê? Ele é infinito.
39
Nós somos finitos. Eu posso saber mais amanhã do que sei hoje. E você pode saber mais no próximo ano do
que sabe neste ano. Você sabe mais este ano do que sabia no ano passado, mas não Deus. Ele é perfeito, infinito. Tudo
que Ele faz é perfeito. Ele não pode tomar uma decisão hoje e fazer uma melhor amanhã. Sua primeira decisão já é
perfeita. Sendo assim, você pode descansar sua alma naquilo que Ele diz, aquilo é a Verdade.
40
Deus certa vez foi chamado para tomar uma decisão de como salvar o homem, e a forma como Ele fez foi
sobre a base do sangue inocente derramado no Jardim do Éden. E o homem, entretanto, tem tentado de tudo para salvar
o homem; eles têm construído cidades, eles têm construído torres, eles têm tido organizações, ensinamentos escolares e
tudo o mais, e a coisa toda tem sido um fracasso total. Há apenas uma maneira pela qual Deus salva o homem, e é
através do Sangue do Inocente derramado. Esta é a única maneira. Aquela foi a primeira decisão de Deus. Ele sempre
permanecerá com ela.
41
Se Deus certa vez curou um homem de uma determinada maneira, Ele tem de curar o próximo quando ele
chegar àquela posição. Se Ele não o fizer, então Ele agiu errado quanto à forma como agiu da primeira vez quando teve
de tomar aquela decisão.
42
Se ele faz uma decisão, Ele tem de permanecer com ela. Senão, Ele fez uma decisão errada. Vê? E quem pode
dizer que Deus tomou uma decisão errada? Nós não poderíamos dizer isto. Então Deus tem sempre que permanecer
com Sua decisão. Então quando Ele a faz, é isto.
43
Então Ele disse: “Separa-te de toda a tua parentela,” de todas as coisas, toda incredulidade que vem lá de
Babilônia.
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44
A primeira grande organização no mundo foi Babilônia, quando ela organizou todas as cidades para pagarem
tributo para esta única cidade, um tipo claro de todos estes ismos e coisas novas que se vê hoje. Se você alguma vez leu
As Duas Babilônias de Hislop, e assim por diante e voltar em Gênesis para ver, você descobrirá que Gênesis é o
princípio, a semente. Você verá todos estes ismos e coisas, colocadas exatamente ali.
45
Veja os autosuficientes fariseus vieram dali, daquela mulher com suas curiosas raízes e assim por diante, vêm
exatamente para os dias de Jesus. Os fariseus não criam no Espírito ou nada mais, e eles atrapalhavam a Jesus. Jesus
disse: “Deixai-os. Se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Deixai-os.” Ele continuou pregando, curando o
enfermo e fazendo milagres da mesma forma. Aquilo não O parou porque Ele era a Palavra. A Palavra continua, não se
importando com o que venha a suceder.
46
Então nós encontramos estas coisas acontecendo, e elas finalmente florescem nestes últimos dias. Como
Jambres e Janes confrontaram a Moisés, a mesma coisa acontecerá.
47
Agora, uma total separação de toda a incredulidade. E lembre-se: Abraão, o Patriarca não foi absoluta e
plenamente abençoado até que tivesse obedecido exatamente o que Deus disse para ele fazer. E nós nunca, nunca,
nunca seremos abençoados e teremos as bênçãos até que tenhamos obedecido ao que Deus disse para fazer.
48
Outra coisa que eu quero que vocês notem aqui no capítulo doze, que o Pacto foi de toda maneira
incondicional. Não havia nenhuma corda amarrada nele. “Eu tenho..,” não era “se você.” Não havia nenhum “se” para
ele. “Eu já tenho feito isso.” Ele deu o Pacto a Abraão, incondicionalmente.
49
E saiba agora que no Pacto Adâmico era assim, “Se você não tocar nesta árvore, então Eu farei tal-e-tal. Mas se
você fizer isso, então Eu terei de fazer tal-e-tal.” Veem, havia uma lei atrelada a ele.
50
Mas neste Pacto “Eu já te tenho feito pai de muitas nações.” E ele, todo ele é completamente incondicional. O
Pacto é puramente Graça, apenas e absolutamente Graça. A única coisa que eles tinham que fazer para manter aquele
Pacto era ficar e habitar na terra; e todas as bênçãos que vinham com o Pacto estavam com eles. A única coisa que eles
tinham que fazer era ficar na terra. Agora, nós vemos que quando eles desceram ao Egito, eles perderam sua bênção,
mas não seu Pacto. O Pacto ainda estava lá. Eles perderam a bênção, mas não seu Pacto, porque o Pacto deles era
Graça, incondicionalmente.
51
E em Êxodo, no capítulo 19, Israel fez uma das coisas mais precipitadas que jamais fez: foi quando recusou a
Graça e aceitou a Lei. Olhe o que a Graça tinha feito. A Graça lhes tinha fornecido um libertador, tinha fornecido a
eles um profeta com a Coluna de Fogo para vindicá-lo com a palavra confirmada, era o cordeiro sacrificial. A Graça
tinha dado a eles um grande avivamento. A Graça os tinha trazido até ali, tinha aberto o Mar Vermelho e os tinha feito
cruzá-lo. Tinha-os libertado com sinais e maravilhas, tudo pela Graça. Mas eles queriam alguma coisa com a qual
pudessem fazer para si alguns grandes nomes.
52
Agora, se isto não é exatamente o povo de hoje, é exatamente a mesma coisa. Eles têm que ser, o homem tem
de se envolver nisso em algum lugar. E foi ali onde Israel cometeu seu grande erro, quando rejeitaram a Graça ao invés
dela tomaram a Lei. E o... Ainda, o pacto que Ele fez com eles ainda era incondicional. E conforme podemos ver, ele
ainda é o mesmo hoje.
53
Abraão, então, depois de estas condições lhe terem sido dadas, principiou sua jornada, indo adiante. Agora, nós
encontramos que ele se mudou.
54
E no capítulo 13, ele finalmente veio ao ponto de completa obediência a Deus. Agora, nós vemos, no capítulo
13, que Ló... Primeiro, ele levou seu pai e o velho homem estava sempre como que uma pedra no seu sapato caminho
dele. E ele tentou conseguir um grupo arrastando-os com ele. E quando você faz assim, é isso que você obtém. Pois
Deus disse: “Separa-te.”
55
“Bem, eu lhes direi, eles não creram exatamente, mas...” Então livre-se disto. Aquilo era a única coisa, apenas
fique longe disto.
56
E então o velho homem, eles finalmente tiveram que enterrá-lo. Então Ló se tornou um problema, como se diz.
Nós vemos que ele começou a murmurar e ambos se tornaram ricos e eles tinham o suficiente para se manterem. E nós
descobrimos então que Ló começou a disputar seus pastores contra os pastores de Abraão.
57
E nós descobrimos que Ele não tinha,.. Deus não tinha encontrado plena fidelidade em Abraão para obedecer
ao que Ele lhe tinha dito para fazer: separar-se completamente de toda sua parentela, de todo o seu povo para servi-Lo.
58
Então nós vemos aqui que Deus falando com Abraão no altar lhe tinha dito o que fazer... Finalmente, Ló
quando veio... aquela questão veio entre Abraão e... Ló era o filho de seu irmão Harã, (ele era seu sobrinho) e
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finalmente ele disse: “Somos irmãos agora. Não vamos ter qualquer intriga entre nós. Agora, se você for para o leste,
eu irei para o oeste. E se você for para o oeste, eu irei para o leste. Agora, vamos simplesmente nos separar e não
vamos... Há espaço suficiente aqui para todos nós. E você apenas vá em frente, faça a sua escolha.” Agora, aquele era o
real espírito Cristão em Abraão, de dar ao inimigo até mesmo o benefício da escolha. E assim ele o deixou tomar seu
caminho.
59
E Ló, como muitos hoje, veem a oportunidade. Se ele apenas se afastasse daquela rigidez, ora, ele poderia
conseguir para si uns poucos dólares, poderia se tornar um homem popular. Então ele olhou para baixo, em direção de
Sodoma. E ela era uma terra bem irrigada, e tinha uma grande cidade e uma ótima indústria de sal, e assim por diante.
Eles tinham as exportações por ali. E então, novamente estava repleta de divertimentos, mulheres com suas pinturas de
Jezabeis e tudo o mais, um tempo maravilhoso. Sua esposa como que se sentiu um pouco daquela forma também,
porque nós podemos ver que depois que ele se tornou prefeito ali, ela como que gostou do jeito do povo. E esta é a
única coisa que você tem e fazer: misturar-se em alguma coisa. Veem?
60
Deus quer que você se separe e que se afaste tão longe destas coisas até que você não as possa mais ver. Então
você passa a querer uma coisa, isso é Ele e o que Ele prometeu.
61
Mas a senhora Ló, ela meio que gostou daquilo. E, sem dúvida deve ter dito, “Querido, agora eu estive ali
embaixo... e você viu como as mulheres estão vestidas, e olhe aquelas meninas. Olhe como as nossas meninas se
vestem. Então, você não acha que aquelas estão mais modernas?” Oh que coisa! Se nós não temos voltado para outra
Sodoma eu não sei o que é. Assim nos encontramos.
62
Mas Abraão ficou com a promessa. Então nós vemos conforme a leitura segue, e os... como eles se separaram,
e Ló... E Abraão tomou as terras mais pobres, a pouca distância e ficou ali em cima onde não havia muito pasto para o
seu gado. Mas ele estava pronto para tomar o caminho porque Deus o tinha colocado naquela terra, e era ali onde ele
queria ficar. Pronto para tomá-la!
63
Agora, quando ele finalmente obedeceu plenamente a Deus, quando ele finalmente obedeceu a Deus em sua
plenitude para separar-se completamente, foi então que o Senhor lhe apareceu. Até que ele não se separou, o Senhor
ficou longe de Abraão. Mas quando ele obedeceu plenamente, Deus lhe apareceu e disse “Abraão, levante teus olhos.
Olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul. Tudo isso pertence a você.” Amém. Agora, eu
gosto disto.
64
E vocês sabem, isto é algo parecido com o que aconteceu comigo quando fui salvo. Eu tinha sempre ouvido
sobre Deus sendo o grande Deus. E, vocês sabem, quando eu fui salvo, eu... Alguém disse: “Agora, tudo o que você
tem que fazer é unir-se a uma igreja e colocar seu nome nos registros da igreja, na Igreja Batista. Isso é tudo o que você
deve fazer.”
65
Mas, vocês sabem, um dia eu vi que era herdeiro de algo que eu queria olhar através disto e ver o que eu tinha.
Vocês sabem, eu sou exatamente desta maneira. Como uma grande loja, você a possui, e tudo o que está ali te pertence.
66
Você não sabe o que possui até que não procura na Bíblia para encontrar as promessas. Amém. Eles te
manterão longe delas, se puderem, mas elas são suas. Cada promessa é para Abraão e para Sua Semente após ele.
Amém. Cada promessa divina na Palavra pertence a Abraão e sua Semente, e você é herdeiro disto. Um herdeiro! Oh
que coisa! Eu gosto de olhar ali e ver o que possuo. Se alguém me dá algo, eu gosto de apreciar aquilo. E eu gosto de
olhar pela Bíblia e ver o que me pertence. Cada Semente de Abraão deve fazer isto quando você se torna nascido de
novo, cheio com o Espírito de Deus e o Espírito Santo sobre você, você é herdeiro para cada uma daquelas promessas.
67
Vocês sabem, é como eu disse, uma grande loja, pois nós fomos batizados nessa loja. Por um Espírito somos
todos batizados em um Corpo, e este Corpo é Cristo, o qual é a Semente Real de Abraão, e herdeiros de tudo o que ali
está. Amém. Tudo que estava em Deus, Deus derramou em Cristo; tudo que estava em Cristo, Ele derramou no crente.
Amém. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós! Tudo, cada promessa no Livro é sua se você puder crer nisso, se
você tiver fé suficiente para aceitar e crer nisto.
68
Você sabe, eu olho ao redor, e se eu encontro alguma coisa que está um pouco alto demais, eu desejo saber o
que está ali, eu vou tratar de conseguir uma escada e trazê-la e subir por ela até que fique na altura disto. Essa é a
maneira com uma promessa na Bíblia. Se alguma coisa parece como que um tanto misteriosa para mim, eu apenas me
mantenho em oração até que alcance aquilo. Isto é tudo. Essa é a maneira de fazer isto. Continuar orando, continuar
indo adiante, subindo, crendo, até que você se torna herdeiro disto. Você tem uma promessa e você tem direito a ela, e,
“Pedi e recebereis, pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem.”
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69
Agora nós podemos ver que Abraão caminhou pela terra. Deus lhe disse: “Caminhe pela terra, olhe sobre ela.
Tudo que estiver ali te pertence. Cada pedacinho dela será seu. Toda ela te pertence.”
70
Agora, nós vemos então que no capítulo 14 de Êxodo agora ou... perdão, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão e
Ló tinham-se separado, e Ló finalmente viu-se em problemas. E é o que sempre lhe acontece, quando você se separa
dos crentes, você entra em problemas. Nós encontramos que os reis formaram uma aliança e fizeram guerra. E eles
desceram e tomaram Sodoma, eles tomaram Gomorra, eles tomaram todos os seus reis dos campos e vales, e tudo o
mais, e tomaram a Ló. E apenas poucas pessoas escaparam pelas montanhas.
71
E quando eles o fizeram, alguns dos que escaparam vieram e contaram a Abraão, o Hebreu. Disseram:
“Sodoma e Gomorra têm caído, e eles levaram seus reis, e assim por diante, e levaram todas as pessoas, e seus
mantimentos e tudo que eles tinham. E eles tomaram a Ló, sua esposa, suas filhas, e todas as mulheres e se foram com
elas.”
72
Agora, Abraão, observe esse espírito cristão buscando por seu irmão. Mesmo assim, mesmo que Ló tivesse
desviado, voltado... ainda assim Abraão o amou. Ele se manteve buscando-o, como Jesus na Igreja da Era de
Laodicéia. Mesmo que eles O tivessem colocado para fora de sua igreja e Ele estava do lado de fora, batendo, tentando
voltar para dentro. [O Ir. Branham bate sete vezes no púlpito – Ed.] Se Ele apenas pudesse encontrar alguém para abrir
a porta, então Ele poderia entrar! Ali está aquele espírito de Abraão, vê, indo atrás de seu irmão caído e degradado.
73
E ele foi atrás dele, e ele tomou seus trezentos servos homens e os armou. E ele o encontrou ali em Dan, que
fica na extremidade final da Palestina. E ele o encontrou ali, e separou-se a si mesmo pela noite, e perseguiu e lutou
abatendo os exércitos, e sobrepujou aos reis, e os matou, e trouxe de volta tudo o que havia sido levado.
74
Observe, quando ele voltou, que quadro bonito temos aqui. Esta é a razão pela qual eu gosto de rever isto um
pouquinho, então nós chegamos ao... antes de chegar ao meu texto de Jeová-Jirê. Se você observar Abraão trazendo de
volta tudo aquilo que havia sido perdido, seu irmão desobediente e as filhas, enquanto ele os trazia de volta, os reis
saíram para encontrá-lo.
75
E Melquisedeque veio, “Aquele que era o Rei de Salém, Rei da paz, o Rei de justiça, o Rei de Jerusalém; sem
pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem término de vida.” Melquisedeque o encontrou na... vindo do lugar da matança
dos reis, Aquele para o Qual o Patriarca Abraão (Hebreus 7), encontrou aquele Homem e pagou um décimo, uma
décima parte. Que grande Homem devia ser! Quem você pensa que era? “Ele não tinha pai. Ele não tinha mãe. Ele
nunca teve princípio.” E Quem quer que Ele fosse, Ele ainda está vivo. “Ele nunca teve fim. O Rei de Salém, Rei da
paz!” Oh, Quem era aquele grande Homem?
76
E note que tipo nós encontramos aqui. Depois que a batalha terminar, depois que o real crente tiver lutado com
o inimigo, rompido as fileiras e tentado capturar seu irmão... a Semente Real de Abraão trazendo de volta aquele irmão
desobediente, Melquisedeque veio e serviu-lhe vinho e pão, comunhão, dando-lhe a comunhão depois que a batalha
havia terminado, serviu a comunhão para ele depois da batalha.
77
Um tipo muito bonito de quando a batalha tiver terminado, aqui na terra, e as vitórias tiverem sido alcançadas.
Jesus disse que Eles comeriam outra vez no Reino do Pai, depois que os desobedientes tiverem sido trazidos de volta.
Então, a primeira coisa que nós faremos quando entrarmos, depois que a batalha tiver terminado, será nos assentarmos
à mesa no Reino de Deus. E então aqueles que têm lutado e vencido, se assentarão e serão vestidos na justiça de Cristo,
e então outra vez eles tomarão o pão e o vinho, no Reino do Pai lá do outro lado. Que quadro real é este, de Abraão
saindo e tomando a Ló e trazendo-o de volta.
78
Agora nós encontramos então, que no capítulo 15, vemos algo muito notável aqui. Eu gosto disto, muito
mesmo, vendo agora quem Abraão era, e Abraão e sua Semente após ele. Nós encontramos aqui que depois que
Abraão tinha feito todas estas grandes coisas; crendo em Deus, mantendo-se na promessa, separando-se e tudo mais,
seguindo o caminho de obediência aos mandamentos do Senhor; nós vemos que Deus apareceu a ele no altar. E Abraão
fez-Lhe a pergunta, ele disse: “Agora, quem é o meu herdeiro a não ser este Eliezer de Damasco? E agora, Tu me
prometeste uma Semente. E Eu quero que Tu faças algo; eu quero que Tu confirmes esta promessa para mim.”
79
E Deus disse que Ele a confirmaria para Abraão, confirmando o pacto que havia feito entre Ele e Abraão.
Agora Ele lhe daria um sinal de que isto era verdadeiro. Que mesmo que ele fosse velho, como que com oitenta e cinco
agora, ainda assim Ele iria provar-lhe por um sinal que Ele manteria o pacto.
80
Oh, eu estou tão feliz porque Deus sempre dá um sinal, porque Ele... Nós devemos saber que hoje, na hora em
que estamos vivendo, deve haver um sinal na terra neste tempo. Nós devemos olhar para este sinal. Deus nunca faz
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algo sem primeiro dar ao povo um sinal e um aviso. E um sinal genuíno é seguido por uma voz, e a voz é sempre uma
voz bíblica.
81
Agora Ele iria confirmar o pacto para Abraão, ou Abrão, sim. E Ele disse: “Tome uma novilha jovem.” Agora,
lembrem-se, aquela era uma bezerra. E tome uma cabra de três anos de idade. Cada uma deve ter três anos de idade.”
Observe, uma novilha de três anos, fêmea; uma cabra de três anos, uma fêmea. “E um carneiro,” macho. Cada três, três
anos de idade, e há três deles. Três, fêmea, duas fêmeas e um macho. Veem? Três anos de idade, um sacrifício limpo,
um cordeiro... uma novilha, uma cabra de três anos e então um carneiro.
82
Se você notar, tudo ali aponta para um sinal. E agora, eu não estou suposto a pregar doutrina da plataforma
aqui, e eu estou seguro de que isto é claro o suficiente para que vocês possam ver. Observe. E levou dois, dois
pássaros. “Uma rola e um pombinho,” os quais são da mesma família, a rola e o pombinho.
83
Agora ele cortou a cabra... a ovelha em dois. Ele cortou o carneiro e a cabra, e os outros Ele os dividiu, cortouos ao meio, e os deitou ali. Mas as pombas, ele... o pombo, ele não o dividiu. Aquilo era claro, qualquer um que
conhece as Escrituras, sabe que aquilo é a cura Divina. Veem, ela está nos dois pactos. E então nós vemos que ele os
colocou ali. Cura é sempre por fé no Sangue derramado, sempre. E o antigo pacto tinha cura Divina, quanto mais não
tem o Novo Pacto? Vê? Se o velho pacto produzia cura, e a respeito do Novo, quando, “É um pacto muito melhor, fala
de coisas maiores, de coisas melhores, mais elevadas, mais grandiosas, coisas melhores”? O Novo Pacto!
84
Agora nós encontramos nisto, que Abraão quando ele fez aquilo, então notem o que aconteceu. Agora aqui está
um grande e importante ponto. Eu não quero que vocês percam isso. A confirmação do pacto. Em outras palavras: é
uma promessa que “Eu Sou fiel para com aquilo que faço ou digo que farei.” Deus confirmando isso para Abraão.
85
E ele tomou aqueles sacrifícios e os matou, e colocou-os ponta com ponta, juntos, enquanto os deitava ali; e
observou que os pássaros saíam dali, então os pássaros não pousavam sobre a carne fresca, até que o sol se pôs, no
entardecer. E quando o sol se pôs, ou estava se pondo, aqui Ele mostrou a Abraão o que Ele faria no futuro, o que iria
acontecer. Observe, Ele disse a Abraão.
86
A primeira coisa que ele viu foi um terror real de trevas virem sobre ele. Primeiro, um sono realmente pesado
caiu sobre ele. Agora, aquele sono representava a morte para todos os seres humanos. Cada homem tinha de morrer;
morte para todos os seres humanos. Aquele sono veio sobre ele; antes daquilo foi um real terror de escuridão, então foi
uma fumaça de fogo; e então uma pequena Luz ardente foi entre o pacto, foi entre os sacrifícios e dividiu-os. Agora, o
que aquilo significa? Aquilo significa que cada ser humano tem que morrer; e realmente, depois disso merece ir ao
inferno. Isto é correto. Em trevas, trevas exteriores, separado de Deus. Mas a Luz entrou e foi no meio, dividindo
aqueles sacrifícios. Se você entende, nós... Aquele pacto!
87
Como nós, americanos, como nós fazemos um pacto? Bem, a primeira coisa que fazemos, nós dizemos que
vamos fazer certo tipo de acordo de negócio ou algo. Nós costumamos sair e comer; e assentamo-nos, e conversamos
um pouco, e então fazemos nossas propostas, e então apertamos a mão um do outro. Nós dizemos: “Aperte-a!” Esse é o
nosso pacto. Essa é a nossa promessa.
88
Agora, no Japão, vocês sabem como eles fazem um pacto no Japão? Eles também têm algo para comer; então
eles pegam um pequeno punhado de sal, e eles o atiram um no outro. Aquilo é uma confirmação do pacto.
89
Nós apertamos as mãos e dizemos, “Está selado, velho companheiro. Eu creio nisto. Eu ficarei com você. Isto é
uma promessa.”
90
Em japonês... No Japão, eles atiram sal um no outro. “Está selado, amigo.” Aquilo finaliza o ato. Então aquilo
finaliza toda a transação. Eles, eles fizeram o pacto e confirmam isto atirando sal um no outro.
91
Mas antigamente... Posso pegar um destes? [O Ir. Branham pega um pedaço de papel – Ed.] Nos dias antigos,
esta é a maneira que eles faziam um pacto. Nós traçávamos um acordo, e tomávamos o acordo e o escrevíamos assim.
E então nós matávamos um animal, um sacrifício; o dividíamos, o deitávamos, como era ali no tempo de Abraão. E
então ficávamos de pé no meio deste pacto e fazíamos um voto para Deus. “Se falharmos em mantermos este pacto,
que possamos ser como este sacrifício morto, que morreu em nosso lugar. Que possa o sangue desse sacrifício
responder sobre nós. Que morramos a mesma morte se falharmos em manter o pacto.”
92
Então aquilo era tudo desenhado, ou escrito em um pedaço de pergaminho, assim. Então isto era partido em
dois, assim. [O Ir. Branham rasga um pedaço de papel em dois – Ed.] Agora você leva uma metade, e eu levo a outra
metade. E agora, você vê, você não pode duplicar isto de forma alguma, especialmente quando isto é escrito em uma
pele de ovelha. Vê, você não pode duplicar isto de maneira alguma. Este tem que encaixar-se exatamente com este,
para completá-lo. E então, quando nos reunimos, eu estou carregando uma parte, você está carregando a outra parte. E
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então, quando nós nos reunimos, e este pacto é para ser feito, e nossos votos devem ser pagos, então meu pedaço de
papel deve encaixar-se exatamente com o seu pedaço de papel, e, portanto, você é aquele que esteve comigo no pacto.
93
O que Deus estava mostrando ali que Ele estava fazendo, era que o próprio Deus estava vindo para se fazer
carne, e Ele estaria no pacto. E Deus tomou a Cristo, o Espírito; Deus Jeová tomou a Cristo, ali na cruz, e O partiu em
dois, Ele rasgou Sua alma e a assentou nas Alturas, e tomou o Corpo e o colocou na sepultura. E levantou o Corpo na
manhã da ressurreição e enviou de volta o Espírito que estava sobre Ele para estar na Igreja. Essa é a mesma
confirmação nestes últimos dias: “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre,” com o mesmo pacto, teria de estar
no povo.
94
Como você vai alcançar isso através do ensinamento escolar? Como você vai alcançar isso de alguma maneira
que não seja pela confirmação do vivo, ressurreto Jesus Cristo que foi levantado dos mortos e está assentado nesta
noite à destra da Majestade, nas alturas? Com o mesmo Espírito que estava sobre Ele, está sobre a Semente Real de
Abraão nos últimos dias, confirmando e provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Isto te faz
sentir-se religioso, não faz? Ali está o mesmo pacto, correto, “Escreverei meu Pacto sobre seus corações”. Disse Jesus:
“As coisas que Eu faço, vós também as fareis.”
95
Enquanto nós subimos aqui em Sodoma em poucos minutos, observe como é isto, como isto toma lugar ali,
exatamente como a promessa é para o último dia e o que Ele faria. Ele estava confirmando aquilo, mostrando que Ele
partiu o Corpo de Jesus ao meio, tomando o Espírito, levantou o Corpo à destra do Trono de Deus e enviou a outra
parte, a parte que Ele partiu, o Espírito sobre nós, o qual é chamado de Espírito Santo. E a própria Vida que estava em
Cristo está em você, o que mostra que Ele é o seu Redentor. Ele te adotou perante Deus, e agora nós somos filhos e
filhas de Deus, com o Espírito de Cristo. Amém.
96
“As obras que Eu faço, vós também as fareis. Maiores do que estas vós fareis, pois Eu vou para Meu Pai.”
Amém. O Espírito que estava Nele está em você, Vida Eterna. Ele é o doador da Vida Eterna. Ele é o Redentor para
trazer de volta aqueles que caíram na queda da raça humana, trazê-los de volta para Deus. E o Espírito que estava em
Cristo, está em você. E se o espírito de um bandido estivesse em mim, eu teria armas. Se o espírito de um artista
estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se o Espírito de Cristo está em você, você fará as obras de Cristo. Amém. Isto é
correto. A Vida que estava Nele está em você.
97
Transferir a vida de alguma coisa para outra coisa. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la
em um pé de melancia, ele produziria abóboras, exatamente. Você toma a vida de um pessegueiro e a coloca em um pé
de pera, ele produzirá pêssegos, porque a vida que está na árvore dá evidência dela.
98
E assim é com a Semente Real; através de Isaque veio a semente natural que O rejeitou. Na cruz, de Efraim a
Manassés, foi transferida a bênção da mão direita para a mão esquerda; ou, a mão esquerda pertencia à esquerda, foi do
mais novo para o mais velho; através daquilo mudou toda a situação da semente natural de Isaque, a qual rejeitou a
Cristo -- na igreja natural de hoje que ainda O rejeita.
99
Mas a semente real e espiritual de Deus que crê, a semente real de Abraão que crê em toda a Palavra de Deus,
tem uma confirmação do vivo, Jesus Cristo ressurreto neles. Amém. Amém. Oh que coisa! Veja, da mesma forma
como era, a igreja toda deve estar relacionada.
100
Quando isto foi tipificado na semente natural, olhem, Isaque e Rebeca eram primos-irmãos, relação de sangue,
mesmos pais; veja, os pais eram irmãos, faziam deles primos de sangue, a noiva e o noivo.
101
E em Adão e Eva, tudo aquilo era Adão, para começar. Deus tomou uma costela do seu lado e fez uma mulher,
e Ele tirou a parte feminina do espírito de Adão e o colocou em uma mulher.
102
Então quando uma mulher age masculinamente, ali há algo... há uma perversão ali em algum lugar. E quando
um homem quer ser um grande maricas, há alguma coisa errada em algum lugar. Deus fez o homem e o vestiu como
um homem, e uma mulher como uma mulher. E Ele ainda quer que eles permaneçam daquela maneira. Amém. Quando
você os vê fazendo alguma coisa a mais, há algo errado. Está pervertido. E toda a coisa tem se tornado um bando de
pervertidos. Isto é exatamente correto. A raça toda, a geração inteira está... a coisa toda está apodrecida, como a Bíblia
diz. Dificilmente há sanidade em algum lugar. Vocês sabem que isto é a verdade. Você dificilmente pode encontrar um
entre eles aí... Mas saia pela rua, está difícil de encontrar um homem de verdade; maricas como eu já tenho visto. E as
mulheres, elas usam calças compridas, cortam seus cabelos, usam batons, fumam cigarros, tentam ser como um
homem. Para quê você quer ser como um homem? Você deve ser uma dama.
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103
Eu vi uma tabuleta que dizia: “Mesas para senhoras”, no salão de um bar. Eu disse: “Vocês nunca tiveram uma
cliente.” Uma dama não vai a tal lugar. Não senhor. Não, uma dama não vai. Uma mulher talvez, mas não uma dama.
Ela não entra em tal lugar. Aí está.
104
Deus separou, cortou. Vê, o Corpo, a Noiva de Cristo tem de voltar a ser exatamente como foi primeiramente.
Agora, Eva era...
105
O que Eva era? Ela e Adão eram um só. Eles eram chamados de Adão. Eles eram espírito. Quando Ele formou
o homem, da primeira vez, Ele o fez à Sua Própria imagem. E Deus é um Espírito. “Na imagem de Deus Ele o criou,
macho e fêmea Ele os fez.” Ele era... e então ainda não havia homem para arar o solo. Então Deus formou o homem do
pó da terra e colocou este espírito duo nele, e aquele foi o primeiro Adão.
106
Então quando Ele separou Eva de Adão, Eva caiu por descrer da Palavra. Isto é certo. Ali é onde a igreja falhou
hoje, descrendo da Palavra!
107
Mas neste caso, para a Semente Real, chamada, predestinada para a vida Eterna, a Semente Real de Abraão,
eles creem naquela Palavra. Eu não me importo com o que vem ou vai, o quanto eles riem, quem diz isto, aquilo ou
mais aquilo; eles estão ordenados para a Vida Eterna, e Ela vai de volta a isto. Ela e seu Amado, Cristo, são um. A
Vida, o Espírito que está em Cristo, está na Igreja. Este é Pacto Eterno aqui. Vê? Deus tomou o Espírito de Cristo,
repartiu-O no sacrifício no Calvário; e tomou aquele Espírito, levantou o Corpo e O assentou à mão direita do Trono de
Deus, em Majestade, nas alturas. Isto é, tudo no Céu é controlado por Ele. E então o Espírito que estava sobre Ele,
voltou; o mesmo Espírito, não outro espírito, mas o mesmo Espírito que estava sobre Ele para confirmar o Pacto para a
Semente Real.
108
E nos últimos dias nós estamos supostos a ver isto, de acordo com as Escrituras. E antes mesmo que a Noiva de
Cristo possa ser levada, tem de haver um ministério que se encaixe exatamente. Amém. Eu estou tão feliz nesta noite
em dizer que esta é a Verdade. Amém. Encaixando, confirmando o pacto!
109
Ele o confirmou lá, mostrou-lhe o que Ele iria fazer, confirmando o pacto. Qualquer estudante bíblico sabe
disso, quando Ele confirmou, o pacto, para Abraão. O que Ele estava fazendo? Mostrando em um tipo o que Ele iria
fazer com aqueles sacrifícios.
110
E agora está ficando tarde, e eu não terei tempo de dividir os sacrifícios. Eu talvez terei de fazê-lo amanhã à
noite, mas observe, isto mostra o que eles, aqueles sacrifícios significaram. Mas, veja, Ele o confirmou, mostrando isto
nos últimos dias...
111
Agora, qualquer um que tenha lido a história antiga, sabe que esta é a forma de como eles faziam um pacto.
Eles o escreviam, então o repartiam ao meio, com as mãos; um tomava um pedaço e o outro tomava o outro pedaço.
Eles tinham que vir, sobre um sacrifício, fazer seus sacrifícios. Isto foi o que Abraão fez para a... ali em Gerar, e assim
por diante, quando ele foi ali, quando eles ofereceram o altar... ofereceram seus sacrifícios e fizeram seus acordos e o
repartiram assim. E Deus fez a mesma coisa, mostrando ali o que Ele iria fazer para a...
112
A questão foi, “Onde está esta Semente que Tu me prometestes? Onde? Como eu serei Ela? As pessoas estão
rindo de mim, dizendo, ‘Abraão, pai de nações, já se passaram quinze anos. Agora você está com oitenta e cinco anos
de idade, ou noventa. Onde, onde, onde, onde estão todos os teus filhos? Quantos filhos você tem agora, pai de
nações?’” Veem, zombando dele. Mas ele não cambaleou. Ele ficou firme com isto. Zombavam, diziam: ‘Pai de
nações, deixe-nos ver, quantos filhos você já tem a este tempo?’” Veem, querendo zombar, porque ele estava
segurando-se nas promessas de Deus, crendo que Ele é capaz de manter o que prometeu. Ele é... Ele é mais do que
capaz. Ele é...
113
Ele pode prover Seu Próprio sacrifício. Ele é Jeová-Jirê. Ele pode prover e fazer um caminho para o que Ele
prometeu. E Ele confirmou o pacto para ele ao mostrar-lhe como Ele iria fazê-lo, tomando a Cristo e tirando a Vida
Dele, e enviando-A nos últimos dias sobre...
114
Agora nós vamos terminar isto nas Escrituras, esta semana, para provar isto a vocês que este pacto tem de ser
confirmado com a Semente Real de Abraão, a qual é o povo tirado dos gentios, não judeus, “um povo tirado dos
gentios por amor do Seu Nome,” levando-o por Seu Nome. A Igreja que tem Seu Nome voltará a Ele, porque é isto que
ela é, sua Vida.
115
Ouçam, quando no Dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu no Dia de Pentecostes, a Vida foi dada à
Igreja. E aquela Igreja que saiu e produziu... O Livro de Atos foi escrito por aquela igreja, do que Ele fez, porque havia
Cristo nos apóstolos.
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116
Agora Jesus disse, em João 15: “Eu sou a Videira, vós sois os ramos.” Agora, a Videira não produz frutos. O
ramo produz frutos. Ele é energizado pela Videira. Bem, agora, se aquele membro que brotou primeiro na árvore
produziu um Livro de Atos, se outro membro vier a brotar, ele terá a mesma Vida.
117
Uns poucos meses atrás eu estava de pé com meu bom amigo, John Sharrit, lá em Phoenix. Eu moro em
Tucson, como vocês sabem. O Irmão John Sharrit, um excelente irmão cristão. E ele era realmente, realmente pobre, e
o Senhor o tem abençoado. E quando eu fui em Phoenix pela primeira vez, anos atrás, ele não tinha filhos. E ele estava
querendo filhos. E eles, pobres, trabalhando fora nas ruas, estourando concreto por vinte e cinco, trinta centavos a hora.
E ele desceu ali, e ele creu em cada Palavra da Mensagem. E ele disse: “Você oraria por mim?” Ele tem cinco filhos
agora.
118
E por aquilo, ou além disto, ele doa de três a quatro milhões de dólares cada ano para a causa de Cristo. E isto é
correto. Eu estava com ele ali, não muito tempo atrás olhando sua fazenda de algodão. Ele comprou um distrito inteiro,
tinha mil e quinhentos mexicanos cuidando daquilo. E quinze anos atrás ele estava estourando concreto por vinte e
cinto centavos a hora.
119
Ele me levou em seu grande pomar cítrico. E ali eu vi a árvore mais engraçada que já vi em toda a minha vida.
Era um tipo de árvore que tinha todo o tipo de frutos nela. E eu olhei e vi que ela tinha laranjas, ela tinha limões, ela
tinha toranjas, ela tinha tangerinas, tinha pomelos. Eu penso que havia como que nove tipos diferentes de frutas, ou
dez. E eu disse: “Que tipo de árvore é esta?”
“Oh,” ele disse, “esta é apenas uma pequena experiência, Irmão Branham.”
Eu disse: “Oh, eu vejo.” E eu disse: “Todas estão vivendo daquela única árvore?” Eu disse: “Para começar, que
tipo de árvore é esta?”
Ele disse: “É uma laranjeira. Aquela é uma laranja-de-umbigo.”
E eu disse: “É mesmo?” Eu disse: “O que estas outras companheiras estão fazendo ali?”
E ele disse: “Elas foram enxertadas ali.”
Eu disse: “Oh, vejo.” Eu disse: “Eu entendo.” Eu disse: “Agora, agora no próximo ano tudo voltará a ser
laranja, não?”
Disse: “Oh não”, disse, “o limão produz limão”, ele disse, “a toranja produzirá toranjas, e a tangerina produzirá
uma tangerina.”
Eu disse: “De uma laranjeira?”
Ele disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Não vejo como isso pode acontecer.”
Disse: “São todas frutas cítricas.”
Eu disse: “Bem, louvado seja o Senhor, vejo algo.”
120
Olhe! Oh, irmão, quando o Espírito Santo veio sobre a Vinha, e produziu daquela Vinha, o primeiro ramo, eles,
através disto escreveram um Livro de Atos. Se aquela árvore produzir outro ramo original, ele crescerá sendo a mesma
coisa. Será Jesus Cristo. Agora, nós temos tido metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo o mais enxertado ali,
produzindo frutos denominacionais; mas se a árvore produzir outro ramo, ele será genuíno, cheio de Cristo, Cristo
centralizado na Palavra de Deus.
121
E lembrem, vocês lembrem da mensagem A Árvore Noiva. Muitos de vocês levaram a fita. Como o fazendeiro
veio, e ela estava produzindo o tipo errado de fruto, então ele a cortou fora, cortou fora, e continua cortando-a,
cortando-a. Mas Joel disse: “O que o gafanhoto deixou, a lagarta comeu; o que o gafa... a lagarta deixou, outra coisa
comeu.” Nós vemos então aqueles insetos é o mesmo inseto, apenas em estágios diferentes. E o que os luteranos
deixaram, os metodistas comeram; o que os metodistas deixaram, os batistas comeram; o que os batistas deixaram, os
pentecostais comeram. Toda ela foi cortada.
122
Mas Deus disse: “Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos... Eu enviarei de volta uma outra Igreja, nos
últimos dias. Eu restaurarei aquele Poder original outra vez. Eu... No tempo do entardecer, haverá Luz.” Ali embaixo,
no coração daquela árvore, não importa quantos ramos são podados, a Semente Real de Abraão brotará! Aleluia! Deus
prometeu isto. Deus fará isso. Ele disse que faria. “Eu restaurarei todos os anos que as denominações comeram. Eu
restaurarei todos os anos. Eu tenho podado e tirado isso fora, mas ainda assim de seu coração brotará uma Videira. Ele
será como uma árvore plantada junto aos rios de águas, um homem que medita na Palavra de Deus, dia e noite,” não
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em um credo ou em uma denominação, “mas que medita na Palavra, dia e noite. Ele será como uma árvore que está
plantada junto ao rio de águas; seus ramos não murcharão. Ele produzirá seus frutos na estação certa.” Deus prometeu
isto.
123
Deus desprendendo-Se, oh sim, cortando fora, separando a Si mesmo, dividindo a Si mesmo. Ele fez a mesma
coisa no Dia de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu. Aquela Coluna de Fogo desceu, a que seguia Israel, e
todos nós sabemos que era o Logos, que era Cristo. E quando Ela desceu, no Dia de Pentecostes, o que Ela fez? Ela
dividiu-se a Si mesma em línguas de Fogo e pôs-se sobre cada um deles. Deus dividindo-se a Si mesmo entre o povo.
Oh, irmão, você pode ser como Cristo, ter o mesmo Espírito que estava em Cristo.
124
“Aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço ele também as fará. Maiores do que estas, ou mais do que
estas,” a tradução correta, “pois Eu vou para junto do Pai. Ainda um pouco e o mundo não Me verá mais, mas vós
ainda Me vereis, pois Eu,” pronome pessoal, “Eu estarei convosco, mesmo em vós, no fim do tempo até a
consumação.” Ele prometeu fazer isso. A Semente de Abraão, Ele está aqui agora. Ele está...
125
Nós estávamos aqui, uns poucos dias atrás celebrando Sua ressurreição, que Deus O levantou. Nós testificamos
isto. Nós cantamos isto. E Ele pode aparecer e fazer alguma coisa do que Ele fez, exatamente como Ele fez antes de
Sua ressurreição. Nós chamaríamos isso, “um adivinho, um diabo, um belzebu,” o fecharíamos fora da igreja. Por que
fazemos isto? As Escrituras têm de se cumprir: que na Era de Laodicéia, a Palavra, a qual é Cristo, foi colocada do lado
de fora, [O Ir. Branham bate quatro vezes no púlpito – Ed.] batendo à porta, tentando conseguir alguma cooperação em
algum lugar, entrar e fazer a Si mesmo conhecido.
126
Mas haverá um ramo que brotará Dali, tão certo como qualquer coisa!
127
Eu disse ao Irmão Sharrit: “Então, que tipo de ramo ela produzirá no próximo ano? Será de uma laranjeira?
Será de um limoeiro? Será...”
“Sim, será o original,” ele disse. “Quando ela produzir um ramo de si mesma, será o de uma laranjeira,
exatamente como foi no princípio.”
128
E quando a real, viva Semente de Abraão brotar, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viverá
entre eles, cada Palavra será pontuada com um amém. [O Ir. Branham bate quatro vezes no púlpito – Ed.] Eles creem
Nela. Não, “Isto é inspirado e, Aquilo não é inspirado.” Eles creem em toda Ela porque é a Palavra de Deus.
129
Vocês creem Nela, nesta noite, com todo seu coração? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.] Eu creio nisso.
130
Eu tenho pregado aqui agora por um longo tempo. Vamos inclinar nossas cabeças apenas um minuto. E eu irei
terminar isso amanhã à noite. Eu prometo que não os manterei até tão tarde.
131
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para uma confirmação. Estabeleceu-o com Abraão quando, por fé, ele viu
isso e seguiu corretamente, não cambaleando em incredulidade. Ele não cambaleou. E agora, a respeito de Sua Semente
Real, nós, que dizemos sê-La, (nós, os cristãos deste dia), que dizemos beijar a mesma taça da qual Ele bebeu, tendo
Seu mesmo Espírito em nós, e O vemos vindicar Sua promessa de estar aqui conosco?
132
A promessa, para fazê-la cumprir, isto nunca tem sido assim em todas as eras. Nós nunca temos tido isso antes.
Procure na história. Nunca isso apareceu. E onde Ela se cumpriu, supostamente seria nos últimos dias? Para a Igreja
eleita. Não para Babilônia, não para Sodoma; eles tiveram um mensageiro ali. Mas o Espírito Santo é o Mensageiro
para a Igreja eleita, nesta noite. Deus habitando em carne humana, mostrando-Se a Si mesmo, o Discernidor, a Palavra
que discerne os pensamentos e intenções do coração. “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e para sempre.” Ele é JeováJirê. Ele já tem providenciado nosso sacrifício, e está confirmando Seu pacto. Ele está mantendo Seu pacto com o povo
nos últimos dias.
133
Amigos, nós poderíamos falar aqui por toda a noite. Coisas têm sido ditas, já tem sido dito o suficiente. Há
pessoas aqui que estão doentes; vocês precisam de cura. Por que vocês não creem nisso? Se eu pudesse curar vocês, eu
faria isso. Fiquem em oração. Se eu pudesse curar vocês, eu faria isso. Eu não posso curar vocês. Eu sou... Vocês
observem, eu estou ministrando o culto, a primeira ou segunda noite, e orando pelos doentes. E não apenas por isso. Se
há alguma Semente aqui que está ordenada para a Vida, o Espírito Santo a alcançará. Eles verão isso. Eles saberão isso.
Agora Ele está...
134
Quantos aqui levantariam suas mãos, diante de Deus, e diriam: “Eu creio nisso com todo meu coração, que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e para sempre; que Ele levantou-Se dentre os mortos, e Ele está vivo entre nós
nesta noite, mostrando-Se a Si mesmo, estando em nosso meio, e eu creio que isso é de Deus”? Vocês levantariam suas
mãos, e diriam: “Eu verdadeiramente creio nisso”?
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135
Agora, Pai Celestial, eles estão em Tuas mãos. Eles estão... Eles estão proclamando que são Semente de
Abraão. Eles querem as bênçãos de Deus. E agora eu tenho dito a eles, nesta simples e pequena forma. Eu iniciei o meu
texto, e não cheguei a terminá-lo. Mas, Pai, eles vêm aqui, na confirmação para Abraão, que Tu confirmaste a
promessa para ele, deu-lhe a confirmação. Agora, se o Espírito de Cristo não estiver em nós, então nada somos de
Cristo. E a Natureza de Cristo não pode ser mudada.
136
E Ele bem nos disse, e prometeu essas coisas de acordo com a Bíblia, em vários lugares. Mesmo no Velho
Testamento, prometeu isto em Malaquias 4, de como seria nos últimos dias: “Tornaria os corações dos filhos de volta à
Fé dos pais,” como os pais pentecostais, a Doutrina original da Bíblia, a Palavra original, e o que Ela faria. E então
haveria um sinal, e este sinal confirmaria e seria confirmado pela Voz que O seguiria, que Tu estás aqui. E nós cremos
em Ti.
137
Agora, Pai, que Satanás encontre o seu caminho de saída. Nós não cremos que temos qualquer poder, Senhor.
Nós não proclamamos ter poder; nós proclamamos ter autoridade.
138
Nós sabemos que o pequeno policial na rua, com um pequeno quepe sobre sua cabeça. Os grandes carros
deslizando pelas autopistas a noventa milhas por hora, com motor de trezentos cavalos de potência, ele não teria poder
de parar sequer um deles. Eles simplesmente o espedaçariam. Mas deixe-o mostrar aquele distintivo, e levantar suas
mãos: os freios irão gritar e os pneus irão derrapar. Isso é autoridade. Ele tem a cidade apoiando-o. Ele tem autoridade,
não poder. Ele pode não pesar cem libras, mas ele tem autoridade.
139
E esta noite é da mesma maneira, Senhor. Nós viemos a Satanás, não com poder, mas com autoridade,
mostrando o Sangue e a confirmação do pacto. Ele não tem direito de segurar essas pessoas doentes, olhando para eles
e vendo-os suar isto para fora, aqui.
140
Oh Deus, se há alguma maneira, que eu apenas possa levar a Mensagem para eles! Se eles apenas pudessem
ver, Senhor, apenas descobrir! Acorde-os, Senhor. Uma vez agora, nesta noite, deixe-os ver que Tu és o mesmo Deus.
Tu estás confirmando Tua Palavra. Tu A cumpres exatamente como Tu prometestes. Nestes últimos dias, Tu disseste
que estas coisas aconteceriam: “Quando o Filho do homem estiver sendo revelado,” que estas coisas tomariam lugar.
Conceda isto, Senhor, e deixe-os ver que és Tu. No Nome de Jesus, eu oro. Amém.
141
Agora creiam, amigos. Vocês foram uma ótima audiência. E eu apenas extrapolei e passei do meu tempo, vê, e
eu não queria fazer isto. Eu disse a eles que eu... nós sairíamos em tempo, nesta noite, mas eu falhei nisso porque eu...
E eu terminarei meu texto amanhã à noite, talvez, permitindo o Senhor.
142
Agora, aqui estamos nós. Vocês são pessoas. Nós somos todos apenas seres humanos. Nós queremos viver.
Todos querem viver seu tempo. Eu creio que Deus quer que nós vivamos. Eu creio nisto. Agora, não é porque não há
bálsamo em Gileade.
143
Sabe, foi dito uma vez: “Por que, por que é assim? Não há bálsamo em Gileade?” “Não há profeta ali?” Isaías
disse, ou, quero dizer, Elias disse: “Vão perguntar-lhe: ‘Isto é por que não há profeta em Israel? Por que vão vocês a
Ecrom, o deus Baal-Zebube? Por que vocês sobem ali?’ Ele sendo um judeu, ‘Por que vocês sobem ali?”
144
Disse: “Isto é por que não há bálsamo em Gileade, não há médico ali? Há? É esta a razão?”
145
É esta a razão? Não, senhor. Nós temos o Bálsamo. O Espírito Santo está aqui. Sim, senhor. A promessa é
nossa. O que você tem que fazer agora é crer nela. Você...
146
É um dia quando a mente das pessoas está tão confusa, elas não... eu sinto por elas. Elas não sabem no que
crer. Um diz isto, outro diz aquilo. “Que seja toda a palavra de homem mentira, e a Minha verdadeira,” o Senhor disse.
Isto é correto. Agora, Ele não pode mudar Sua natureza.
147
Agora, eu creio que na noite passada nós começamos pelo cartão de oração número um, não foi? E chamamos
até o número vinte, ou algo assim. Vamos mudar este procedimento. Não vamos ter nenhum cartão de oração. Sim,
vocês apenas orem. Você sabe, o que um cartão de oração faz é te colocar aqui.
148
Mas eu sinto Sua presença, então eu apenas sei que Ele está aqui. Quantos já viram aquele quadro do Anjo do
Senhor? Então me ajude, quando eu te encontrar no Julgamento, Isto não está a mais de dois pés distante de onde estou,
em pé, exatamente aqui. Isto é correto. Ele está aqui.
149
Agora, alguém que não tenha obtido cartão de oração, levante sua mão e diga: “Eu não tenho obtido cartões de
oração, e ainda assim estou doente e necessitado.” Bem, isto está por todo lugar. Tudo bem.
150
Agora, eu vou lhes dizer. O que aquele Anjo fez lá daquela vez? Ele virou Suas costas, tinha Suas costas
voltadas para Abraão. Onde eu estava chegando, nesta noite, e não cheguei. E onde Ele disse: “Assim será na vinda do
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Senhor, assim como foi com Sodoma.” Nós sabemos que Ele tinha suas costas voltadas para a tenda. E Sara riu do que
Ele disse, por causa do que lhe disse. E ela não podia entender, que sendo apenas um homem ali, comendo a carne que
tinha fritado, bebendo o leite da vaca e comendo o novilho, que Aquele era Deus.
151
A Bíblia disse que era. Abraão disse que era, “Eloim.” Isto é correto. Eloim, Deus. Ele desapareceu exatamente
diante de Abraão. E Deus chamou-o, “Senhor Deus, Eloim, o Todo Suficiente.”
152
No princípio, a mesma palavra foi usada. Qualquer estudante sabe isso. “E no princípio Deus,” olhe em
hebraico, “Eloim.”
153
Observe quando Abraão disse: “Senhor Deus, Eloim,”o mesmo Homem, a mesma Pessoa, mostrando que Deus
manifestaria a Si mesmo em carne humana para a Semente de Abraão, para confirmar o pacto e fazer a mesma coisa
que Ele fez, (Veem isto?) a mesma coisa que Ele fez ali. Ele é sempre um profeta que discerne os pensamentos e
intenções do coração porque... Quantos sabem que a Bíblia diz assim? “A Palavra do Senhor Deus discerne os
pensamentos que estão no coração.” [A congregação diz, “Amém.” – Ed.]
154
Agora, se Deus tomar pelo menos três pessoas aqui, nesta noite... Agora, isto é um desafio. Se alguém pensa
que não é, então venha prová-lo. Se você não vier, então não diga nada a respeito disto. Vê? Agora, observe, tomando
pelo menos três pessoas, (três é uma confirmação), que são totalmente estranhas, e se o Espírito Santo... Se vocês
apenas crerem, isto é tudo o que eu peço para fazer, é crer que esta Bíblia é a Verdade, e que estamos vivendo nos
últimos dias, e esta é a promessa para os últimos dias. [O Ir. Branham bate quatro vezes no púlpito – Ed.]
155
Lembrem-se, Abraão, ou ninguém mais viu outro sinal até que o Filho prometido veio em cena. Abraão viu
todo tipo de sinais e coisas, até ali, mas aquele foi o último sinal. Ele nunca quebrará isto, a continuidade de Deus. A
Semente de Abraão, aquele foi seu último sinal. Vê? Aquele foi o último. Deus! Ele sabia, mesmo ali, que ali estava
Eloim. E Jesus veio exatamente ali e disse que seria daquela maneira, e aqui estamos nós, exatamente aqui hoje nisso, a
mesma coisa.
156
Gente, esta é a Verdade. Eu sei... “Deus em um pequeno celeiro?” - você pergunta. Bem, sempre tem sido
dessa maneira. Ele nasceu em uma manjedoura. Dificilmente haveria alguém que creria Nele. Mas é apenas aquela
Semente que crê, aquela que é ordenada para a Vida, todos. “Todos que o Pai Me tem dado virão a Mim.” Isto é certo.
Vocês não têm que se preocupar com isto. Se seus nomes estão ali, eles verão isto. E como... Eles verão isto.
157
Agora, veja, apenas a idéia... eu poderia orar e colocar as mãos sobre você. Eu vou falar sobre isto,
especialmente no domingo à tarde. Mas eu quero ver se vocês podem colocar suas mãos Nele. “Ele é o Sumo Sacerdote
que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.” Vocês creem nisso? [A congregação diz, “Amém.” –
Ed.] Creia nisso. E agora se Ele fizer isso...
158
Eu conheço alguns aqui. Eu olhei ao redor, e vi dois ou três amigos meus assentados bem ali. Aquele é um
ministro, um par deles ali, e um com sua cabeça abaixada. O Senhor justamente curou seu pequeno menino de uma
concussão no cérebro ontem. Ele me chamou por telefone.
159
E outro homem ali, e seu pequeno bebê, na outra noite, eles pensavam que ele estava morto. E eu estava em
Beaumont. E nós telefonamos, e fomos ali. Ele colocou suas mãos sobre mim, começou a chorar, disse: “Irmão
Branham, a Palavra do Senhor está contigo. Apenas peça-Lhe.” Naquele mesmo minuto, o pequeno bebê veio de volta
à vida, e começou a viver outra vez. Ali está o pai, assentado bem ali, um ministro.
160
E este homem, um carro chocou-se e o jogou por algo ou em alguma coisa, e sobre uma vala, e contundiu seu
pequeno cérebro, e coisas. O Senhor o curou, e ficou perfeitamente normal. Eles creram. Eles absolutamente...
161
Agora, não digam que eu fiz isto. Eu não tive nada a ver com isto. A fé deles em Deus, foi isto que fez. Vê?
Você tem fé. Tudo... Jesus disse, em Marcos 11:22: “Qualquer que seja! Se disserdes a esta montanha, ‘Mova-te,’ e
não duvidar em seu coração, mas crer que o que disseste sucederá, você pode ter aquilo que disse.” Mas ali está, veja.
Não é uma “esperança”; mas é um “saiba isto.”
162
E se Ele pode mostrar-Se a Si mesmo vivo, Aquele que fez a promessa pode mostrar-se a Si mesmo vivo, e
ninguém mais no mundo pode fazer isso. Acordem! Sacudam a vocês mesmos, os seus espíritos, bem forte. Veem?
Nada no mundo pode fazer isto a não ser Deus.
163
Agora, você pode julgar isso uma coisa maligna, se você quiser. Eles julgaram-No maligno, então, eles ainda
podem julgar Seu espírito maligno. Eles disseram: “Ele era um diabo, fazendo aquilo.” Bem, claro, eles tiveram sua
recompensa.
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164
Você apenas creia. Você não pode curar. Eu não posso curar. Não há nenhum homem que possa curar. Deus é
o curador.
165
Mas se você puder ver que este Um a quem você serve, e separou-se a si mesmo do mundo para servi-Lo, este
Um que você ama; este Um que estará ali no Juízo, você no Juízo com Ele para ser julgado, se Sua Presença puder vir
aqui e mostrar que Ele está aqui...
166
Agora Seu corpo físico não podia fazer isto. Quando isto vier, o tempo terá terminado. “Como o relâmpago
que vem do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do homem.” Mas, Seu Espírito!
167
E a Igreja tem vindo; olhe como tem subido; através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo; e
agora, bem no tempo do rapto, aprontando a Igreja. Exatamente da maneira que foi prometido, exatamente da maneira
como as Eras da Igreja estão alinhadas, e nós temos visto isto, tudo vindo a encaixar-se, e encaixando-se.
168
Os pentecostais são a última organização. Isto está de acordo com as Escrituras. Será a última organização,
rejeitados com o restante deles; é por isso que há uma organização. Nenhuma organização é aceitável para Deus. São
uns... são indivíduos aqueles que são aceitos por Deus.
169
Agora, não pode você crer em Sua Presença aqui, agora? Eu sou apenas seu irmão, e agora fui enviado. Deus
disse-me para vir e fazer isto. Então, eu creio Nele. E se isso não estivesse escrito na Palavra para esta era, eu sairia
disto. Qualquer coisa que não está na Palavra, eu não creio. Agora, eu não aceitaria isto. Eu não digo que eu não creria
nisto, mas eu não aceitaria isto. Eu não entendo. Mas quando isto está na Palavra, e há uma promessa para esta era, eu
entendo isto. Vocês entendem? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.] Que o Senhor possa nos ajudar. E vocês apenas...
Vocês apenas alcancem agora, pela fé, creiam que na... nossa presença... Nós estamos em Sua Presença, melhor
dizendo. Agora, é o mesmo Jesus que fez aquela promessa.
170
E aqui na Bíblia, o inspirado Paulo, que teve as revelações em tal abundância, até mesmo ele ficava nervoso,
“E teve problemas na carne, exceto que foi exaltado acima da abundância das revelações.” Veem, ele escreveu a Bíblia,
ele era tão inspirado. Ele escreveu os Livros da Bíblia. Como Moisés, ele era um profeta. Então ele, a Palavra veio a
ele, e ele A escreveu, e foi colocado nas Escrituras, os Escritos Sagrados. Agora, ele era um dos que dizia... creia nisto,
ensina estas coisa.
171
Agora, lembrem-se de que Cristo foi levantado dentre os mortos e está entre nós. E coloque isso na sua mente,
o Cristo levantado de entre os mortos está entre nós.
172
Agora, nós temos visto todos os tipos de grandes movimentos, e clamores e louvores a Deus; tudo bem. Nós
temos falado em línguas e profetizado, e tudo. Temos visto tudo isto. Isto está bem. Isto vem com Ele.
173
Mas, lembrem-se: a última coisa é Sua Presença Divina, a própria Palavra. Ele é a Palavra. A Cabeça, a
Palavra, está vindo ao Corpo. Veem? E então aquela Palavra, em Hebreus no capítulo 4, diz: “A Palavra de Deus é
aguda, mais poderosa do que a espada de dois gumes, e uma discernidora das mentes e intenções do coração.” Agora
tome as Escrituras e leve isto exatamente ali no princípio dos profetas, leve isto até Jesus Cristo, e veja se isto não é a
mesma coisa, a mesma coisa, pela qual Ele é conhecido como o Messias.
174
Agora, não é que algum homem aqui seja o Messias. É o Espírito Santo que é o Messias. Cristo e o Espírito
Santo são a mesma coisa, então aqui Ele está apenas trabalhando na carne, alcançando o Corpo pronto para o rapto.
Creiam nisso, amigos. Senhor Deus, por favor deixe isto acontecer nesta noite.
175
Agora, no Nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo cada espírito aqui sob o meu controle, para a glória de Deus.
Eu digo então para que você possa entender. Veem, vocês não...
176
Se você está duvidando, não será bom você permanecer assim por muito tempo, porque há muitas pessoas
assentadas aqui, sem dúvida, têm visto o que acontece às vezes com os incrédulos. E isto irá de um para o outro, como
aconteceu na Bíblia.
177
Quantos de vocês aqui estão orando, sabem que eu sou um estranho, não sei nada a respeito de vocês?
Levantem suas mãos aqueles que estão orando, aqueles que sabem que eu nada a respeito de vocês.
178
Você, aquele homem assentado ali, usando uma gravata preta, olhando para mim aqui. Agora olhe. Vê aquela
Luz? Você não pode ver Aquilo? Como o âmbar, uma Luz verde dourada bem aqui!
179
Você crê que eu sou Seu servo, senhor? Se Deus puder me revelar qual é o seu problema, você crê, você creria
em mim de todo o seu coração, você creria que foi Deus? Você creria? Você creria que sua cura viria? Você tem um
cartão de oração? Não, você não tem. Você não precisa dele. Seu problema está em seu ouvido. Se isto é correto,
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levante sua mão. Ele estava em seu ouvido; já não está mais, se você crer nisto. Eu não conheço o homem, nunca o
tenho visto.
180
Agora, ali está um homem assentado bem próximo de você. Ele está como que orando. Ele está orando por
algo que está errado com ele. Olhe para mim, senhor. Você tem um cartão de oração? [O irmão diz, “Não.” – Ed.]
Você não tem. Você crê que eu sou um servo de Deus? [“Sim.”] Você crê que eu lhe tenho dito a Verdade? [“Sim,
senhor.”] Você crê que isto é a Presença do Senhor Jesus Cristo? [“Sim, senhor.”] Você crê que suas costas estarão
bem de agora em diante? Você crê? Levante sua mão. Se você crer! Veem?
181
Agora perguntem ao homem. Eu nunca o vi em minha vida. Ele nunca me tocou. Ele está como que a seis
metros e meio de mim. O que ele tocou? Isto cumpre as Escrituras. Ele tocou o Sumo Sacerdote. Ele estava assentado
ali, orando para ser curado. Veem, ele tocou o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas
enfermidades. Veem?
182
Agora, o que você acha, o jovem rapaz assentado ali atrás, um jovem companheiro olhando tão diretamente
para mim? Você crê que Deus curou aquele problema de rins que você tinha? Você crê? Levante sua mão, se você crer
nisso. Você quer parar aquele hábito que tens, também, jogar seus cigarros fora? Balance suas mãos assim se você
quer. Então jogue-os fora e esqueça-se deles. Jesus Cristo te curou. Se você puder crer!
183
Pelo lado direito de onde você está, está assentada uma senhora com óculos. Ela está sofrendo de problemas
nos nervos. Você crê que Deus te curará, senhora? Levante sua mão se você crê nisso. Tudo bem.
184
Você me faria um favor? Há uma pequena senhora assentada bem do seu lado direito, está sofrendo com um
problema feminino, problema de senhoras. Isto é correto, senhora. Levante sua mão, se isto é assim. Drenagem.
Coloque sua mão sobre ela, então ela ficará bem, porque ela crê.
185
Ali, sentada perto dela, uma, duas, ali Ele está, bem ali sobre aquela outra senhora sentada próximo dela. Ela
está sofrendo com suas pernas, problemas com suas pernas. Você crê que Deus curará suas pernas? Levante sua mão.
Ali está você. Veem?
186
Vocês creem que Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e para sempre? [A congregação diz, “Amém.” –
Ed.]
187
Você crê, assentado ali? Bem atrás deste homem assentado aqui na frente, a senhora que está assentada aqui?
Você crê que Deus... Você está com duas coisas perigosas. Uma delas é câncer; a outra é artrite. Você crê que Deus te
curará? Se você crê, levante sua mão e diga, “Eu creio.” Tudo bem, creia. Você crê? Ele está confirmando o pacto.
188
Aqui está uma senhora, assentada aqui olhando para mim, bem atrás deste homem. Ela está usando um vestido
avermelhado, aqui em cima; eu suponho... um suéter, pode ser. Ela está muito longe; está escuro ali fora. Depois... vê,
isto é o que te faz tão fraca, tudo já começa a ficar esbranquiçado por todo o lugar.
189
Mas, ali, está sobre ela. Veem aquela Luz? Ela está orando por algo. Se Jesus Cristo me revelar sobre o que
você estava orando, você crerá Nele com todo o seu coração? Você crerá? Eu sou um estranho para você, e você é uma
estranha para mim. Mas você entrou em contato com o Sumo Sacerdote, porque o Sinal que Ele me deu está bem sobre
você, vê, vê, o Sinal. Eu sei que é Ele.
190
Você tem um tremendo problema nervoso, com o qual você sofre. E você também tem um nódulo na garganta,
com o qual estás sofrendo. Se isto é correto, levante sua mão.
Você diz, “Você pode ver isso.”
191
Tudo bem, você vem... Você não é daqui. Você vem... Você não é desta região aqui, deste lugar. Você vem de
Memphis. Isto é certo.
192
A senhora sentada próximo de você, ela também vem de Memphis. Você crê com todo o seu coração, senhora?
Você crê que Deus pode te curar? Você crê em mim como sendo Seu profeta, ou Seu servo? Isto faz as pessoas
tropeçarem, veja. Você crê em mim como sendo Seu servo? Você crê que é Deus fazendo essa conversação? Você sabe
que eu não saberia nada a seu respeito. Você crê então que isso é Deus? Tudo bem. Você crê com todo o seu coração.
Você tem, você está sofrendo com... você também tem problemas com sua garganta. E outra coisa, você tem um
nódulo, um crescimento em seu lado. Você crê que Deus pode me dizer em qual lado isto está? Se assim é, levante sua
mão se eu lhe disser a verdade. Ele está no lado direito. Veem? Veem? Você crê que Deus pode me dizer quem você é?
Isso te ajudaria? Você é a senhora Cox. Isto é correto. Veem? Volte, veja.
193
Você crê? Todos vocês creem agora? [A congregação se regozija e diz, “Amém.” – Ed.] Veem, esta é a
confirmação do pacto para a Semente de Abraão, se vocês podem crer! Veem?
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194
Aqui, há uma pequena mulher deitada ali fora na maca. Senhora, você deitada naquela maca, pode me ouvir?
Sim. Eu não posso lhe curar. Eu não sei nada a seu respeito; você é apenas uma estranha para mim. Mas você crê que
Jesus Cristo pode revelar qual é o seu problema para mim? Iria isso te ajudar? Iria, iria te ajudar? Se você está deitada
ali, você vai morrer. Sua única chance de viver, é aceitar a Cristo. Você tem câncer. Isto é correto. Você crê que Deus
pode te curar agora? Você crê? Levante sua mão se você crê nisso. Tudo bem. Em seu lugar, a única coisa que você
poderia fazer, seria levantar-se daquela cama; e tomar isto sobre o que você está deitada, e ir para casa, proclamando
sua fé em Deus, como a Semente de Abraão. Levante-se, no Nome do Senhor Jesus.
Veem, ela se levanta, para tomar sua promessa em Deus.
195
Quantos aqui, assentados, que creem nisto com todo seu coração agora? Fiquem em pé. Você tem forças; Deus
te dará forças. Levante-se, sobre seus pés. Ali está ela, fora da maca. Agora, o restante de vocês que querem receber
Jesus Cristo, fiquem em pé. Fiquem em pé. Fiquem em pé, em qualquer lugar, aceitem a Jesus Cristo como seu
curador.
196
Senhor Jesus, cure a cada um deles. Conceda isso, Senhor.

JEOVÁ-JIRÊ
PARTE II

Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém.
Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
1
Eu tenho algumas Escrituras e anotações, ou duas escritas aqui, que eu gostaria de deixar com vocês. Agora,
apenas antes de fazermos isto, vamos orar por um momento, novamente.
2
Pai, nós oramos para que Tu tomes Tua Palavra... “Tua Palavra é Verdadeira.” E a Bíblia diz, Jesus falando,
disse: “A Palavra é a Semente que um semeador semeou.” Agora, nós sabemos que se a semente é uma boa semente,
ela está germinada. E se aquela semente tem considerado em seu plano, a vontade de Deus, então aquilo a torna uma
semente germinada. E quando Jesus estava na terra, Ele era a Videira. E a semente que Ele semeou foi Sua Palavra, e
nós sabemos que isto é germinado por Sua Própria Vida.
3
E nós sabemos que uma semente quando cai no tipo certo de solo, não sobre rochas, sem nenhuma raiz; não em
espinhos e cardos que iriam brevemente sufocá-la, mas em uma boa, rica e fértil fé, cada semente produzirá de acordo
com sua espécie.
4.
E nós sabemos que cada semente, ou promessa de Deus, produzirá de acordo com sua espécie, o que foi
prometido, se ela atingir o lu... o solo correto, o solo que está preparado, pronto; todas as pedras têm sido tiradas, e as
raízes, e a amargura, e o egoísmo, e a indiferença, e o ciúme, tudo tem sido arrancado; aquela raiz de amargura que
perdura, aquilo que algumas vezes prejudica aquilo que Deus está tentando fazer. Nós oramos, Deus, que isto não
esteja em nosso meio, mas que a boa Palavra encontre nestes aqui um bom solo.
5
Enquanto seguimos este grande patriarca, Abraão, no ensinamento esta noite, que possamos encontrar nossa
posição, sabendo que somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo. E, então, dar glórias e honras apenas ao Teu Próprio
Nome, pois nós pedimos no Nome de Jesus Cristo. Amém.
6
Nós vamos rever um pouquinho nesta noite, do ensinamento que falamos na noite passada. Onde nós
encontramos Abraão, iniciando em Gênesis, no capítulo 12. Realmente, seu nome foi falado no capítulo 11, quando
seu pai veio de Babilônia e eles habitaram em Ur e esta... a terra dos caldeus.
7
E então nós vemos que, também, que Deus chamou Abraão, apenas um homem comum com o nome de Abrão.
Ele ainda não era Abraão. E, e Sara, “Sarai,” Sara ainda não era Sara. Então nós vemos que, Sarai e Sara são diferentes,
eram dois nomes diferentes. E Abrão e Abraão eram dois nomes diferentes.
8
Agora, nós vemos que, nisto, nós o trouxemos na noite passada, até a confirmação, que Deus confirmou com
ele o pacto, como Ele provaria a Abraão que Ele iria manter Sua promessa. Isto é encontrado no capítulo 15 de
Gênesis. Que como... E Abraão foi chamado ao entardecer, para tomar, matar um bezerro ou uma jovem novilha, e
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uma cabra e um carneiro. E nós fomos através disto na noite passada, como as duas fêmeas e o macho. E então as duas
rolas, ou pombo e rola, que são da mesma família; e tomaram a representação daquilo que sempre tem representado a
cura. A qual nunca foi mudada. A cura sempre foi pela fé. Mas a expiação, é claro, foi mudada de uma vida animal
para uma vida humana.
9
Agora, no Velho Testamento, quando o adorador vinha com o sangue. Deus apenas encontra-Se com o povo
sob o Sangue derramado, o único lugar onde Ele se encontrou ou se encontrará. Ele nunca encontrará você com seu
credo. Ele nunca encontrará você com seu ensinamento escolar. Ele encontrará você sob o Sangue; aquele é o único
lugar. Todo Israel adorou sob o sangue.
10
E nós vemos ali então, também, que nós vemos (O quê?) voltando na história de como, como um pacto era
feito pelo povo, e nós encontramos no tipo Oriental as diferentes maneiras de como eles faziam um pacto. E como nós
fazemos hoje, ao apertar as mãos, e assim por diante, e dizemos, “Selado!” E os japoneses atiram sal um no outro,
como um pacto.
11
E, ao viajar ao redor do mundo você encontra muito do mundo ainda na mesma condição que era nos dias
deles, especialmente no Oriente e no Leste. A sua Bíblia se torna um novo livro se você alguma vez for para o Leste,
você nunca... lá em Jerusalém, Palestina, de volta ali. Você irá... A Bíblia, Ela foi escrita em uma... Nós somos um
povo inglês aqui, e pessoas do Ocidente, tentando entender um livro inglês, então isso é uma coisa difícil. Se você
voltar ali, você encontra o casamento e tudo mais, exatamente da maneira que eles o faziam no tempo de Cristo. Muitas
coisas ali não têm mudado em nada, em seus costumes e maneiras.
12
E agora nós, neste, nós vemos que quando eles faziam aquele pacto, em seus dias, eles desenhavam isto em um
pedaço de pele de ovelha, ou couro. E então eles matavam um animal, e ficavam entre os pedaços. E cortavam aquilo,
aquele seu pacto, ou em dois pedaços, suas palavras; rasgavam em dois, dessa forma. [O Ir. Branham rasga um pedaço
de papel em dois – Ed.] E quando eles forem unidos, eles têm de encaixar exatamente da mesma maneira. Têm de se
encontrar, pedaço por pedaço, então aquilo não podia ser duplicado. Então, conforme nós vimos no nosso ensinamento
na noite passada, nós vimos que Deus provou a Abraão Seu pacto.
13
Agora, Abraão, a promessa foi feita para Abraão e sua Semente após ele. Não apenas a Abraão, mas à sua
Semente. Agora, agora, a semente, a semente natural de Abraão foi Isaque; mas a Semente espiritual da fé de Abraão
foi Cristo. Não foi através de Isaque que o mundo inteiro foi bendito; mas através de Cristo, a Semente Real, todo o
mundo foi abençoado, pois Ele morreu por todas as pessoas, todas as nações e todos os povos.
14
Agora nós vemos nisto também, neste pacto, que Ele mostrou ali o que faria, como Deus rasgaria Cristo Jesus.
E o Corpo foi levantado e assentou-se à destra de Deus, da Majestade, nas alturas, e o Espírito de Cristo foi trazido
aqui embaixo sobre a terra.
15
Agora, se nós tivéssemos tempo, vocês poderiam comprovar isto. Qualquer coisa, uma parte do que diz as
Escrituras, aquilo tem que ir por toda a Bíblia. Se não for, então há algo errado. O Velho era apenas uma sombra do
Novo, anunciado de antemão. Então, se você tem a sombra, você pode muito bem dizer o que o Novo é. Então ali é
onde Ele estava, está e estará.
16
Agora este Espírito de Cristo voltou sobre a Igreja, cumprindo exatamente João 15, outra vez, onde Ele diz,
“Eu sou a Vinha, vós sois os ramos.” E então novamente, em João 14:12, “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu
faço ele também as fará,” as mesmas obras, as mesmas coisas que há nas Escrituras. “Se vós estiverdes em Mim, e
Minhas Palavras estiverem em vós; pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.” Muitas coisas que Cristo...
17
“Um pouco e o mundo não Me verá mais. O mundo,” ali há a palavra grega kosmos que significa a ordem do
mundo, “não Me verá mais. Ainda assim vós me vereis, pois Eu,” (Eu - um pronome pessoal), “Eu estarei convosco,
mesmo em vós, até a consumação dos séculos,” fazendo de Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Ele
permanece. Ele levantou-Se dos mortos. “O mundo, o incrédulo não Me verá.” Eles não O reconhecerão. Mas o crente
O reconhecerá, porque Ele é o mesmo Jesus que sempre foi. Ele não tem mudado. “O mesmo ontem, hoje, e
eternamente!”
18
E agora, e aquela Palavra, muitos tentam fazer com que Aquilo não pareça ter sido inspirado. Agora, eu quero
dizer algo aqui, agora, que acabou de vir à minha mente.
19
E eu não creio que o púlpito foi feito um lugar para brincadeiras. Este não é um lugar para brincadeiras. Isto é a
sinceridade. E quanto mais nós vermos o Dia do Senhor chegando, nós deveríamos ser muito mais sinceros.
20
Mas aqui está uma história que me contaram, algum tempo atrás, de um jovem companheiro que... Isto foi em
Boston, e ele foi embora. Primeiro, para começar a história, ele tinha tido uma ótima mãe, e a mãe certamente sabia
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que seu filho tinha um chamado em sua vida para servir ao Senhor. E isso ajudaria qualquer mãe, deve ajudar uma mãe
verdadeira, saber que seu filho... que Deus a tem honrado com uma criança que irá pregar o Evangelho. Isto deveria ser
um trunfo para a vida de qualquer mãe. E então a pobre mãe tentando fazer tudo que ela podia, ela o enviou para a
escola, e para um seminário para receber seu bacharelado.
21
E então enquanto ele estava longe, a mãe ficou seriamente doente. E então ela, como qualquer cristão faria,
eles chamaram o doutor. E o doutor... Ela tinha uma pneumonia dupla. E o doutor tentou tudo o que podia fazer por ela
para deter a pneumonia, mas nada adiantou. Ele tinha dado a ela remédios de sulfa, penicilina, e assim por diante, para
matar o germe, e aquilo não fez efeito. A mãe continuava constantemente pior. Então eles enviaram um aviso para seu
filho que estava lá embaixo em Asbury, Kentucky, na Faculdade Wilmore para vir e vis... vê-la porque ela iria morrer.
E então, na próxima manhã quando o rapaz estava se aprontando para sair eles receberam um telegrama: “Sua mãe está
bem melhor. Espere próxima chamada.”
22
Como que um ano mais tarde, a mulher teve o privilégio de ver seu filho. Ele retornou para casa de férias e
tempo livre de sua escola. E ele disse: “Mãe, eu ouvi que você estava bem,” depois de terem tido um pequeno tempo de
companheirismo, como mãe e filho teriam. Disse: “Eu nunca entendi exatamente que tipo de remédio o doutor mudou
para ter feito com que sua condição melhorasse tão rápido.”
23
E ela disse: “Filho, não foi isto. Ela disse: “Você conhece onde está aquela pequena missão ali embaixo, aqui
aquelas pessoas ali que...”
Disse: “Sim, lembro-me disso.”
24
Disse: “Há uma senhora que disse que ela se sentiu dirigida para vir aqui e me perguntou se o pastor poderia
orar por mim. E então eu disse a ela que estava tudo bem.” Então o pastor veio e leu assim na Bíblia: ‘Se há entre vós
alguém doente, chamem os anciãos, e ungi-os com óleo e orem por eles. A oração da fé salvará o doente.’” E disse:
“Você sabe, ele leu aquilo das Escrituras e ele orou por mim e ungiu-me com óleo. E na manhã seguinte eu estava tão
melhor que o doutor até mesmo me deixou sentar. Em alguns dias eu estava bem. Bem, ele disse: disse... Oh, louvado
seja o Senhor!” Ela disse: “filho, você deveria...”
25
Ele disse: “Mãe, você está começando a agir como aquelas pessoas.” Disse: “Ouça, mãe.” Disse: “Nós
aprendemos lá na escola que ali onde ele leu, a segunda Escritura, que era em Marcos 16, onde diz: ‘Estes sinais
deverão seguir aqueles que crerem. Eles porão as mãos sobre os doentes e eles sararão.’” Disse: “Nós aprendemos ali
na escola que Marcos 16, a partir do versículo 9, não é inspirado.” Disse: “A senhora vê, aquelas pessoas não vão à
escola, a maioria delas ali. Eles não têm ensinamento escolar, um tipo de povo iletrado.” Disse: “Eles têm boas
intenções, sem dúvidas.” Mas disse: “Nós aprendemos na escola que do versículo 9 em diante aquilo foi apenas
adicionado, talvez pelo Vaticano ou alguém, mas,” disse, “aquela parte não é inspirada.”
26
A pequena mãe deixou escapar um grande “Aleluia!” E então ela disse...
Ele disse: “Mãe! Bem, o que te faz dizer isto?”
27
Ela disse: “Eu estava apenas pensando, filho, se Deus pôde me curar com a Palavra não inspirada, o que então
Ele poderia fazer com aquela que é realmente inspirada?”
28
Então, assim é com as outras promessas: “Pedi qualquer coisa em Meu Nome, Eu o farei.” “Se disserdes a esta
montanha, ‘Mova-te,’ e não duvidares em teu coração, mas crer que aquilo que tens dito acontecerá, terás o que
pedistes.” “Quando orares, creia que receberás o que pedistes, e aquilo lhe será dado.” Veem, é toda inspirada, cada
pedacinho Dela.
29
Quando Morris Reedhead, um grande estudioso, veio à minha casa, ele recebeu o batismo do Espírito Santo;
caiu por cima de uma pequena mesa de café lá em casa. Ele disse para mim, disse: “Irmão Branham, eu pensava que
você era um... que você era batista.”
30
E eu disse: “Bem, eu fui apenas ordenado, na Igreja Missionária Batista, quando rapaz; eu não pertenço à...”
31
Disse: “Bem, o que é destes pentecostais com os quais tens estado andando?”
Eu disse: “Eles são apenas pessoas como eu e você.”
32
Ele disse: “Bem, ouça,” disse, “você pensa que é o Espírito Santo o que eles têm recebido?”
Eu disse: “Claro.”
Ele disse: “E por que toda aquela bateção de pés, pulos e gritaria?”
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33
Eu disse: “Bem, eles têm que deixar a pressão sair pela chaminé, se eles não colocarem aquilo em uso, as rodas
não vão girar.” Eu disse: “Se você alguma vez fosse até eles para saber do que se trata... Ao invés de ficar soprando isto
desta forma, coloque isto para funcionar. Fé, aí pelas ruas, tentando trazer as pessoas ao – ao Reino de Deus.”
34
E ele disse: “Bem, eu os tenho visto fazerem tudo aquilo, então vou dizer-lhe porque estou aqui.” Disse: “Um
bom rapaz da Índia,” disse, “ele estudou numa escola.” Disse: “Eu, quando estava para sair, para levá-lo ao avião,
colocá-lo no avião para enviá-lo de volta além mar, eu disse a ele, eu disse: ‘Filho, agora você recebeu seu ensinamento
escolar, e está voltando para o seu povo.’” E penso que ele estudou na... eu não... eu penso que foi eletrônica.
35
Ele disse então, disse, quando ele voltou, disse: “Por que você não re... abandona aquele velho profeta Maomé
e recebe um real Jesus Cristo ressurreto em seu coração?”
E ele disse: “Senhor, eu quero lhe perguntar algo.”
36
Agora lembrem-se, isto veio de um dos maiores estudiosos da Bíblia, de escolas fundamentalistas, este homem
era um de seus professores.”
37
Ele disse: “O que o seu Jesus poderia fazer por mim mais do que o meu profeta pode fazer?”
38
Ele disse: “Bem,” ele disse, “o meu Jesus pode dar-lhe Vida Eterna.”
39
Ele disse: “Ora, o Alcorão promete a mesma coisa.” O Alcorão é a Bíblia maometana, vocês sabem. Disse:
“Ele promete a mesma coisa.”
Ele disse: “Bem,” ele disse: “sim, eu...”
40
Disse: “Você sabe, o Alcorão não promete nada. Maomé não prometeu nada além de vida após a morte.” Ele
disse: “Jesus prometeu a vocês, professores, que ‘Estes sinais e maravilhas os seguiria.’ Disse: “Isto foi o que Jesus
disse.” E ele disse: “Nós temos estado esperando por isso, ver vocês, professores produzirem isto.” Pense nisto!
41
Ele disse para mim: “Bem, então,” ele disse, “eu descobri que eu não tinha encontrado um rapaz com formação
superficial. Eu sei quando alguém sabe do que estava falando.” Ele pode ter levado vantagem. Mas esta é uma boa
maneira para se fazer isto, deixar o inimigo pular em você sem te deixar saber para onde ir. Vê? Então ele disse: “Eu
descobri que aquele não era um rapaz com formação superficial.”
42
E disse: “Bem, agora olhe aqui. Jesus levantou-se dos mortos.”
43
Ele disse: “Será mesmo?” Disse: “Vocês têm tido dois mil anos para provar isto, e dificilmente dois terços da
terra já ouviram falar Dele. Agora, qual é o problema do seu povo?” Ele disse: “Deixe Maomé levantar-se dos mortos,
e o mundo inteiro saberia disto em vinte e quatro horas.” E isto é correto.
44
Veem, eles têm um cavalo ao lado de sua sepultura. Eu o tenho visto lá. Eles mudam de guardas a cada quatro
horas, esperando que ele ainda se levante. Em um tipo ali, vindo em um cavalo branco, Veem, para conquistar o
mundo.
45
E então ele disse: “Deixe ele se levantar dos mortos e o mundo todo saberá disto.”
46
Ele disse: “Bem, Jesus levantou-se dos mortos.” Ele disse: “Jesus já levantou-se dos mortos.” Ele disse: “E seu
profeta está no túmulo.”
Ele disse: “Como você sabe que Ele levantou-se dos mortos?”
O professor disse: “Ele está em meu coração.”
Ele disse: “Maomé está em meu coração também, senhor.”
Ele disse: “Mas eu tenho gozo e paz.”
47
Ele disse: “Senhor, o maometismo pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo.” E eles fazem. Vocês
deveriam ouvi-los pular e gritar. Isto é certo. “Produzir tanta psicologia quanto o cristianismo.” Ele disse: “Bem, o que
você quer dizer quando diz que Jesus prometeu todas estas coisas para vocês?” Ele disse: “Imagino que você esteja se
referindo a Marcos 16?”
48
Ele disse: “Sim, aquela é uma delas. Não todas, mas aquela é uma.”
49
“Jesus disse, as últimas palavras que Ele disse para Sua Igreja: ‘Ide a todo o mundo, Veem, e preguem o
Evangelho, e estes sinais seguirão o crente.’ Até onde? ‘Por todo o mundo, a cada criatura. E se eles impuserem as
mãos sobre os doentes, eles sararão.’ As últimas palavras que Ele disse de acordo com suas Escrituras.”
50
Ele disse: “Bem, veja você,” disse, “isto é apenas...” Disse: “Você veja, aquela parte não foi inspirada.” Disse:
“Ele realmente não quis dizer aquilo. Aquilo não foi...”
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51
Ele disse: “Aquilo não foi inspirado?” Disse: “Que tipo de Livro vocês estão lendo?” Disse: “Todo o Alcorão
foi inspirado.” Hum! [O Ir. Branham bate suas mãos uma vez – Ed.] Isto é a derrota da fraqueza da teologia, uma
teologia feita pelo homem que não tem recebido o Espírito para colocar-se de pé e encarar a coisa.
52
Como os filhos hebreus disseram, “Nosso Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha ardente, mas se não, nós
não nos inclinaremos para sua imagem.” Nós precisamos de pessoas com coragem. Os homens que têm crido em Deus
sempre têm sido corajosos e crido no sobrenatural. Os homens que creem em Deus!
53
O Sr. Reedhead disse: “Eu chutei o chão, Irmão Branham, chutei a poeira assim, e eu não pude responder ao
homem.” Ele disse: “Eu propus em meu coração vir vê-lo depois daquilo e perguntar-lhe do que isso se tratava.” E
disse, “aqui estou eu.” Ele disse: “Se o Espírito Santo...”
54
Disse: “Irmão Branham, minha mãe me enviou para a escola.” E disse, “eu, quando recebi meu bacharelado,
pensei que aquilo seria exatamente...”
Eu disse: “Eu sei o que você quer dizer.”
55
Disse: “Então um dia eu recebi o meu bacharelado, eu pensei ali mesmo que eu encontraria a Cristo. Ele não
estava lá quando eu recebi meu diploma de Doutor.” Disse: “Eu tenho recebido diplomas o suficiente, diplomas
honoríficos para encher suas paredes, e onde está Cristo nisto tudo?”
56
Eu disse: “Quem sou eu para dizer que os professores estão errados? Mas não é disto que estamos falando. É a
Pessoa, Cristo, que você deve conhecer.”
57
Agora o homem está tendo grandes campanhas em todos os lugares. E o doutor Lee Vayle ali, um bom amigo
meu, é amigo dele também. E ele está tendo grande sucesso, orando pelos doentes e tendo grandes e enormes
campanhas e tudo o mais. E aconteceu assim porque aquele homem creu.
58
Agora, vejam, o Espírito que estava em Cristo, (o corpo de Jesus o qual era Deus, Emanuel), o Espírito
Santo...Deus, desceu em Cristo, e Ele Se fez “Deus conosco.” E então Aquilo foi para nos redimir - Seu Sangue
derramado.
59
Agora, no Velho Testamento, quando o adorador vinha e colocava suas mãos sobre seu sacrifício, e ele cortava
a garganta do... o sacerdote fazia o sacrifício, o adorador segurava o sacrifício com suas mãos, e sentindo a ruptura da
carne, e o pequeno cordeirinho morrendo; sua pequena lã sendo banhada com seu sangue, tudo sobre as mãos do
crente, e assim por diante, tendo sido trazido em um grande prato para ser queimado ali sobre o altar. O crente sabia
que era ele que deveria morrer por aquele pecado, mas o cordeiro estava morrendo em seu lugar. Agora, mas a vida que
estava naquele sangue, não podia retornar sobre o adorador, porque aquilo era o sangue de um animal, o qual não tinha
alma. Mas em... Por essa razão havia uma lembrança do pecado, continuamente.
60
Mas, agora, Jesus sendo Emanuel, então a Vida de Deus estava Nele, e isto volta; não apenas a Vida de um
homem, mas a do próprio Deus na forma do Espírito Santo, volta e faz de vocês filhos e filhas de Deus. Então vocês
são filhos e filhas. E então quando você sente o terror e a miséria e a punição pela qual Jesus passou, escarnecido, seu
ministério sendo chamado de obra do diabo, “Belzebu,” e zombavam Dele, foi caçoado pelos líderes religiosos, e
rejeitado. “Ele veio para os seus; mas os seus não O receberam.” E as coisas pelas quais Ele passou, e então ter
sacrificado Sua Vida na cruz, para redimir aqueles a quem Deus tinha dantes conhecido. Redimir; trazer de volta ao
lugar de onde aquilo caiu. Então, Deus fez aquilo a fim de enviar de volta o Espírito Santo sobre a Igreja agora, que...
as pessoas, os crentes. Isto é apenas para os crentes.
61
Isto não é para incrédulos. Eles nunca verão isto. Pra começar, eles já estão mortos. Olhe para aqueles fariseus
quando eles viram Jesus realizar o próprio sinal que era para ser o sinal Messiânico. Olhem para Pedro, ele creu
naquilo então. E Natanael creu na mesma hora. A mulher no poço creu naquilo; o cego Bartimeu. Todos aqueles que O
receberam, creram. Mas aqueles líderes ali em pé diziam, “É Belzebu, um espírito maligno, algum tipo de trapaça ou
um truque.”
62
Jesus disse: “Vocês dizem isto contra Mim, Eu os perdoarei,” (o sacrifício ainda não tinha sido feito), “mas
quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, uma palavra contra Ele nunca será perdoada, neste mundo nem
no mundo por vir.”
63
Por que eles não podiam crer naquilo? Jesus disse: “Vós sois de vosso pai o diabo, e suas obras vós fareis.” Isto
é certo.
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64
Crer na Palavra é receber a Palavra e deixá-La tornar-se Vida. Agora, era Deus mostrando ali como Ele estava
confirmando aquele pacto. Aquilo tinha que ser daquela maneira. A Igreja! Não uma organização, não uma
denominação; mas Deus e o indivíduo têm-se tornado o mesmo Espírito. Aquele foi o propósito de Deus, no princípio.
65
Adão e Eva eram o mesmo espírito. A Bíblia diz em Gênesis, em 1:27, “À imagem de Deus...” Deus é um
espírito. “À imagem de Deus Ele o criou; macho e fêmea os criou,” na forma do espírito que estava em Deus. E Adão
era para cuidar da terra, exatamente como o Espírito Santo deve liderar a Igreja agora. E ainda, o homem não estava na
carne e ele era ambos, masculino e também feminino, porque era o mesmo espírito.
66
Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez na forma de animal. A qual, nós somos agora como animais,
nós sabemos. Nós somos mamíferos. E isto é um animal de sangue quente, e nós estamos na imagem de vida animal.
67
E então Deus tomou uma costela de Adão, não uma... Uma mulher é um subproduto de um homem, não
exatamente na criação original. Ele tomou uma costela. Ele separou o físico, e tomou o espírito feminino de Adão e
colocou-o em Eva. Ali estavam o homem e a mulher.
68
E quando eles saem desses lugares, eles estão fora de sua condição verdadeira. Há alguma perversão em algum
lugar. Quando uma mulher quer ser masculina, ou um homem quer agir de maneira feminina, há algo errado em algum
lugar. Eles estão fora de suas verdadeiras condições.
69
Nós notamos isto em Rebeca e Isaque, sendo uma relação de mesmo sangue, Veem, mas agora aquilo estava
tipificando a semente natural de Israel. Mas, pela fé, Cristo entrou em cena, o que não é no natural.
70
Como o sinal estava no sangue sobre o umbral da porta, ali no Egito. Não importava o quão circuncidado,
quanto do pacto eles tinham, o sinal tinha que ser mostrado ou o pacto estava anulado. Certamente. “Quando Eu vir o
sangue, Eu passarei sobre vós.”
71
Agora o sinal não é o Sangue; é a Vida que estava no Sangue, o Espírito Santo. E aquilo é o... Não me importa
quão religiosos vocês são; a menos que vocês tenham recebido o Espírito Santo, vocês perecerão. Esta é a única
maneira. Não há nenhuma outra Escritura para fazer alguma outra coisa, mas apenas e somente esta. “Não entristeçais
o Espírito Santo de Deus com o Qual estais selados até o dia de vossa redenção,” Efésios 4:30.
72
Observem agora, nós voltamos, então aquilo mostra que Adão e Eva eram um, para começar. Esposo e esposa
ainda devem ser um.
73
Agora, mas quando eles foram separados na carne, foi ali que Eva caiu. Caiu! Por quê? Por descrer da Palavra,
em cada fase Dela. Algumas pessoas podem tomar uma parte da Palavra, mas não o restante. Toda Ela tem de estar ali.
Veem? Veem? Ela apenas duvidou de uma fase Dela. E se todas estas doenças e problemas que temos tido agora veio
por uma mulher duvidando de uma fase Dela, como iremos nós retornar a algo a menos que creiamos em toda Ela, e
aceitamos toda Ela. Aquilo foi sua... Eles estavam fortificados pela Palavra. Quando eles se separaram, na carne, eles
caíram. Ela caiu, pela palavra. Ela, observem o que ela procurava?
74
Apenas como muitas pessoas hoje, eles querem uma maneira melhor e mais elegante, uma maneira mais fácil.
Eles não querem se confrontar com aquilo que é posto diante deles. Se eles o fazem, são colocados para fora de suas
organizações, são excomungados só em pensarem.
75
Não sabem vocês, que: “Todos os homens falarão mal de vós, falsamente, por causa de Mim. Regozijem-se e
alegrem-se grandemente, pois grande será vossa recompensa no Céu, pois assim eles perseguiram os profetas que
foram antes de vós. E todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições.”
76
Agora, o que mais queremos que Ele diga? Milhares de palavras, nós poderíamos, Escrituras, pertinentes a isto,
poderíamos correr de Gênesis a Apocalipse.
77
Tudo isto que temos hoje, começou em Gênesis. É o capítulo semente. Toda a incredulidade e tudo mais
começaram exatamente ali. A Igreja começou bem ali. Tudo começou ali. É como duas vinhas crescendo, e uma
personificando a outra, e conseguindo quase ser a mesma.
78
Como Moabe e também Moisés. Ali vem Israel, pequeno, sem ser uma denominação, nem mesmo era uma
nação. E eles tinham o mesmo sacrifício aqui. E Moabe, uma ótima denominação, todos os seus dignitários saíam,
ofereciam o mesmo sacrifício tentando... Seu bispo ali, Balaão, desceu para amaldiçoar aquilo que Deus tinha
abençoado. Eles pensaram: “Este povo renegado! Eles nem mesmo tem uma igreja sede, como deveriam ter. Eles são
apenas andarilhos.” E ele disse...
79
Mas eles falharam em ouvir aquele alarido do Rei no arraial. Ele falhou em ver que ali havia cura Divina
através daquela serpente e a Pedra ferida para dar-lhes vida! O alarido do Rei no arraial!
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80
Ele falhou em ver aquilo, aquele bispo cego. Mas ainda assim, fundamentalmente, ele estava tão certo como
Moisés estava; sete altares, sete sacrifícios, até mesmo ofereceram um carneiro, falando da vinda de Cristo.
81
Mas Deus não precisa de ninguém que O interprete. Ele é Seu próprio intérprete. Ele faz a promessa, então Ele
faz com que venha a se cumprir, e aquilo é a interpretação disto. Ninguém tem que interpretar isto. Deus não pede a
ninguém. “A Bíblia não é de particular interpretação.” Todo mundo tentando dizer que Isto significa isto, aquilo.
Deixem Deus falar por Si mesmo. Ele é Aquele que faz isto. Ele fez a promessa; Ele Se põe por detrás dela. Ele o faz,
para os crentes.
82
Mas os incrédulos não recebem nada. Isto não é para eles. Eles estão mortos, para começar. Eles nunca foram
nem mesmo representados. Não há nada neles. Eles são cascas mortas. Vocês não vão querer ser assim.
“Sede cheios com o Espírito!”
83
Note, Ele separou Eva e Adão, e ela caiu. Adão foi com ela. Agora, Adão não foi enganado. Eva foi enganada.
Mas Adão, o primeiro Adão, também era filho de Deus. E ele saiu por causa do amor de Eva, para tentar trazê-la de
volta porque ele a amava.
84
Cristo fez a mesma coisa, para redimi-la de volta. Para quê? A Palavra. O que causou a queda? A Palavra,
descrer da Palavra, de toda a Palavra. E Cristo veio para que Ele pudesse se tornar um de nós, Sua Vida em nós, para
continuar a Palavra. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo Se fez
carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje, e eternamente.” O mesmo Deus! Foi para isso que Ele veio, para
fazer isto.
85
Agora nós vemos a confirmação, redimir-nos de volta para Si mesmo, redimir os filhos desgarrados que
vagaram nestes necrotérios; e voltar para a Palavra outra vez, de volta para a Palavra identificada!
86
Agora, aqueles judeus, quando Jesus veio, eles poderiam dizer: “Nós temos a Palavra. Nós temos a Palavra.
Aqui está o que Moisés disse. Nós somos discípulos de Moisés.” Jesus, com apenas doze anos de idade, disputando
com eles. E então quando... Veem, isto é o que o homem faz.
87
Mas Jesus disse: “Se Eu não fizer as obras de Meu Pai, então não creiais em Mim. Pois as obras que o Pai tem
Me dado para fazer, elas testificam quem Eu sou.” Qualquer homem que seja enviado de Deus, Deus testifica as obras
às quais ele está ordenado a fazer. Se não for assim, as Escrituras não o respaldam, deixem-no para lá.
88
Mesmo no Velho Testamento, eles tinham uma maneira de saber se isto era verdadeiro ou não. Eles o levavam
ali, um sonhador, ou profeta, ou quem quer que fosse, eles o levavam ao Urim Tumim. Aquilo era uma Luz
sobrenatural.
89
Deus é sempre sobrenatural, trabalha no sobrenatural. Enquanto houver um Deus ali, há o sobrenatural, se for
Deus Jeová.
90.
E quando, não importava quão bom o sonho parecia ser, se aquilo não refletisse sobre aquele Urim Tumim,
então aquilo estava errado.
91
Agora o antigo sacerdócio Aarônico se tem ido, mas nós ainda temos um Urim Tumim. Esta é a revelação de
Jesus Cristo e O revela nesta Palavra. E qualquer coisa que for contrária a esta Palavra não é Deus; contrário a Ela. Mas
Deus fala por Si mesmo. Ele identifica-Se a Si mesmo com Sua Palavra.
Foi ali onde Jesus derrotou satanás. “Está escrito...”
92
Então aqui vem satanás de volta, e fracassou novamente. Ele disse: “Sim, também está escrito...” Mas desta
vez, quando ele veio, ele foi atingido por uma voltagem pesada. Desta vez ele bateu as asas. Ele pulou fora dali então.
93
Ele disse: “Está escrito, ‘O homem não viverá apenas de pão, mas de cada Palavra que procede da boca de
Deus.’ Para trás de Mim, satanás!” Veem?
94
Observe o que aconteceu. Deus sempre identificou a Si mesmo por Sua Palavra prometida. Agora, se eles, os
fariseus, tivessem olhado lá atrás, Moisés disse: “O Senhor vosso Deus levantará um Profeta como eu.” Aquilo estava
nas Escrituras.
95
Mas não é de se admirar que Jesus agradecesse ao Pai, dizendo: “Graças Te dou, Pai, pois Tu tens escondido
isto dos olhos dos sábios e prudentes, e revelado isto a bebês para que aprendam.”
96
Quando Ele disse a Pedro naquele dia, quando eles vieram. Quando Ele disse: “Quem dizem os Homens que
Eu, o Filho do homem, Sou?”
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97
“Uns deles dizem que Tu és ‘Elias,’ e outros dizem que Tu és ‘Moisés,’ e assim por diante.” Ele disse: “Mas
esta não foi a pergunta que fiz a vocês.”
Disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.”
98
Ele disse: “Bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, carne e sangue não revelaram isto a você. Nunca
aprendeste isso em um seminário, ninguém te ensinou isto, mas é uma revelação.” Oh, que coisa! “E sobre esta rocha
eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra Ela,” a revelação, ou a identificação de
Jesus Cristo.
99
Ele disse: “Se eu não fizer as obras de Meu Pai, não Me creiais.”
100
Agora vamos seguir em frente. Nós O encontramos... Agora vamos ao capítulo 17. Nós O encontramos aqui no
capítulo 17, onde Ele apareceu para Abraão depois da confirmação disto, mostrando o que iria fazer.
101
E agora, lembrem-se, o Espírito vem sobre... E o Espírito que está na Igreja, a Igreja real, a Igreja verdadeira, a
Igreja de Deus, o povo de Deus; O Espírito que está neles está no... o mesmo Espírito que está em Cristo com a
promessa: “As obras que eu faço vós também as fareis.”
102
Lembrem-se, certa vez na crucificação, um pouco antes disso, eles puseram um pano em volta de Sua face, e
bateram Nele na cabeça com uma cana, disseram, “Se Tu és o Filho de Deus, se... Tu és um profeta, eles me disseram.
Profetiza, profeta!” Eles passaram a vara, “Diga-nos quem Te bate.” Veem o diabo? Veem?
103
Ele disse: “Eu sei que Tu és um grande realizador de milagres. Transforme estas pedras em pão. Deixe-me vêLo fazer isto. E eu crerei em Ti se assim o fizeres, transformar estas pedras em pão. Eu crerei se Tu fizeres isso.”
104
Um homem me disse há não muito tempo atrás, disse: “Se você puder apresentar uma pessoa que foi curada,
com uma declaração do médico...”
105
Eu disse: “Oh, misericórdia, amigo, cale-se. Pelo amor de Deus!” eu disse, “eu trarei doutores às centenas.”
106
Ele disse: “Eu tenho mil dólares te esperando se fizeres isso.”
107
E eu trouxe os doutores com os fatos. Ele disse: “Bem, o dinheiro está na...”
108
Eu disse: “Eu quero aquele dinheiro para uma oferta missionária.” E ele disse... “Envie alguém que creia no
evangelho para além mar.”
109
Ele disse: “Bem, deixe-me pegar uma pequena garota, e eu e meus irmãos estaremos ao redor, e nós cortaremos
a mão dela e você curará isto diante de nós e nós creremos em ti.”
110
Eu disse: “Você precisa de cura mental.” Isto é exatamente correto. Um homem tão possuído pelo diabo!
111
Este mesmo disse: “Se Tu és o Filho de Deus, se Tu és, desça da cruz.” Oh, quando a própria Bíblia disse que
Ele tinha de ficar suspenso na cruz!
112
Caifás disse: “Ele salvou a outros, mas não pode salvar a Si mesmo.” Não sabendo que aquilo era o maior
elogio que Lhe tinha sido feito. Se Ele salvasse a Si mesmo, não poderia salvar a outros. Ele tinha que dar Seu...
113
Claro, ele sabia como atingi-Lo, mas ele não foi palhaço do diabo. Deus não é um palhaço. Ele não banca o
palhaço do diabo. Suas obras são enviadas para aqueles que creem, não para serem escarnecidas.
114
Observem, Ele lhe apareceu ali quando ele tinha noventa e nove anos de idade, e Ele apareceu-lhe em nome do
Deus Todo-Poderoso. O nome ali, em hebraico, é El Shaddai.
115
Agora, Deus tem sete nomes compostos, nomes redentores. Nós sabemos isto. E você não os pode separar de
Cristo. Você não pode separá-los. Cristo identificou-se com cada um daqueles nomes redentores, compostos. Vocês
creem nisso? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.] Ele, vocês creem que Ele é Jeová-Jirê, “o Senhor tem provido o
sacrifício”? [“Amém.” – Ed.] E então Jeová-Rafá, “o Senhor cura todas as tuas enfermidades”? [“Amém.” – Ed.]
Então, se este não tivesse sido aplicado para Cristo, então Ele não poderia ser Jeová-Jirê. Então você não pode separar
isto, toda a coisa está atada, e aí está. Ele não pode ser Jeová-Rafá sem ser Jeová-Jirê, tampouco pode ser Jeová-Jirê
sem ser Jeová-Rafá. “Ele foi ferido pelas nossas transgressões, por Suas pisaduras fomos sarados.” Não há
argumentação a respeito disto.
116
Agora nós encontramos aqui, Ele aparece no nome de El-Shaddai, “o Todo-Poderoso.” A... Realmente, a
palavra, a palavra hebraica shad, s-h-a-d, alguns a pronunciam “shade”. Shad significa “seios,” como os seios de uma
mulher. E Ele apareceu-lhe no nome de El Shaddai, o qual está no plural, possui seios. “Eu sou o Deus que possui
seios. Abraão, noventa e nove anos de idade, caminhe diante de Mim! Seja perfeito, creia na Minha Palavra! Apenas
mantenha-se crendo! Eu prometi, nos seus setenta e cinco anos; aqui está, já se tem passado vinte e quatro anos desde
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que Eu lhe fiz a promessa.” E que conforto aquilo deve ter sido para um homem velho, com noventa e nove anos de
idade. E todas suas forças tinham-se ido, e aqui está Deus em pé diante dele, disse: “Eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus
que possui seios.” Amém. “Puxe sua força de Mim. Eu sou sua força.”
117
Como... Como o Novo e Velho Testamento, o Deus que possui seios. “Eu sou o Deus que possui seios, puxe
sua força de Mim.”
118
Como um bebezinho quando está doente, agitado, doente, fraco, ele acomoda-se sobre sua mãe e mama outra
vez suas forças da mãe. Em outras palavras, “Abraão, tu não és nada mais do que um bebê para Mim.” Noventa e nove
anos de idade, o tempo nem tem passado.” A vida dele...
119
Apenas lembre-se, Jesus foi crucificado como que ontem. Mil anos na terra, é apenas como um dia com Deus.
Veem, apenas como se Ele tivesse sido crucificado ontem.
120
E notem, “Eu sou o El Shadday. Você é o pequeno e frágil bebê. Mas acomode-se sobre o Meu Peito, Minha
promessa, e mame de Mim suas forças. Eu sou o Criador que levantou os céus e a terra, que colocou as estrelas lá em
cima. Há algo muito grande para Deus? Eu sou o El Shadday, e você é minha criança. Mesmo que você esteja fraco, e
Eu estou deixando você ficar fraco apenas para ver o que você vai fazer a respeito. Eu vou fazer um exemplo para as
pessoas a partir de hoje, que homens creiam em Minha Palavra. Vou me posicionar por ela, não importa o que
aconteça, quanto tempo, eu farei isto. Eu me posicionarei por Ela. El Shadday! Puxe força de Mim.”
Oh, você diz, “Se eu pudesse crer...”
121
Ele ainda é El Shadday. Ele ainda é o Deus que possui seios, Novo e Velho Testamento. Apenas puxe suas
forças dali, oh, qualquer coisa da qual você tenha necessidade. O bebê, ele é indefeso, ele tem que puxar suas forças de
sua mãe; esta é a única maneira pela qual ele pode obter suas forças. E esta é a única maneira pela qual um crente pode
obter suas forças, é puxá-la da Palavra de Deus. Esta é Sua força, as promessas de Deus para ele. Posicione-se e creia
nisso!
122
E não é apenas o exemplo do pequeno bebê quando está doente, agitado e a mãe pode colocá-lo em seu peito, e
ali ele vai mamar suas forças de volta; ele se satisfaz enquanto mama.
123
É deste jeito com o real filho de Deus. Não importa o que dizem os céticos, ou no que eles creiam. Se você
verdadeiramente crê Nela, Jesus não pode mentir. Você fica satisfeito por Ela lhe ter sido revelada. Você alcançou a
promessa e nada irá parar isto. “Sobre esta rocha Eu construirei Minha Igreja,” veem, espiritual, Palavra de Verdade
revelada.
124
Enquanto espera, descanse em sua fé, tome a promessa de Deus. “Eu creio em Ti, Senhor. Tu prometeste darme o batismo do Espírito. Eu estou descansando em Tua... em fé. Minha fé que tenho em Ti, estou retirando-a de meu
recurso, para o meu recurso, de... para minha saúde, do Teu recurso, a Palavra.
125
“O homem não viverá apenas de pão, mas do peito de Deus ele mamará suas forças.” De cada Palavra que sair
da boca de Deus, ele receberá suas forças enquanto Ela vem da boca de Deus, a Palavra.
126
Como Abraão, Abraão estava descansando. Agora, ele tinha vivido com Sara desde que ela era uma pequena
menina. Ela era sua meia-irmã, e ele estava vivendo com ela e casou-se com ela. E ele, ela tinha... Ela era estéril. Não
tinha filhos. E ali estava ela agora, ela já estava... se ele tinha noventa... noventa e nove. Ela tinha oitenta e nove,
oitenta e nove anos de idade. “Mas Abraão, descansou na fé em Minha Palavra. Eu te prometo que farei isto. Eu sou El
Shadday. Eu sou o Deus que possui seios para os Meus filhos que creem.” Se você não quer mamar, bem, então não
diga mais nada a esse respeito, vê. Mas se você é um filho, você está mamando, descansando, em cada promessa!
127
Note, a fé real descansa sobre a sólida rocha da promessa da Palavra de Deus. Ela não se move. A fé real está
ancorada.
128
Como a estrela do norte, a estrela do norte é o absoluto para cada navegador, a bússola aponta-lhe unicamente
aquela estrela do norte. E Deus, a Palavra, é a estrela do norte de cada cristão, se você está perdido, e o Espírito Santo é
que lhe aponta para Ela. Ele não vai lhe apontar para nada mais. Todos os outros ismos, e assim por diante, e o
cristianismo misturada nisso, ou o que for; é como o mundo, movendo-se, ele muda aquelas estrelas, mas ele não pode
mudar a estrela do norte. Tampouco pode alguma coisa mudar a Palavra de Deus. Ancore-se Nela, fique com Ela!
128
Agora, a fé real não se move por credos e doutrinas feitas por homens, e incredulidade. Ela permanece
exatamente com a Palavra, a fé real na Palavra.
129
E onde você poderá colocar sua fé em algo a não ser na Palavra? Se Deus disse isto, mantenha o seu dedo
apontado para ela, aquilo é a verdade. Aquilo não muda. E retire do livro do Deus que possui seios, a Bíblia, Seus
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atributos, o que Ele prometeu. O que Ele prometeu, aquilo é Sua Palavra. A Palavra produz-se a Si mesma. Tem de
haver um pensamento antes da Palavra, então a Palavra; então a Palavra é manifestada, e é ali de onde você retira suas
forças. Crendo! Crendo! Pois o Criador... Crendo, como Ele era, o Criador que fez o mundo.
130
O Novo Testamento disse, de volta aqui, “Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o
Filho do homem ser levantado.” O mesmo propósito. Qual era ele? Eles estavam duvidando de Deus, e enfermidades e
problemas chegaram. E eles levantaram a serpente. Para o quê? Para sua cura e para seu perdão. Foi para isto. E bronze
representa juízo divino; e Jesus foi aquela serpente julgada, é claro, o bronze...?...
131
Agora, depois que Ele tinha confirmado o pacto, ou o pacto foi manifestado a ele, isto dá fé aos verdadeiros
filhos de Deus. A Palavra dá fé, Aquele que possui seios. Isto faz algo com eles quando a Palavra, ou quando o Pacto é
manifestado: dá fé aos verdadeiros filhos de Deus.
132
Agora nós sabemos, nós sabemos que, nisto, Ele foi chamado Eloim. A palavra também, aqui na tradução,
significa “Eloim.” Apenas olhe aqui, certifique-se. Eloim! E Eloim é o “Todo-Suficiente.” Ele é El Shadday, Eloim, o
Deus que possui seios, o Todo-Suficiente. Ele não precisa nada de ninguém mais. Ele é sua plena suficiência.
133
Notem, o mesmo é testificado aqui, eu estava notando nesta tarde enquanto estava estudando, em Jó, Jó, Ele é
chamado de “Eloim.” E Jó foi ridicularizado, zombaram dele; oh, que quadro de hoje. Mas Jó estava descansando na
promessa de Eloim, “E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-Lo-ei por mim
mesmo.” Descansando em Eloim, não importa o que venha.
134 Sua esposa veio, disse: “Você parece miserável, Jó.” E aqui vêm seus consoladores ao redor, “Oh, viu o que
lhe aconteceu, velho companheiro? Eu lhe disse que você estava errado, todo o tempo. Vê o que aconteceu?” Muitas
pessoas gostam de atirar em pessoas dessa maneira.
135
Jó era o melhor homem de seu dia. O melhor homem que Deus tinha na terra era Jó. Ele disse a satanás, “Não
há nenhum como ele.” Amém. “Você o tem notado?”
136
Satanás disse: “Sim, tudo vem fácil para ele. Quebre aquela proteção e deixe-me tê-lo. Eu o farei amaldiçoarTe em Tua face.” Ele fez tudo que podia, mas não conseguiu. Jó descansou naquela promessa.
137
Os amigos se aproximaram e disseram, “Agora, agora onde está todo aquele Deus do qual você falava? Uhhuh, olhe o que... você crê que Ele seja este... olhe o que está acontecendo agora.”
138
Mas ele ainda descansou em El Shadday, não se importando se suas bolhas estivessem estourando e sua vida
fosse melhor se não existisse. Ele estava assentado sobre um monte de cinzas, raspando suas bolhas.
Sua esposa disse: “Você, por que você não amaldiçoa a Deus e morre?”
Disse: “Tu falas como uma mulher tola.” Oh que coisa!
139
“O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o Nome do Senhor. Eu confio em Eloim. Ainda que Ele destrua
esse corpo, e minha pela seja consumida, ainda em minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo; meus olhos
o contemplarão e não outros.” Ele saiu, em Mateus 27, quando os santos levantaram-se, saíram e entraram, mas
muitos... entraram na cidade. Um tipo exato de hoje, ainda esperando, confiando na promessa.
140
Notem depois que Ele apareceu neste Nome, o Nome do Todo Poderoso Deus.
141
Agora, igreja, agora nós podemos ter um pouquinho de doutrina aqui, pode ser um pouco estranho para você.
Se você não crê assim, isso é contigo. Nós estamos aqui simplesmente... eu apenas vou falar o que penso. Você tem o
direito de pensar o que quiser.
142
Mas, note, que todas estas coisas foram “tipos, sombras e exemplos,” como a Bíblia disse que foram. Está tudo
aí. E aqui está Deus tratando com Abraão durante a jornada, exatamente como Ele está tratando com a Semente Real de
Abraão na jornada. Observem, Ele trata com os judeus da mesma maneira. Tudo aquilo começou ali, na promessa do
pacto; todas as nações, todos os povos.
143
Note depois da aparição neste Nome do Deus Todo Poderoso. E aquilo lhe foi revelado que Ele era o Todo
Suficiente. Ele não tinha ajudantes; Ele não precisava de nenhuma, nenhuma secretária. Ele era só, Deus. Ele era Deus
por Si mesmo. E Ele apareceu a Abraão neste Nome, e enquanto aparecia-lhe naquele Nome, e Abraão reconhecia
quem Ele era, Ele mudava o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude da crença agora. Veem onde a igreja tem
chegado? Eu espero que vocês possam ler as entrelinhas. Chegou a um lugar onde Ele tinha lhe revelado quem Ele era,
e então Ele mudou o nome de Abraão para que a promessa pudesse ser cumprida.
Agora você diz, “Não há nada em um nome.”
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144
Então por que Ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão? Por que Ele mudou o nome de Jacó, Jacó
enganador, para Israel, Príncipe com Deus? Por que Ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Com certeza seu nome,
certamente, certamente significa algo. Certamente que sim. Se você não recebeu o nome correto, Deus o mudará, se Ele
te tem chamado. Sim senhor.
145
Notem, Ele mudou seu nome aqui então, de Abrão para Abraão, que significa pai de nações, adicionou o a,
Abraão. Então Ele assim o fez para que a plenitude da promessa pudesse ser cumprida. E o filho agora, que tinha sido
prometido há tanto tempo, pôde ser visto, ou, de outra forma, ser revelado, quando Ele mudou-lhe o nome depois de
haver reconhecido quem Ele era. Ele poderia ter sido... poderia ter pensado que havia um grupo deles; mas ele
reconheceu que Ele era Eloim, Deus por Si mesmo. Mas, quando ele fez aquilo, então Ele mudou seu nome. Ele disse:
“Agora, Abraão, você não é mais chamado Abrão, mas Abraão, pois, um pai de nações Eu tenho te tornado.” Abraão,
agora, ele está em condição agora. Ele está em condição depois da revelação de Quem Ele é. Ele está agora em
condição de ver o filho revelado.
146
O Filho está pronto para vir, para ser revelado. Oh, filhos de Abraão!
147
Observem, Ele mudou o nome de Seu mensageiro, bem ali no tempo do fim, já estava com noventa e nove,
restava-lhe apenas um ano, e Ele mudou-lhe o nome de Abrão para Abraão. Mudando seu nome, adicionou o a, que
significa pai. Ele estava para se tornar um pai, um pai de uma promessa, pai da promessa.
148
Oh, se vocês têm obtido discernimento espiritual, ouçam! Depois da revelação de Seu Nome, de Quem Ele era,
Ele mudou-lhe o nome. Agora depois da revelação, agora Ele atingiu a terra, “não há uma companhia de deuses; há
Um,” agora é tempo para a revelação do Filho que tem sido prometido para ser revelado à Semente Real de Abraão, da
promessa.
149
Veja, Ele mudou aquilo de Wesley, Batistas, Presbiterianos, Pentecostais. Eu não sei se seria melhor dizer isto
ou não. Vocês não têm de crer nisto. Mas espero que vocês me perdoem, pois não quero feri-los.
150
Mas, olhem, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus, por toda a história do tempo, que jamais
tivessem tido um líder, desde a reforma como o líder que temos tido hoje, Billy Graham, certo, porque ele tem ido por
todo o mundo. Veem? E, notem, nunca temos tido um homem, algum reformador... Nós tomamos Sankey, Moody,
Finney, Calvin, Knox, quem quer que fosse, Wesley, Lutero, não tem tido um com o nome finalizando com h-a-m,
antes. O único mensageiro que nós jamais temos tido nas eras da igreja, com o final do nome com h-a-m; G-r-a-h-a-m,
Graham.
151
E Graham tem seis letras, e seis é o número do homem, o dia do homem; o homem foi criado, em Gênesis
1:26, no sexto dia. Mas sete é o número de Deus; no sétimo dia Deus descansou. Não seis, mostrando que este G-r-a-ha-m seria para igreja que está no mundo; mas Abraão [A-b-r-a-h-a-m, Abraham em inglês – ed.] são sete letras.
152
Dizem, “Não há nada nos números.” Então você não sabe os números da sua Bíblia. Vê? É bem certo que você
entenda errado agora. Certamente.
153
Deus é perfeito em três, e adorado em sete, cinquenta, e quarenta e jubileu é em cinquenta, oh, o que quer que
você... Toda a matemática, a Bíblia funciona na matemática.
154
Notem, o sexto é um mensageiro para ser enviado ao mundo. E, notem, sete é o número de Deus.
155
E notem neste tempo da aparição agora, ou a revelação do Filho. Quando o... Ele será revelado, o Filho. Eles já
têm reconhecido Seu Nome, conhecido Quem Ele era. Ele é El Shadday, o Todo Poderoso Eloim. Mas agora nós
viemos ao tempo do Filho prometido revelar-Se a Si mesmo. O filho, o próprio Isaque que tem sido prometido, está
pronto para vir em cena.
156
E Ele não poderia fazer isto até que não houvesse enviado e mudado seu nome de Abrão para Abraão, porque,
“um pai de nações, ele era.” Observem, -ham, h-a-m, “pai, pai de nações.”
157
Olhe como isso se encaixa com Malaquias 4, “Restaurar a fé, de volta aos pais,” A Semente de Abraão ser
restaurada de volta para o tipo de fé que o pai Abraão tinha, Sua Semente Real. Malaquias 4 ao ser cumprido é para
restaurar outra vez a fé que uma vez houve no princípio, restaurá-la de volta para a Semente Real de Abraão. Isto é
uma promessa. Isto é exatamente a promessa. A Semente Real deve ser revelada, e por uma... pela Semente Real, a
qual é a Semente Real de Cristo. Cristo é a Semente Real. E a Semente é o Espírito Santo que está no coração das
pessoas que creem em Deus, que sustentam Sua Palavra, e Deus trabalhando através delas, levando a mesma
Mensagem. “Um pouco mais e o mundo não me verá mais, ainda assim vós Me vereis; Eu estarei convosco, mesmo em
vós. E as obras que Eu faço, vós também as fareis.” Veem? Revelando-se aqui nos últimos dias como estava suposto a
ser.
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158
Agora, observe o capítulo 18 agora. Imediatamente depois do nome mudado, Deus aparece, para revelar a Si
mesmo em carne. Depois do Nome ser conhecido, Quem Ele é, Deus aparece em carne. Abraão, num dia quente,
apenas poucas semanas ou meses antes de Sodoma ser queimada e Isaque entrar em cena. E, observem, Abraão está
assentado ali fora sob seu carvalho.
159
E Ló está ali em Sodoma, e eles estavam desfrutando dos prazeres do mundo. Ainda assim, ele é o pastor Ló, e
provavelmente ele tinha uma bela e pequena congregação ali embaixo. O que quer que ele tenha feito, a Bíblia diz: “A
impiedade e pecados do tempo afligiam sua alma justa.” Então ele deve ter sido como muitos Lós modernos de hoje,
mas ele sabia que não poderia dizer nada a respeito daquilo. Então notem, ali ele se encontrava.
160
Mas Abraão, depois de Ele ter-lhe sido revelado, agora, Eloim era quem tinha estado falando com ele. Agora
ele está assentado sob o carvalho, e ali vêm três homens, caminhando como seres humanos. Observe o efeito da
revelação, de quem Deus era, que estava sobre Abraão, o que aquilo fez a ele. Depois de seu nome ter sido mudado de
Abrão para Abraão, ele vendo três Homens vindo, e ele chamou os três, Um, “meu Senhor.” Três deles, sendo Um.
Não foi assim com o número seis, Ló; ele vendo dois vindo, e ele disse: “meus senhores.” A visão de Abraão e a
revelação que lhe havia sido mostrada que Ele era o Todo Suficiente Eloim. Sua Semente receberá a mesma coisa.
161
Observe como Ele revelou-Se a Si mesmo, como Ele Se fez conhecido, quer estivesse certo ou não. Note, para
o verdadeiro crente, o sinal que Ele fez. O que Ele fez acontecer, para fazê-lo saber que aquele era Eloim?
162
Agora, ele disse: “meu Senhor.” É o S-e-n-h-o-r maiúsculo. Qualquer estudante, você sabe isso; qualquer
estudante sabe que Aquele era Eloim, o Todo Suficiente, Eloim.
163
Um homem me disse, uma vez: “Você não crê que aquilo era Deus?”
164
Eu disse: “Certamente que sim. Abraão disse que era Deus. Ele falou com Ele; ele deveria saber.” Sim.
165
“Oh,” ele disse: “Você quer dizer que era Deus ali de pé comendo aquela carne de novilha, e bebendo o leite da
vaca, e comendo pão de milho, o que quer que você queira dizer que havia ali?”
166
Eu disse: “Ele fez isto. Então, você apenas não conhece o nosso Deus.” Bem, Oh! Que coisa, Ele poderia
apenas... Então, Ele poderia apenas aproximar-se...”
167
Nós somos feitos de dezesseis elementos; petróleo, luz cósmica, e potássio, e cálcio, e assim por diante, exatos
dezesseis elementos. Ele apenas os ajuntou, e assoprou dentro daquilo, e caminhou na terra. Eu estou tão feliz que Ele é
este tipo de Pai. Ainda que a pele seja consumida e o corpo destruído, ainda Ele te chamará. Ele prometeu fazê-lo. Ele
é Eloim. Juntou outra mão cheia, e disse: “Entre aqui, Amargura,” ou o que quer fosse, os Anjos, “e desça. Vamos
descer e olhar em Sodoma, ver o que está acontecendo.”
168
E Abraão, depois da revelação, ele viu aquilo e ele soube que havia um só Deus. E ele viu aquilo, e ele disse:
“Meu Senhor, venha aqui, assente-se, deixe-me lavar Seus pés.” Agora, ele nunca disse senhor. E, observe, aquilo está
em maiúsculo ali. Qualquer um sabe isso. Eu tenho o Emphatic Diaglott. Veem, é S-e-n-h-o-r maiúsculo, “Senhor,”
Eloim, o Todo Suficiente. Disse: “Deixe-me apanhar um pouco de água e lavar Seus pés, e dar-Lhe um pedaço de pão,
então poderás seguir em Teu caminho.”
169
Diz, eu chegando muito tarde aqui. É melhor apressar. Eu queria chegar aqui, e eu não sei quando serei capaz
de chegar. Apenas venham comigo apenas por um pouco mais, vocês viriam? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.]
170
Observe, Eloim, o Todo-Suficiente, Deus. E Ele disse... Observe o que Ele fez.
171
Agora, dois deles começaram a... eles ficaram olhando em direção de Sodoma.
172
E Ele disse: “Vocês pensam que Eu manterei isso em segredo de Abraão?” Ele não faz nada até que revele aos
Seus servos profetas. Veem, Ele os fez saber disso. E Ele disse: “E não vou esconder isto, vendo que ele era bemaventurado de Deus e que ele irá herdar a terra, e assim por diante. Sua semente será de outra forma, será pai de muitas
nações. Eu não vou esconder isto dele. Eu vou dar-lhe a conhecer.” E então Ele disse, começou a revelar-lhe.
173
E Ele disse: “Abraão,” não Abrão. “Abraão, onde está tua esposa, S-a-r-a?” Como ele sabia disto? Ora, um dia
antes ele era Abrão, um dia ou dois antes, e ela era Sarai. Agora ela é Sara e ele Abraão. Disse: “Abraão, onde está tua
esposa, Sara?”
Abraão disse: “Ela está na tenda, detrás de Ti.”
174
Ele disse: “Eu irei lhe visitar, de acordo com o tempo da vida. E este filho que tem sido prometido, está pronto
para vir em cena agora. Você irá tê-lo.”
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175
E Sara, para si mesma, como que riu, disse: “Eu sendo velha, e ter prazer com meu senhor outra vez, e ele
sendo velho?” Algo assim que, então, porque ela tinha noventa, e ele tinha cem. “E então agora eu poderia fazer isto
novamente?”
176
E o Anjo, mensageiro, Deus em carne humana, disse: “Por que ela riu?”
177
Aquilo foi uma confirmação. Por quê? Mostrava que a revelação estava correta. Mostrava que Aquele a quem
que ele tinha chamado, Eloim, estava certo. Porque, Ele era a Palavra. Aquilo era o... Em Hebreus, no capítulo 4,
versículo 12, disse: “A Palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e discerne os pensamentos e
intenções do coração.” E quando Abraão viu aquilo, ele teve certeza de que ele poderia chamá-Lo, Eloim. Eloim, Ele
era a Palavra, “O mesmo ontem, hoje, e eternamente.”
178
Note que quando Jesus, a Semente Real de Abraão, entrou em cena, Ele revelou-Se para a semente natural de
Abraão, sob o mesmo sinal. E eles O chamaram, “Belzebu.” Aquilo cegou os incrédulos, os cegou e os fez
blasfemarem, e os enviou ao inferno. Mas aquilo deu visão Eterna aos crentes, que estavam ordenados para a vida
Eterna.
179
Notem, Jesus prometeu que os... nos últimos dias, logo antes da vinda do Filho do homem, Ele viria e revelaria
a Si mesmo, quando os dias do Filho do homem está sendo revelado, esta Semente Real de Abraão veria o mesmo
sinal. Agora observem, quando Ele disse, isto está em Lucas 17:28 e 30, “E como foi nos dias de Sodoma.” Agora,
Jesus disse isto. Eu não sou responsável por isto. Ele... Eu sou responsável por dizer-lhes isto, dizendo o que Ele disse.
Mas, Jesus disse assim, “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, na vinda do Filho do homem,” agora
observe, “nos dias quando o Filho do homem estiver sendo revelado, quando o Filho do homem estiver sendo revelado
para Sua Igreja.”
180
Como para Abraão... Ele era Deus, Ele continuou vindo; confirmou o pacto, reconheceu quem Ele era, e seu
nome mudou. Notem, ele mudou logo antes de Ele subir a colina, e olhar a Sodoma, logo antes do Filho prometido vir.
181
Jesus disse que o mesmo quadro... Jesus estava lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo e que vocês estão
lendo. Se vocês querem saber o que era, voltem e vejam o que eles faziam nos dias de Sodoma. Notem, não tanto nos
dias de Noé (Ele falou de suas imoralidades, como eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento), mas
em Sodoma.
182
Agora, “não haverá mais água,” Deus prometeu aquilo através do sinal do arco-íris. Ele nos deu um sinal. Ele
sempre dá sinais. O arco-íris... Ele sempre Se lembra de Seus sinais. Sempre leal através dos anos, nunca falha em dar
aquele sinal do arco-íris. Ele sempre dá Seus sinais. Observem.
183
E naquele sinal, Ele prometeu não destruir o mundo “não mais com água,” mas Ele disse que ele o
“queimaria.” E notem Jesus dizendo aqui, “Assim como foi nos dias de Sodoma,” o mundo gentio seria destruído.
[Espaço em branco na fita. – Ed.]
184
E olhem o que está ali no meio deles? Um homem, G-r-a-h-a-m, influenciando-os à política deles, a igreja
natural. Agora, para a igreja espiritual...
185
Sempre há três classes de pessoas. Que são, crentes, incrédulos e crentes manufaturados. Eles os têm em
qualquer multidão. Se você sentir a pressão que eu fiz, você saberia que eles estão exatamente aqui nesta noite. Então
você... todos as três... Notem, aí está, sempre há aquelas três classes em qualquer lugar.
186
Agora se você observar, devia ser a mesma coisa quando o Filho do homem estava para ser revelado para a
Semente Real de Abraão, através de Cristo (Cristo é a Semente Real), quando Ele estiver sendo revelado nos últimos
dias. Agora, posicionalmente, o mundo está exatamente da mesma forma, porque o sol que se levantou no leste se põe
no oeste. “E aquele era um dia sombrio,” organizações montadas, denominações, “mas no tempo do entardecer, haverá
Luz,” disse o profeta Jeremias. Agora, e nos dias quando aquele Filho, Ele vem por detrás das nuvens
denominacionais, para revelar-Se a Si mesmo, Ele disse que o mundo estaria da mesma forma como nos dias de
Sodoma, e o Filho do homem revelar-Se-ia outra vez para Seu povo. Olhe como Ele revelou isso para a semente de
Isaque; olhe como Ele revelará isto para a Semente Real, a Noiva Real, a Rainha. A Rainha é a Semente Real.
187
Como Deus trouxe uma nação de dentro de outra nação, no Egito, Ele está trazendo uma Igreja de dentro de
outra igreja, ou, a Noiva de dentro de uma igreja; Igreja de uma igreja. E o remanescente da semente da mulher que
forem deixados, “haverá choro e pranto e ranger de dentes, porque eles não tinham óleo em suas lâmpadas, o Espírito
Santo,” é sempre representado. Aí estão eles.
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188
A posição é exatamente esta. E agora olhe para cima na colina. Agora, a Igreja, Abraão; Ló, Sodomitas. O
mundo; a igreja; os Eleitos. A Igreja, a Noiva tirada de dentro da igreja. Nós estamos assentados posicionalmente
corretos. O mundo está se movendo exatamente para isto.
189
Perversão! Tudo está pervertido. Isto é, eu lhes direi, tudo é híbrido. Eles...
190. Eu olhei para baixo, tinha visto um grande sinal, dizia, “Milho híbrido.” Ora, isto não é bom. Não. Isto deve
fazer vocês, ateus, pularem. Quando Deus disse: “Que toda a semente produza segundo sua natureza.” E você pode
hibridar o milho e fazê-lo parecer um milho de melhor aparência, mas você não pode voltar a plantá-lo; aquilo já não
tem vida em si.
191
E é dessa maneira que vocês têm feito a igreja. Nós a temos feito bonita e decorada com coisas
denominacionais pretensiosas. Mas ela não tem vida em si. Ela não pode produzir a evidência Bíblica novamente.
Veem? Não pode produzir a evidência da ressurreição de Cristo. Aquilo é uma relação híbrida.
192
Pessoas mais bem-vestidas, que recebem melhores salários, denominações maiores, mais ricas, da Era de
Laodicéia, exatamente. “Rica, não tendo necessidade de nada; não sabendo que sois miseráveis, vis, cegos e pobres,
nus, e não sabeis.” Se um homem soubesse que ele estava nu, você poderia falar com ele. Mas quando ele não o sabe,
aquilo é uma forma miserável, lamentável. Não escarneçam das pessoas, mas tenham misericórdia. E se fosse você
naquela condição? E se a Palavra não lhe fosse revelada, o que você faria? O que mais importaria, se seus olhos
estivessem tão cegos que você não pudesse vê-La? Isto seria um quadro miserável.
193
E tão exatamente, posicionalmente. Você não pode apontar o dedo para isto; pois isto mostra exatamente o que
Ele disse que aconteceria. “Estes sinais estarão nos últimos dias.” Veem onde eles estão, bem ali exatamente.
194
Agora observem, hibridar. Vocês sabem, se alguma coisa eu... Você toma, como se você tomasse um jumento,
e o fizesse reproduzir-se com um cavalo, uma égua, melhor dizendo, então o que você tem? Você tem uma mula. Mas
aquela mula não pode produzir-se novamente. Veem? Deus disse: “Que cada semente produza segundo sua natureza.”
Agora, de onde tem vindo sua evolução? Seu próprio projeto está condenado, aquilo que você disse naquilo você crê.
Deus disse: “Que cada semente produza de acordo com sua natureza.” Aquilo não pode produzir novamente. Não, não.
Ele está terminado.
195
E eu acho que uma mula é uma das coisas mais ignorantes que tenho visto. Você não consegue ensinar-lhe
nada. Ela ficará ali com suas grandes e longas orelhas, vocês sabem, e vai esperar até o último minuto para te chutar,
antes de morrer. Ela é apenas...
196
Você não consegue ensinar-lhe nada. Isto me lembra algo. Ela se assentará ali, e você lhe dirá coisas... Lembrame de algumas pessoas, que dizem serem crentes hoje. Grandes e longas orelhas, assentados ali, e, “Os dias dos
milagres tem passado. Huh! Huh! Huh!” Nem sabem de onde vieram. Não sabem nada a respeito disto. A única coisa
que sabem é algum credo de igreja.
197
Mas deixem-me dizer-lhes, eu tenho respeito por um puro-sangue. Rapaz, ele pode lhe dizer sua linhagem. Ele
pode dizer-lhe quem era o seu papai, quem era sua mamãe, quem eram sua vovó e vovô. Ele tem linhagem.
198
Então assim são os cristãos que têm linhagem, podem percorrer por ela exatamente de volta ao Livro de Atos e
ver de onde vieram, um cristão com linhagem, nascido do mesmo Espírito, a mesma coisa, agindo da mesma maneira.
199
Os mesmos perseguidores; jumentos e cavalos alimentando-se juntos. Isto é certo. Aí está. Você tem que tê-los,
então. Este é um dia híbrido.
200
Eu tenho visto algo na Reader’s Digest, há não muito tempo atrás, “Continuem alimentando as mulheres com
este tipo híbrido de carne e coisas, e elas não poderão ter seus bebês. Elas têm estado mudando. Elas estão ficando com
seus ombros maiores, e afinando nos quadris.” Isto é porque vocês sabem que o homem sempre se destrói a si mesmo
com a civilização.
201
Voltem para Deus! Creiam em Deus! Voltem para a Semente Original. Voltem e creiam Nela. Vocês têm lido
minhas fitas... ou melhor, vocês têm minhas fitas, eu acho que vocês as têm ouvido, sobre: A Semente Original e A
Árvore Noiva, e sobre aquelas coisas, as quais são verdades. O Senhor sabe disto.
202
Como aquelas coisas foram ditas de antemão, meses e meses. Vocês, pessoas, o que vocês Veem aqui, é apenas
algo menor, do que vocês têm visto acontecer. Perguntem às pessoas que têm estado presentes, pergunte se alguma vez
isto já falhou. Fale com as pessoas, terremotos, coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo nos diz. Isto é
correto? [A congregação diz, “Amém.”] Há homens que têm sido... Certamente. E de pessoas diferentes.
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203
Como Marilyn Monroe, muito antes de ela estar morta. Eles disseram que ela cometeu suicídio. Ela não fez
isto. Ela morreu de um ataque de coração. Absolutamente.
204
Aquele homem, aquele lutador. A Linha Maginot na Alemanha. Todas aquelas coisas, exatamente milhares de
coisas, perfeitamente no ponto, cada vez. Isto não pode ser nada mais a não ser o Espírito Santo. Veem? Veem? Ele
prometeu isto.
205
Ele deu sete coisas em 1933, que aconteceriam. E agora cada uma delas têm acontecido, menos duas coisas,
perfeitamente, tão exatamente. Como mesmo o Presidente Kennedy seria tomado. Estão bem ali em meus livros
exatamente agora, ditos há trinta e três anos atrás, exatamente. Como aquela Linha Maginot seria construída, onze anos
antes de ser construída. Como aquele Hitler se levantaria, e o fascismo, e o nazismo, e tudo finalizaria em comunismo,
e o comunismo destruiria o catolicismo. E ele destruirá, não importa o que eles façam. E mostrou, disse que haveria um
concílio ecumênico, e como todas as igrejas se ajuntariam e formariam a imagem chamada de marca da besta. E você
já os pode ver a caminho, bem agora. Exatamente correto. Isto tem que acontecer, porque isto nunca tem falhado.
206
Qualquer um que sabe disto, qualquer um, tome-os ao redor do mundo, isto não tem falhado uma vez. Meses e
anos a frente do tempo, isto está bem no lugar. Isto é Deus entre vós, povo; Deus em nós, o Espírito Santo. Observem,
Jesus disse que a Semente Real seria identificada pela mesma coisa, aqui em Lucas no capítulo 17. “Oh, retornem, oh
dispersos, de suas denominações, para o que é seu.”
207
Qualquer um de nós pode crer naquele Deus. Se você crê em Deus, você sabe que Deus cura o doente. Não há
dúvidas. Ora, se você não crê nisso... Vocês sabem, eles diziam naqueles dias, “Jeová, nós sabemos que Ele pode curar,
mas Ele não pode salvar.” Agora, “Ele pode salvar, mas Ele não pode curar.” Veem, exatamente o mesmo diabo, a
mesma coisa. Ele é ambos, Salvador e Curador. Ele é Jeová-Jirê e Jeová-Rafá.
208
Oh, retornem! Lembrem-se, Ele prometeu esta situação, quando tudo estaria posicionado exatamente da mesma
forma como está agora, e o que haveria de suceder. Ele disse que isto aconteceria, e isto tem que acontecer.
209
Gente, desculpem-me. Eu tenho segurado vocês até tão tarde. Agora, vamos inclinar nossas cabeças apenas por
um minuto, eu irei... Eu irei encerrar isto, talvez, amanhã à noite. Eu tenho mais umas seis páginas de anotações aqui.
Inclinem suas cabeças apenas por um momento. Sejam reverentes, todos.
210
Você pode discordar de mim; você tem direito a isto. Eu tenho o direito de expressar o que penso. Eu tenho me
baseado nas Escrituras. Agora, não importa o que eu dissesse, se Deus não estivesse por detrás daquilo, então o Urim
Tumin não estariam funcionando, então aquilo seria recusado. Não importa quão bom pudesse soar, e quão real soasse,
o Urim Tumin tem que mostrar aquilo. A semente tem que vir à vida. Se ela não vem, então não era verdade.
211
Agora, para a cura, eu tenho tentado vos dizer que eu não sou um curador. Há muitos homens que chamam a si
mesmos de curadores. Então há uma porção de críticos que chamam de homens curadores, isto, apenas para criticarem.
Seus corações não estão certos com Deus. Veem? Qualquer um sabe que nenhum homem pode curar ao outro. Deus
cura a doença. Deixe Deus chamar por sua morte, e ore tanto quanto você queira, e o hospital lhe dê injeção ou remédio
todos os dias, e você ainda assim morrerá.
212
Se eu cortar minha mão nesta noite, e me colocar aqui com minha mão cortada, não há medicina no mundo que
possa curar minha mão. Nós não temos medicina que cura. Nenhuma medicina cura. Nenhum médico te diria isso.
Aquilo apenas mantém limpo enquanto Deus cura. Aquilo não pode construir tecido, se eu cortar minha mão. E, “Oh,”
você diz, “sim, Irmão Branham, há medicina para curar isto.” Tudo bem, eu quero saber o que é.
213
Deixe-me mostrar a vocês. Se eu cortar minha mão e cair morto aqui, um médico poderia vir e embalsamar o
meu corpo e fazer-me parecer natural por cinqüenta anos. Costurar minha mão, e levar-me ali e dar-me uma injeção de
penicilina, todos os dias, e em cinqüenta anos a partir de agora aquele corte estaria exatamente como quando foi feito.
Se a medicina foi feita para curar um corte, então por que ela não cura? Nenhuma medicina curará um corte em minha
mão, ou curará um corte nesta mesa, ou curaria um corte em meu paletó. Se ela fosse para curar um corte, ela curaria
um corte não importando onde fosse. “Bem,” você diz, “porque a medicina foi feita para seres humanos.” Então por
que ela não cura? “Bem,” você diz, “a vida teria saído de você.” Então há algo mais além da cura da medicina.
214
E isto é vida, certamente, e vida é Deus. Certamente, ela é. Ainda assim, alguns são pecadores, se tornaram
pervertidos com isto, mas ainda assim você é a imagem de Deus. E a vida que você tem é a que Deus lhe deu. Vocês
sabem isso; não, porque Deus é o curador. Vida é o curador. Vocês creem nisso, Veem. Têm visto o quanto tem sido
feito!
215
Agora, vamos apenas aceitá-Lo, não quer você? Antes de fazermos isto, eu pergunto quantos aqui estão
convencidos, antes... Se vocês são novos visitantes aqui, nunca estiveram aqui antes, que creem que Ele é o Filho de
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Deus? E por esta, através da mensagem desta noite, a Palavra por Si só, antes mesmo que Ele faça qualquer coisa, que
você crê Nela, e você quer que eu te lembre em oração, levante sua mão. Vocês querem? Oh! Deus abençoe vocês. Oh
que coisa! Trezentas ou quatrocentas mãos. Deus abençoe vocês.
216
“A Fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra.” A razão pela qual eu disse isso, a Semente encontrará favor com
Deus. Eu penso agora, que ao invés de apenas chamar uma fila de oração, eu apenas quero que vocês orem.
217 Deixe-me dar-lhes uma Escritura, primeiro. Aquilo que nós fizermos, isto tem que ser bíblico. Tem que ser
bíblico! Deus não honrará nada mais. Deus não honrará uma mentira; você sabe disto. Você não pode anexar isto a Ele.
Ele não honra mentiras. Ele apenas honra Sua Palavra. Mas Ele prometeu, que, “Minha Palavra não retornará para mim
vazia. Ela fará aquilo para o qual é o Seu propósito.” E nós vemos a Palavra que foi partilhada hoje. Não importa
quanta incredulidade se levante no acampamento, Deus honrará Sua Palavra quando Ele encontra fé que a honre.
218
Agora em algum lugar no edifício, eu quero que vocês tomem esta Escritura. Hebreus no capítulo 3, creio que
é. A Bíblia diz assim: “Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado bem agora pelo sentimento de nossas
enfermidades.”
219
E vocês que levantaram suas mãos, eu quero que vocês, tão logo o culto venha a terminar aqui, eu quero que
vocês venham e fiquem em pé aqui para receberem oração, aceitar a Cristo como seu Salvador. Retorne em seu
caminho para uma de algumas boas igrejas aqui ao redor. Não importa onde é, alguém que pregue o Evangelho, vá a
eles e peça pelo batismo cristão. E o pastor cuidará de você dali em diante. Ele é o homem de Deus. Ele é chamado
para ser o homem de Deus, ele cuidará de você dali em diante. Então, se eu fosse daqui desta cidade, eu pertenceria a
alguma destas igrejas aqui. Eu viria a elas, aquelas que creem no Evangelho. Eu estaria ali. Certamente, eu me
identificaria com elas. Bem, isto é o que vocês precisam fazer, isto é o que vocês precisam fazer.
220
Agora, se Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades, agora Ele é o
mesmo ontem, hoje, e eternamente, sendo assim Ele teria de agir como agiu ontem.
221
Agora observem, uma pequena mulher tocou Seus vestidos, uma vez, e Ele virou-Se e sabia o que ela tinha, e
disse-lhe que sua fé lhe havia salvado. E ela sentiu; dentro dela mesma, ela nunca precisou de nenhuma dor para provar
isto. Ela não tinha que provar isto.
222
Você não prova coisas. Você crê em Deus. Veem? Você não prova Deus, de forma alguma. Você não pode
provar, para salvar sua vida, que há um Deus, apenas saindo daqui e dizer, “Deixe-me vê-Lo.” Vê, você tem que crer
Nele.
223
A completa armadura de Deus é sobrenatural. Amor, alegria, fé, longanimidade, paciência, mansidão, Veem,
tudo sobrenatural. Nós olhamos para coisas que você não pode ver com seu olho natural.
224
E Cristo está aqui nesta noite. Ele prometeu isto. “Onde houver dois ou três reunidos em Meu Nome, ali estarei
no meio deles. Ali Eu estarei!” O “Eu” novamente, Ele está aqui. Agora, “Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.”
225
Você ora, e diz, “Senhor Jesus, eu estou doente,” ou qualquer que seja a sua necessidade. “Eu estou
necessitado, e eu quero que Tu, querido Deus, tenhas misericórdia de mim, e me cures e faça-me ficar bem. E agora, se
eu tiver fé suficiente, Senhor, para Te tocar... Eu sei que o Irmão Branham não me conhece. Sou um estranho. E eu sei
que ele não me conhece. Agora, se aquele homem me tem dito a Verdade, a qual eu creio que é, porque Ela vem
diretamente de Tua Palavra. Eu A tenho lido, eu tenho visto que Ela parece ser perfeitamente correta. Agora, confirmeA. Eu professo ser a Semente de Abraão, através de Cristo, eu professo ser a Semente Real, crendo em Jesus Cristo, a
Semente Real. E eu creio ser parte de Sua Noiva, Sua Igreja, para a qual Ele está vindo. E eu estou doente e
necessitado. Por favor, Senhor Jesus, deixe-me tocar Teu vestido. E confirme isto para mim falando através do Irmão
Branham, como Ele prometeu que seria “como foi nos dias de Sodoma.” Apenas deixe-me... deixe-o dizer-me sobre o
que estou pensando, pelo quê estou orando, o que eu quero, quais são minhas necessidades, algo a meu respeito.”
Vocês façam isto, apenas façam isto.
226
Pai Celestial, agora está tudo em Tuas Mãos. Agora, isto é tudo que eu posso fazer, ou qualquer outro homem
pode dizer aqui aquilo que Tu tens dito, a Verdade. Agora confirme-A, Senhor, que é a Verdade. Eu tenho falado de Ti.
Fale que eu tenho dito a Verdade. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
227
Eu quero que vocês apenas creiam, apenas tenham fé. Agora que ninguém se mova ao redor. Apenas se
assentem em real reverência. Eu quero que vocês imaginem em pé diante de vocês, aqui em algum lugar, Cristo,
levantado dos mortos; veio exatamente através das paredes uma vez, comeu pão, disse: “Sintam-Me, Eu sou carne e
ossos,” e desapareceu bem diante deles. Agora Ele prometeu que apareceria nos últimos dias, na forma de carne
humana outra vez, em sua carne, como Ele fez nos dias de Sodoma. Deus, o qual era Cristo, manifestado em carne,
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agora em Sua Igreja, Sua Noiva. Veem, eles estão se unindo. É tempo de união. As igrejas estão unindo-se, nações
estão unindo-se, e a Noiva e Cristo estão unindo-Se. Veem, é tempo de união.
228
Agora apenas creia. Não é simples? Não tente ficar nervoso e pressionar alguma coisa, porque você não
consegue nada. Apenas humildemente diga: “Senhor, eu creio.” Alguém apenas faça isto. E agora eu...
229
Quantos estão assentados na minha frente, especialmente... Agora, eu conheço estes homens aqui, e estes aqui.
Eu conheço alguns assentados aqui. Quantos bem aqui, exatamente assentados diante de mim? Vamos consagrar sobre
este pequeno grupo aqui em algum lugar. Quantos nunca têm visto Cristo fazer-Se conhecido dessa forma, por...
Deixe-me ver suas mãos, “Nunca O vi fazer isto.” Eu penso que todos já têm visto. Tudo certo.
230
Vocês orem agora. Agora apenas sejam reverentes. Eu não sei o que Ele fará. Eu não posso dizer assim. Isto é
com Ele. Isto fará com que vocês creiam realmente forte? O Senhor ouve isto. Ele conhece todas as coisas. [O Ir.
Branham faz uma pausa. – Ed.]
231
O homem assentado bem aqui, sofrendo com uma hérnia. Você crê que Deus curará essa hérnia? Você crê?
Nós somos estranhos um ao outro, eu suponho, eu e você. Eu não te conheço. Eu nunca o vi. Mas se é por isto que você
tem estado orando, levante sua mão. Se isto é correto, levante sua mão, este homem assentado...
232
Você crê que quando André tinha dito a Simão para vir ver que eles haviam achado o Messias, e quando ele
veio na presença do Senhor Jesus? Sendo assim você está em contato com Algo agora, sua oração. Vê, Ele disse-lhe
quem ele era. Você crê que Deus pode dizer-me quem você é? Se você crer, Ele pode fazer isto. Isto te encorajaria a
crer com todo o teu coração? Isto faria com que o restante de vocês cresse? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.]
233
Agora o homem tem levantado suas mãos, o que quer que tenha sido dito a ele... eu não sei; eu terei que passar
a fita, veem. O que quer que tenha sido, estava correto. É isto correto, senhor? [O irmão diz, “Amém.”] Tudo bem. O
que quer que fosse, está correto.
234
Senhor Shepherd, creia com todo o seu coração. “Se tu puderes crer.”
235
Agora isto não é mais do que Ele disse: “Seu nome é Simão, filho de Jonas.” Agora se você apenas crer, isto é
tudo que é necessário. Veem? Agora, o que é isto? Ele prometeu isto. Ele deu esta promessa. Isto mostra que Ele está
aqui. Não apenas eu; Ele está em vocês. Ele está em Seu Corpo de crentes.
236
Pequena senhora, chorando e orando, com sua cabeça para baixo. Sofrendo com um câncer. Se você não temer,
e crer, Deus fará você ficar bem, se puderes crer assim. Ela vai perder isso, tão certo quanto... Senhora Hood, creia com
todo o seu coração agora, que Jesus Cristo te faz ficar bem, e você pode ter aquilo pelo que tens pedido. Agora você vai
crer nisto com todo teu coração? Tudo bem, senhora. Amém.
237
Assentada próximo de você há uma senhora que tem problemas de estômago, problemas de coração,
complicações. Se você crer com todo seu coração, poderá ter sua cura. Você crê nisto com todo seu coração, você
aceita isto? Você o faz? Correto.
238
Aquele homem ali com hemorróidas, você crê que Deus pode curar essas hemorróidas e fazer você ficar bem?
Levante-se.
239
O que você pensaria a respeito disto, assentado próximo dele ali, com uma hérnia? Você crê que Deus pode
curar aquela hérnia e te fazer ficar bem?
240
A senhora bem próxima ao seu braço ali, está sofrendo com dor de cabeça. Já se foi agora. Não se foi? Vê, sua
fé fez isto. Isto é tudo que você tem que fazer, é apenas crer.
241
Aqui está uma senhora, aqui, com diabetes. Você crê que Deus te fará ficar bem, senhora, assentada ali com
diabetes? Você crê que Deus pode dizer-me quem você é? Você crê? Senhora Robinson. Este é o seu nome.
242
Ponha sua mão sobre ele ali, por aquela hérnia, talvez Deus o faça ficar bem também. Se você crer nisso! Você
crerá? Tudo bem, senhor.
243
A senhora assentada perto de você, ponha sua mão sobre ela, senhor, ele tem neurite. Você crê que Deus curará
a neurite e fará você ficar bem? Você crê, você pode ter sua cura também. Vocês têm que crer nisso.
244
Agora, esta é a confirmação. Deus fez a promessa, agora, quantos creem que Cristo está aqui? Vocês creem
nisto? Agora, todos vocês que querem, em Sua Presença agora, que querem misericórdia Dele, que querem
misericórdia para sua alma, e você quer aceitá-Lo agora enquanto estão bem em Sua Presença, identifiquem-se. Agora,
eu...
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Um homem pode vir aqui com cicatrizes de cravos em suas mãos, e marcas de espinhos e dizer, “Eu sou o
Senhor.” Qualquer velho hipócrita pode fazer isso. Mas, a Vida! O Corpo do Senhor Jesus está assentado à destra da
Majestade; quando Ele vier, o tempo não será mais, quando Aquele Corpo retornar para a terra. Mas Seu Espírito está
aqui, Sua Vida está dando evidência de que Ele está aqui. Veem? “Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do
mundo.”
246
E você quer misericórdia Dele agora, você apenas se colocaria em pé para uma palavra de oração? Por todo o
edifício, vocês que... onde quer que estejam, vocês se poriam em pé? Deus vos abençoe, bem ali atrás. Isto é correto,
apenas permaneçam em pé. Apenas se ponham de pé, isto é tudo que eu quero que vocês façam. Apenas levantem-se
um minuto, para oração. Se todos vocês se puserem em pé por Ele! Se você está envergonhado Dele agora, Ele se
envergonhará de você diante do Pai; e se você está querendo confessá-Lo agora, Ele te confessará diante do Pai. “Eu
agora quero aceitar Cristo como meu Salvador. Eu quero que Ele me encha com Seu Espírito bem agora. Eu O quero.”
Apenas permaneçam em pé, apenas por um momento, para oração, se você quiser. Levante-se. Assim está bem. Eu
quero... eu me sinto dirigido a fazer isto, fazendo a... Isto é uma chamada de altar. Levantem-se. Nós não temos
nenhum altar para vir; o seu coração é o altar. Apenas puxe para trás toda incredulidade, e saiba que Ele está aqui
agora. Ponha-se em pé, você que quer aceitar Cristo bem agora, na Divina Presença que você sente que tem vindicado
agora.
Agora vamos inclinar nossas cabeças.
247
Senhor Jesus, eles são Teus. Tu disseste, “Nenhum homem pode vir a Mim a não ser que Meu Pai o guie.” E
agora de acordo com a ciência, eles não poderiam nem mesmo ter erguido suas mãos; a lei da gravidade diz que nossas
mãos devem ficar penduradas para baixo. Mas há uma vida nelas, e aquela vida foi trazida próxima da Vida Eterna,
Cristo. E eles fizeram uma decisão em seus corações, de que eles estão contra o mundo. E eles levantaram suas mãos e
puseram-se em pé, desafiando a lei da gravidade, porque há uma vida ali. Então nós desafiamos a lei do mundo e a
incredulidade!
248
No Nome de Jesus Cristo, eles são Teus. Eles são dons de amor do Evangelho. Eles são memoriais da
mensagem, nesta noite, e a... Tua grande Presença conosco. Coloque seus nomes no Livro da Vida do Cordeiro, ali,
Senhor. Nós oramos para que cada um deles esteja ali, como Teus filhos, Teus amados.
249
Encha-os com o Espírito Santo de Deus, dentro de seus corações. Que possam suas vidas serem tão carregadas
com o Poder do Deus Todo Poderoso, que a humildade, o amor, a bondade e a gentileza fluirão deles, e um zelo para
verem outros salvos, os que uma vez estiveram na condição deles. Conceda isto, Senhor.
250
A única coisa que nós podemos fazer, Senhor, é crer. E eles se levantaram como um memorial de sua crença. E
agora com a minha fé e a fé deles juntas, nós a colocamos sobre o Teu Altar, pela fé. E eles são o sacrifício que está
posto ali, esperando que o sacrificado Filho de Deus os aceite em Seu Reino. Conceda isto, Senhor. Que bem agora
possam eles ser Teus, no Nome de Jesus Cristo.
251
Agora vocês que creem Nele com todo vosso coração, que estão em pé, levantem sua mão e digam, “Eu creio
Nele. Eu O aceito bem agora como meu Redentor, e eu busco pelo batismo do Espírito Santo.” Levante sua mão. Deus
vos abençoe.
Agora vocês podem se assentar.
252
Eu quero que vocês encontrem o seu caminho para alguma igreja, agora, de imediato.
253
Amanhã à noite nós teremos uma reunião para o batismo do Espírito Santo, amanhã à noite, bem aqui no
edifício. Agora, há muito fanatismo ao que eles chamam de Batismo do Espírito Santo, mas isso não significa que não
houve um real Espírito Santo. Há um real e genuíno Espírito Santo de Deus, exatamente o mesmo. E eu creio que Ele
nos encontrará aqui amanhã à noite.
254
Agora, quantos no edifício estão convencidos de que estamos no tempo do fim? [A congregação diz, “Amém.”
– Ed.] Quantos estão convencidos de que esta é a Verdade, de que a Palavra deveria ser desta maneira nos últimos
dias? Levante sua mão. [“Amém.”] Quantos de vocês são crentes? Acene com suas mãos. [“Amém.”] Tudo bem. Jesus
disse estas Palavras, “Estes sinais seguirão aqueles que crerem, se você é um crente.”
255
Agora, quantos estão necessitados de Cristo em seu corpo? Levantem as mãos. Correto, vocês, crentes que
estão assentados próximo deles, ponham suas mãos uns nos outros. E da forma como você ora em sua igreja, da mesma
forma você ore aqui. Não ore por você mesmo. Ore por eles; eles estão orando por você. E a Bíblia disse: “Eles
imporão suas mãos sobre os enfermos, e eles sararão.” Agora ,vocês orem da maneira como fazem, e com uma
promessa.
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Senhor Jesus, eles são Teus. Receba-os em Teu Reino. E cure a cada um, Senhor e estes lenços. No Nome do
Senhor Jesus Cristo, conceda isto, Senhor. Satanás tem perdido sua posse. Possa o Poder do DeusTodo Poderoso curar
a cada um.

JEOVÁ-JIRÊ
PARTE III
1
...companheirismo aqui enquanto nós mesmos nos encomendamos a Ti, o companheirismo da Tua Palavra,
pois Tu és a Palavra. Nós pedimos no Nome de Jesus, fale aos corações. Amém.
2
Nós tínhamos deixado Abraão na noite passada em... Nós começamos com ele adiante no capítulo 22 de
Gênesis, onde ele estava oferecendo seu próprio filho, um tipo de Deus dando Seu Filho. Nós começamos lá atrás,
então o deixamos para tomá-lo novamente, sua vida, e não tínhamos passado dali ainda. Nós o deixamos a noite
passada lá pelo capítulo 16 ou 17. Eu creio que foi no capítulo 15 onde o deixamos.
3
Nós vamos tentar terminar isto nesta noite, porque eu tenho uma mensagem apenas para cura Divina, querendo
o Senhor, para amanhã à tarde. E agora, cada pastor é convidado. Traga sua congregação, venham aqui e ponham-se de
pé com eles para a oração.
4
Agora, nós sabemos que às vezes Jesus fez coisas... E Ele faz coisas algumas vezes... Você diz, “Por que Ele
permitiria estas coisas então, Irmão Branham? Por que Ele permitiria que estas coisas acontecessem?” Algumas vezes
isto é feito para provar tua fé. Muitas vezes nós, e... Ele faz coisas estranhas. Por que Ele apenas não vem e diz, “Eu
sou isto, e Eu sou aquilo?” Ele não fez assim, em primeiro lugar. Veem? Ele faz isto para provar sua fé.
5
Vejam, os sacerdotes pensaram que Ele provavelmente desceria e falaria a Caifás, o sumo sacerdote. Mas como
Ele nasceu? Em uma manjedoura, e foi absolutamente rejeitado pelo Seu próprio povo e suas denominações daqueles
dias.
6
Agora, nós encontramos uma vez Jesus falando, apenas como... Observe uma pequena citação aqui que eu
gostaria de fazer. Jesus tinha uma grande multidão ao Seu redor, e parecia que havia muitos. Então, observem o que
Ele disse. “A não ser que vocês comam da carne do Filho do homem e bebam de Seu Sangue, vocês não têm vida.”
Agora, o que você acha que um médico, ou qualquer pessoa intelectual iria pensar quando eles ouviram de um homem
que tinha um nome de ser um filho ilegítimo, e mais como um renegado para o povo daquele dia, se levantar e fazer
uma citação como aquela? “A não ser que vocês comam da Minha carne e bebam do Meu Sangue...” Ora, eles diriam,
“Aquele homem é um vampiro humano. Ora, que coisa, beber o sangue de um homem e comer sua carne? Vocês,
congregação, se afastem de tal homem louco.”
7
Ele não explicou aquilo. Ele não explicou aquilo. Ele não tinha que explicar aquilo. Isto é certo. Ele apenas
queria ver que tipo de fé eles tinham. Veem?
8
Vocês, se vocês cressem, vocês teriam crido, eu não importo com aquilo que alguém possa dizer. Se eu orasse
por cinco mil pessoas nesta noite e todas as cinco mil morressem esta noite, pela manhã eu ainda estaria orando pelo
enfermo. Veem? O que vale é o que Deus diz. Não é o que as pessoas dizem. Veem? E Deus, Ele disse: “A não ser que
comais da carne do Filho do homem e bebais de Seu Sangue, não tereis vida em vós.” Oh que coisa, aquelas pessoas,
aquele grupo intelectual, ora, ora, eles disseram, “Afastem-se daquele homem. Ele é louco. Ele é um homem selvagem.
Ora, aquele que comer o corpo daquele homem é um vampiro humano.” Agora, ele não explicou aquilo.
9
Agora, Ele tinha setenta pregadores ordenados consigo. Ele pensou que estava como um pouquinho demais de
gente ali, então a multidão se afastou dele. Então Ele tinha os ministros ordenados assentados ali e Ele os enviou,
setenta deles. Ele disse: “O que direis vós quando vires o Filho do homem ascendendo ao Céu, de onde Ele veio?”
Agora, Ele não explicou aquilo.
10
Aqueles pregadores disseram, “Este homem ascendendo ao Céu de onde Ele veio? Ora, nós O conhecemos.
Conhecemos Sua mãe. Nós temos estado no estábulo onde Ele nasceu, temos visto o berço onde Ele foi embalado. Nós
temos pescado com Ele. Nós temos deitado aqui nas margens com Ele. E este Filho do homem ascenderá para onde Ele
veio? Ele veio de Belém. Onde está este ascender? Isto é demais para nós.” E eles se distanciaram Dele.
11
Ele nunca explicou aquilo. Ele nunca... Ele não tinha que explicar nada. Deus não tem que explicar nada. Ele é
Deus. Ele apenas faz aquilo, porque Ele prometeu aquilo. Ele não o explica. Então Seus... Apenas doze ficaram. Ele
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virou-Se e olhou para eles, disse: “Eu escolhi doze de vós, e um de vós é um diabo.” Ele disse: “Vocês querem ir
também?” Então Pedro disse aquelas grandes palavras: “Para quem iríamos nós, Senhor, pois estamos certos de que Tu
tens a Palavra de Vida.” Eles tinham visto aquilo tão claramente vindicado. Não importava o que o sacerdote dissesse,
o que alguém mais dissesse, eles sabiam bem ali que Ele tinha a Palavra de Vida. Disseram: “Tu tens a Palavra de
vida.”
12
E então, nós vemos que não importava o que os outros tinham feito, como eles se afastaram, aqueles discípulos
eram predestinados. Eles estavam ordenados para a Vida Eterna. Não... Eles não podiam explicar aquilo. Eles não
puderam explicar aquilo, não mais do que o restante deles pôde, mas havia algo neles. Aquela representação no Céu,
um pensamento que Deus tivera deles antes que a fundação do próprio mundo tivesse se manifestado aqui. E eles
foram conectados com Deus, e estavam certos de que era a promessa de Deus vindicada. E nada iria mudar aquilo
neles. Isto é o real e genuíno cristianismo.
13
Hoje as pessoas são algo parecido como nos dias quando os discípulos estavam no mar. E uma noite, uma
tempestade se levantou. E não havia nada... Todas as esperanças de que eles seriam salvos tinham-se ido. E eles O
viram caminhando sobre as águas. Agora, o barco deles estava inundado, e as velas estavam quebradas, e os remos
tinham-se ido. E eles estavam segurando uns aos outros, gritando. E eles olharam ali fora e O viram vir caminhando na
água, e estavam com medo Dele; sua única esperança. E eles estavam com medo da única coisa que poderia salvá-los.
Se isto não é um exato quadro disto hoje novamente... Eles - eles acharam aquilo fantasmagórico. Vocês sabem, Ele
disse... Eles gritaram de medo de que aquilo fosse um espírito. Aquilo parecia tanto... como espiritual.
14
Isto é a mesma coisa de como é hoje. Mas se você vai fazer como eles fizeram... Quando eles gritaram, eles
ouviram aquela Voz vindo, “Não temais, Sou Eu. Não tenhais medo. Tendes bom ânimo.” E se você apenas observar a
Palavra de promessa para este dia, você ouvirá aquela mesma Voz falando através da Palavra. “Sou Eu. Eu prometi
fazer isto nos últimos dias. Não temais. Não tenhais medo. Coloquem vossa confiança em Mim, o Filho de Deus (Que
é Ele). Creiais nisto agora.”
15
Nós deixamos Abraão na Presença de Eloim a noite passada, de onde o havíamos trazido através das
promessas. E agora, a última promessa antes da vinda do filho, nós encontramos que um Homem veio, vestido como
um homem, comeu como um homem, falava como um homem; e Abraão olhou para Ele e dirigiu-se a Ele como Eloim:
Eloim. Dois foram enviados para Sodoma para pregarem ali, e nós comparamos aquela situação com hoje. Todos vocês
se lembram da história, de onde a deixamos. Apenas perfeitamente a mesma coisa, como Jesus predisse que seria,
como foi nos dias de Sodoma, a mesma coisa está na mesma posição nesta noite. E se...
16
Hoje eu estava assentado ali, e eu estava me perguntando, e eu me perguntei o porquê de tudo isto. Eles
ouviram de outro terremoto acontecendo ali embaixo, e eles disseram... “Sacudindo os países novamente...” E eu
pensei: “O que é isto?” Vocês sabem, aquilo foi feito na Sexta-Feira Santa. Vocês sabem, há mil e novecentos anos
atrás, na Sexta-Feira Santa, a igreja rejeitou Jesus Cristo, e um terremoto sacudiu o mundo todo. E eles O tem rejeitado
novamente na Era de Laodicéia como a Bíblia disse que o fariam; deixaram-No do lado de fora.
17
Este movimento ecumênico do Concílio de Igrejas é exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão perdendo
todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas. Como podem dois andar juntos a menos que eles estejam de acordo?
Bem, você não pode fazer isto. Isto não funcionará com os reais e genuínos cristãos. Eles nunca receberão aquilo. Não,
senhor. Um cristão nascido de novo nunca entrará numa armadilha como aquela. É a mesma coisa como colocar um
pato em uma gaiola. Eles sabem que ele está escolhido para o abate. Você nunca o levará àquilo. Então um real cristão
nascido de novo ficará longe daquilo.
18
Então Abraão estava ali, em pé, e falando com um Homem que tinha Suas costas viradas para a tenda onde
Sara estava. E Abrão... o nome de Abraão, um dia ou dois antes ainda era Abrão e Sarai, e agora era Sara e Abraão. E
Ele dirigiu-Se a Abraão em seu paternal nome sacerdotal. “Abraão, onde está Sara (princesa), tua esposa?”
Ele disse: “Ela está na tenda detrás de Ti.”
Ele disse: “Eu te visitarei, de acordo com a promessa, no tempo da vida.” Em outras palavras, num outro mês.
“E Eu te visitarei como prometi.” Tinha estado esperando por vinte e cinco anos agora por este filho prometido, não se
abalando com incredulidade na Palavra de Deus, mas foi forte, dando louvores a Deus. Observe isto agora.
19
E então Sara, dentro da tenda... Se fôssemos colocar isto em uma expressão das ruas, como que riu-se consigo
mesma. Disse: “Eu, uma mulher velha de noventa anos de idade e ter prazer com meu senhor, meu marido? Ele já está
com cem anos de idade, nós paramos de estar como marido e esposa há muitos, muitos anos.” E o Homem com Suas
costas viradas para a tenda, disse: “Por que Sara questionou aquilo, dizendo estas coisas em seu coração?” Veem? E
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daquela forma Abraão reconheceu Quem estava falando com ele. Aquele era Eloim, exatamente. Seu sinal provou Sua
afirmação.
20
Disse: “Eu te visitarei.” Por que Ele diria, “Eu”? Como Ele o chamou Abraão, quando Ele era Aquele que tinha
lhe dado o nome como um símbolo, não na presença de um homem, mostrando exatamente o que viria a suceder,
dando a ele sua autoridade vindicada, aquela... a Palavra prometida, de que aquele Homem que estava falando com ele
era Deus, Eloim.
21
Agora, nós encontramos que em Hebreus no capítulo 4 e versículo 12 (como eu tenho citado duas vezes já
durante as últimas duas noites), que a Bíblia diz que a Palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração,
os segredos do coração. E quando Jesus pôde olhar na congregação e discernir seus pensamentos, e disse à mulher
quantos maridos ela teve, disse a Natanael onde ele estava, aquilo era uma vindicação de que Ele era aquele Messias,
Deus Emanuel, porque Ele era a Palavra.
22
Os profetas eram daquela maneira. Os profetas eram considerados deuses. Vocês entendem que Jesus mesmo
disse assim. Disse: “Como podem vocês condenar-Me quando chamam àqueles a quem a Palavra de Deus veio, vocês
os chamam de deuses. E como vocês Me condenam quando Eu digo que Eu Sou o Filho de Deus? E se Eu não faço as
obras de Meu Pai, então não creiam.” Ele era a Palavra de Deus vindicada para aquela era.
23
Agora, se Ele viesse com o sinal de Moisés, não teria funcionado. Se Moisés viesse com o sinal de Noé, aquilo
não tinha sido profetizado para aquele dia. E todos aqueles clérigos, e teólogos, e grandes estudiosos, e estudiosos, e
ministros graduados, o que é bom. Nós não temos nada contra isto. Mas aquela não é a mensagem da hora. Aquilo era
para aquele dia sombrio. “Haverá Luz no tempo do entardecer.” Ele prometeu estas coisas. Eu as tenho lido inúmeras
vezes na Palavra. “Exatamente como foi então,” Ele disse: “será novamente.” Eu poderia atar isto a cada escritura na
Bíblia, e mostrar a vocês que isto é a Verdade.
24
Então, Ele professa que foi vindicado quando Ele disse que Sara... o que ela fez estando atrás Dele. Agora,
observem, Ele prometeu que no mês seguinte ela conceberia. “De acordo com tempo da vida,” Ele disse. Então,
observem, o caminho de Abraão era um tipo da Semente Real agora. Você notou Abraão, que a promessa era para ele e
para seus filhos depois dele. E então, seus filhos eram, primeiramente, a semente natural, e então a Semente Real, a
qual é Cristo. Da primeira semente, que foi através do sexo, veio Isaque. Mas sem sexo veio Jesus, a Semente Real.
25
Agora, aquilo que o Sangue... Veem, nós somos salvos por Sangue. E sem o derramamento de sangue não há
remissão. Observem, Jesus não era judeu; Jesus não era gentio; Jesus era Deus. Ele não era... Ele não poderia ser judeu
ou gentio. Vejam, o sexo masculino produz a hemoglobina, a qual é a célula do sangue. O germe está na célula de
sangue.
26
Eu ouvi vocês, gente daqui, muitos de vocês... Eu estava andando por aí outro dia observando seus fazendeiros,
e vocês que tem galinhas. Ora, uma galinha pode botar um ovo. Uma pássara pode botar um ovo. Mas se ela não tem
estado com aquele companheiro, o ovo não chocará. Contudo ela pode botar o ovo, pois o ovo vem pela fêmea. Mas o
sangue... E a vida está no sangue.
27
Então, portanto, Sua Vida foi uma vida criada, não germinado de algum homem. E então, o óvulo não era de
Maria, porque se o óvulo fosse de Maria, como a maioria dos protestantes creem e os católicos também, que o óvulo
era de Maria... Então, a... Que o óvulo era de Maria, faz Dele um humano. Não, se a célula do Sangue era Deus, assim
também o óvulo era Deus. Porque Maria não poderia produzir aquele óvulo... Vocês sabem, vocês entendem do que eu
estou falando. Ela não poderia fazer aquilo sem sensação. Ora, se fosse com uma sensação o que você estaria fazendo
Deus fazer então? Ser sexo outra vez. Veem? Então, tanto o óvulo como a célula de Sangue era Deus. Amém. E isto é...
Creia nisto, e você terá fé para seguir adiante. Nós não somos salvos por sangue judeu, ou por sangue gentio. Nós
somos salvos pelo Sangue de Deus, o Próprio, uma célula de sangue que foi criada.
28
Como eu disse... Tire os filhotes daquela velha mãe pássaro. Está chegando o tempo da primavera. Eu estava
observando outro dia como eles estão levando palha e indo fazer seus ninhos. Agora, ela pode subir ali e fazer um
ninho, e encher o ninho de ovos, e assentar-se sobre eles, e revirá-los, e ser tão fiel para com seus ovos, até que ela se
torne tão fraca a ponto de não poder sair do ninho e conseguir para si alguma coisa para comer. Mas se ela não tivesse
estado com um pássaro macho, eles nunca chocariam. Eles não são férteis. Vocês sabem disso. Eles permaneceriam no
ninho e apodreceriam.
29
É desta forma com algumas de nossas igrejas. Nós temos apenas um ninho cheio de ovos podres. Eles não têm
nenhuma fé de Abraão. É tempo de limpar o ninho e começar de novo. Ponha-se em contato, não com alguma
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organização, algum seminário teológico, mas ponha-se em contato com o Companheiro, Cristo Jesus, Quem trás
fertilidade para o Espírito de vida que está em você. Ele é Aquele que pode fazer você crer nisto.
30
Limpe o ninho e recomece tudo outra vez. Vocês dão um tapinha em suas costas, e os levam para dentro, e os
fazem diáconos... e casados quatro ou cinco vezes e tudo o mais. No que estamos nos tornando afinal? Envie-os para o
seminário, e injete algum fluído balsâmico neles, e traga-os de volta e...
31
Outro dia, aqui, em uma estimativa, mostrou que noventa e nove por cento dos pregadores protestantes por
toda a nação não creem em uma literal segunda vinda de Cristo. Oitenta e sete por cento negam o nascimento virginal.
Pensem nisso. O que nossos filhos vão ter de encarar mais adiante? Deus, dá-nos novamente a fé que uma vez foi dada
aos santos.
32
Abraão... Observem sua trilha enquanto ele vem. Ele tipifica exatamente com a igreja. Tudo que Abraão fez
tem... Nós temos observado a igreja. Se nós tivéssemos uma semana ou duas para ficarmos aqui, eu poderia mostrarlhes passo a passo, a igreja tem feito a mesma trilha. O último sinal foi Deus, a Palavra prometida, falando com ele em
carne humana; a última promessa antes de o mundo gentio ser destruído, que foram Sodoma e Gomorra.
33
Agora, pensem. Abraão antes tinha... Deus tinha lhe aparecido em muitos símbolos, luzes, formas e sinais. Mas
Deus nunca tinha vindo a ele como um ser humano, e falado em uma Voz audível, como a de um ser humano para
outro ser humano. Agora lembrem-se, a promessa apenas agora está pronta para ser cumprida. A... Sodoma está para
ser queimada. A última mensagem está trabalhando. E ali vai a igreja normal, a igreja denominacional, melhor dizendo.
E ali vai um moderno Billy Graham para sacudi-los.
34
Há uma igreja eleita, não em Sodoma, chamada para fora, separada. Eles têm um mensageiro. Observe, o grupo
de Abraão recebeu a mensagem. E agora, o que era isto? Deus, que tinha estado falando com ele por todo o tempo em
símbolos e formas, e tudo o mais, levantou-se bem ali. E agora Ele manifesta-Se a Si mesmo bem ali em carne humana,
e discerne os pensamentos que estão no coração de Sara por detrás Dele. E Abraão disse: “É Eloim, o TodoSuficiente.” Lembrem-se, imediatamente depois daquilo Sodoma foi queimada.
35
Pensem nisso. A igreja pode estar recebendo seu último sinal, gente. Veem, nós temos... Vocês têm gritado,
vocês têm tido a justificação por Lutero, santificação por Wesley, grandes tempos, gritos, regozijos, falando em
línguas, interpretação de línguas, cura Divina. Mas onde estamos nós agora? Deus falando bem no meio de nós, audível
através de nós, da mesma forma como Ele fez ali.
36
E Ele prometeu fazer isto; é isto. Isto não é algo que nós inventamos. A Bíblia disse assim. Jesus disse que
faria isto, Ele mesmo se faria conhecido novamente. Note. E imediatamente depois disto, Abraão pleiteou por Ló. Ele
disse que se Ele pudesse encontrar pelo menos dez pessoas, Ele a pouparia, mas Ele não pôde nem mesmo achar aquela
quantia. Os mensageiros ali embaixo, eles rejeitaram os mensageiros.
37.
Como no café da manhã com Billy Graham, quando ele estava em nossa cidade, em Louisville, Kentucky. Eu
estava naquele café da manhã. Ele disse: “Eu vou a uma cidade...” Ele disse... Ele segurava a Bíblia. Ele é um grande
crente na Bíblia. Ele disse: “Eu vou em uma cidade, e eu tenho uma campanha. Eu tenho trinta mil conversos ou
decisões feitas.” Ele disse: “E eu volto dali a seis meses, eu não posso encontrar trinta.” E ele disse: “Paulo ia em uma
cidade e fazia um converso. E quando ele voltava um ano depois, aquele converso tinha feito conversos, conversos
vezes conversos, até que ele tinha centenas de conversos através de um.” Ele disse: “Agora, qual é o problema?” Ele
disse: “Vocês, bando de pregadores preguiçosos...” Ele disse: “Vocês se assentam com seus pés sobre a escrivaninha, e
não saem para visitar aquelas pessoas.”
38
Agora, quem sou eu, uma pessoa iletrada como eu para contradizer o grande evangelista? Mas eu gostaria de
ter dito uma palavra a ele. “Billy, que pregador levou Paulo à conversão?” Veem, é porque Paulo O tomou mui
profundamente, que Cristo veio dentro dele, e ele era um fogo vivo e aceso sob a Presença viva, não algum movimento
intelectual, ou algum ajuntamento, ou tinha alguma anotação assinada, ou implorava que vocês fossem a igreja. Leveos ao batismo do Espírito Santo, e então ele estará em fogo. Ele produzirá filhos. Como ele poderia fazê-lo sendo
estéril? Não pode ter filhos a menos que tenha vida em si mesmo. Esta é a única maneira pela qual alguma coisa possa
reproduzir-se a si mesmo, é pelo embrião. E o embrião é o Espírito Santo que estava em Cristo, está no crente.
39
Agora, nós vemos o último sinal de Deus para Abraão, literalmente foi Deus, a Palavra. Lembrem-se, Deus, a
Palavra prometida que lhe tinha sido prometida por todo o tempo falou com ele em carne humana. Um Homem ali de
pé falando com ele, discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara, e ela estava de costas, por detrás
Dele na tenda; aquele foi o último sinal. Observem agora. Ele antes tinha lhe aparecido em muitos símbolos e assim
por diante, como luzes, e fogo, e assim por diante, tinha aparecido a ele. Mas agora, observem. E imediatamente eu
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quero que vocês notem o que aconteceu ao velho casal. Eu espero que vocês não me tomem por radical. E se vocês não
creem nisto, apenas deixem isto assim. Apenas... vejam. Mas eu quero lhes dizer o que eu penso que aconteceu.
40
Vocês observaram? Agora, como iria Sara ter aquele bebê? Então, ela tinha cem anos de idade. Então, alguém
diria, “Bem, era diferente então.” A Bíblia disse que seu ventre estava morto, e a Bíblia disse que ambos eram bem
avançados em idade. Mas Ele está fazendo Sara e Abraão, voltarem por aquele caminho, exatamente como Ele
prometeu que faria a sua semente. E Ele fez isto. Eu posso provar isto, apenas exatamente pelos passos que Abraão
tomou.
41
Então, veja onde ele está aqui agora. Quando este Deus veio e falou com ele em carne humana, fez-Se
conhecer a ele, imediatamente então, como é que Sara iria ter aquele bebê? Agora, Abraão tinha vivido com ela, e
talvez e tivesse... Eu disse que seu corpo estava tão bom quanto morto. A Bíblia diz que estava. Seu corpo, agora
morto, o ventre de Sara morto. Mas ele não titubeou, ainda assim ele creu.
42
Agora, vejam. Se Sara... Eu estou em uma audiência mista, e vocês me perdoem, irmãs. Vocês teriam dado
ouvidos ao vosso médico, e eu sou seu irmão. Mas agora, notem. Sara, aos noventa anos de idade estava muito velha
para entrar em trabalho de parto. Seu coração não suportaria aquilo. Vocês sabem disso. E outra coisa, suas veias
lácteas tinham secado. Eles não tinham a saúde e as mamadeiras em seus dias (Veem?), tinha que ser uma mãe farta de
leite. Observem. Então como Ele faria? Como ela teria este bebê? Seu ventre estava morto. Seu próprio corpo estava
morto, e Abraão estava morto.
43
Vocês sabem o que Ele fez? Ele os transformou. Ele os tornou novamente um jovem homem e uma jovem
mulher. Eu posso provar isto. Ele os fez um jovem homem e uma jovem mulher, tornou-os jovens novamente. Oh, que
promessa maravilhosa. Você diz, “Oh, Irmão Branham...” Bem, só espere por um minuto. Não... Apenas espere. Isto
pode ferir um pouquinho, os legalistas, mas eu quero que vocês vejam isto agora, apenas por um minuto. Então, nós
estamos apenas ensinando sobre isto como em uma lição da escola dominical. Ele os tornou novamente em um homem
e uma mulher jovens novamente, com mais ou menos vinte anos de idade.
44
Abraão... Agora, vejam, ele está velho, sua barba caída assim para baixo, seu corpo tão bom quando morto,
seus pequenos, velhos e frágeis braços... Sara, um pequeno xale sobre seu ombro, uma pequena touca, uma pequena
vovó mancando sobre uma bengala... Eu posso ver na manhã seguinte. Ora, Abraão, com uma grande corcunda nas
suas costas, o cabelo branco balançando, e Sara disse: “Abraão, querido, ora, sua barba tornou-se negra.” “Ora, Sara,
seus lindos olhos estão brilhantes, exatamente como sempre foram. Suas bochechas têm-se tornado rosadas.” E antes
que o sol se pusesse na próxima noite ela tinha voltado a ser uma jovem mulher, e ele era um jovem homem.
45
Você diz, “Bobagem, Irmão Branham.” Oh, sim, aquilo foi assim... jovens.
46
Uma promessa maravilhosa e tipo para a Semente Real de Abraão que imediatamente viria. Lembrem-se. É
isto uma promessa? Sim, nós seremos transformados. Eles foram transformados em um homem e uma mulher jovem,
mostrando exatamente o que a igreja, o que viria a acontecer à Semente Real. Você diz, “É aquilo uma promessa?” I
Tessalonissences 4:17, “A trombeta de Deus soará e nós seremos transformados em um momento, num piscar de olhos,
seremos levados juntos.”
47
Por quê? O corpo dela, os corpos deles tinham que ser mudados para receberem o filho. E os nossos vis e
mortais corpos terão de ser transformados para recebermos o Filho, porque nós seremos levados. Nós teremos que estar
em um corpo diferente deste, pois seremos levados aos ares para encontrá-Lo. Amém. Não... Exatamente correto com
as Escrituras... Vocês Veem? Eles foram mudados.
48
Se nós temos de encontrar o Senhor nos ares, nós não poderemos encontrá-Lo com este tipo de corpo, porque
somos do pó da terra. Mas nós vamos receber um (Aleluia!) que irá no rapto. E a parte bela disto é que está tão
próximo. Nós vemos todos os sinais tomando lugar corretamente; não haverá muito tempo agora. Em uma dessas
manhãs haverá uma transformação. Mas lembrem-se, isto virá apenas e somente para a Semente Real. A vinda de Jesus
será tão secreta, o restante das pessoas não saberão nada a respeito disso.
49
Vocês sabem que provavelmente não haverá muitos. “Assim como foi nos dias de Noé, quando oito almas
foram salvas pela água, assim será na vinda do Filho do homem.” “Estreita é a porta, e apertado é o caminho, mas
poucos serão os que o encontrarão.”
50
Você pode dizer, “Haverá milhões ali.” Eles são todos os que foram, claro, redimidos através das eras. Mas
aquele lugar do rapto, onde temos chegado agora... O que se sucederá em um desses dias? Eles irão dizer, “Agora,
vocês sabem, aqui estamos nós no período da tribulação. Eu pensei que a igreja teria de ser raptada antes do período de
tribulação.”
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51
Esta é a verdade. Não a igreja, mas a Noiva. A igreja passa pelo período de tribulação, mas não a Noiva. Não,
senhor. Ela está redimida. Ela não tem nada que precise ser purificado; Ela já é pura. O Espírito Santo tem vindo a Ela
e a tem purificado, e tirou toda a imundície e sujeira do mundo. E ela crê naquela Palavra e torna-Se parte Dela.
Correto. Sem o Espírito Santo, não há nada a ser feito. É que a Noiva sai de dentro da igreja. E ali... Ela... Aquilo que é
chamado de o remanescente da semente da mulher é deixado para passar pelo período da tribulação.
52
Vocês sabem, uma vez depois que todas as Escrituras, Isaías, Malaquias 3 e Isaías 40, profetizaram sobre a
vinda de João Batista, João veio exatamente em linha com as Escrituras. E mesmo os discípulos vieram a Jesus e
disseram, “Por que dizem os escribas (as Escrituras), que o Elias deve vir primeiro?” Ele disse: “Ele já tem vindo e
vocês não o souberam. Ele já veio, e eles fizeram-lhe exatamente o que lhes estava suposto fazer, e não o souberam.”
53
Agora, poderia ser num destes dias, e você poderia dizer, “E o rapto? Ele já veio e você não soube. “Haverão
dois em uma cama. Um será tomado; um será deixado.” Vocês sabem, há várias centenas de pessoas desaparecendo na
terra todos os dias de qualquer maneira, vocês sabem. E eles já não podem dar conta disto. E apenas pense nisso, a
tristeza, aquelas pessoas continuarão pregando e crendo que estão sendo salvas.
54
E Noé entrou na arca e a porta foi fechada por detrás de si pela Mão de Deus. O sol levantou-se e se pôs por
sete dias antes que alguma coisa acontecesse. E as pessoas continuaram pregando, continuaram zombando, e tudo o
mais, não sabendo que a única misericórdia que eles tiveram já estava encerrada para eles. Pense. Ministros ainda
estarão educando pregadores e enviando-os, e coisas assim acontecendo, e a igreja movendo-se adiante, e
completamente sem misericórdia, sem qualquer coisa, completamente cortada fora. O rapto tem acontecido. “Que o
sujo, suje-se ainda.” As Escrituras dizem isto. Já veio e vocês não o souberam...
55
Pense naquela noite, amigos, e observe o que vai acontecer. Não há nada no mundo que possa confortá-los
agora a não ser a Palavra de Deus. Veem? Não há outras esperanças, sua nação, em nenhum lugar. Nós estamos
carcomidos até o caroço. Vocês sabem disso. O comunismo tem carcomido toda a coisa. Isto tem sido falado; e isto
será daquela maneira. Ele não irá impedir isto. A Bíblia disse que seria desta maneira. Então você não poderá impedir
isto; isto é tudo. Aprontem-se para o rapto. É a única coisa a se fazer.
56
Tessalonissences, em... I Tessalonissences 4:17 diz que nós seremos transformados como Abraão foi, levados
em um corpo diferente. Agora, Abraão, seus velhos corpos tinham que ser transformados. Então os nossos terão que ser
transformados para cumprir a promessa. Nós teremos que ser transformados.
57
Agora, você diz, “Estes velhos corpos?” Eu quero... Eu estava falando aqui em Kiwanis algum tempo atrás, e
um doutor veio depois de terminarmos, ele disse: “Senhor Branham,” ele disse: “Eu apreciei sua palestra,” mas disse:
“Saiba que eu não posso crer em coisa alguma a menos que isso possa ser cientificamente provado, a respeito daquele
nascimento virginal e coisas desse tipo, e sobre a existência de Deus.”
Eu disse: “Bem, você nunca crerá Nele, porque você nunca poderá provar cientificamente a existência de Deus.
Você tem que crer Nele por fé, por fé.”
Ele disse: “Bem, eu não creio em coisa alguma que não seja científica.”
Eu disse: “Você é casado?”
Ele disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Você ama sua esposa?”
Ele disse: “Certamente que sim.”
Eu disse: “Cientificamente, mostre-me então o que é amor. Eu quero comprar um pouco, se você puder dizerme em qual drogaria é vendido, eu realmente preciso disso.” Eu disse: “Eu...” Veem, apenas uma simples coisa.
58
Eu disse: “Eu vou lhe fazer uma pergunta. Agora, aqui. Nós somos feitos do pó da terra?”
Ele disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Nós recebemos isto ao comer a comida que vem da terra. E aquilo é a vida botânica e assim por
diante.” Veja você, você apenas vive por causa da substância morta. Veem? Se você vive, alguma coisa tem que morrer
para que você, fisicamente, possa viver. Se você come batatas, elas morrem. Se você come carne de vaca, a vaca
morreu. Se você come carne de porco, o porco morreu. Se você come verduras, elas morreram; são uma forma de vida.
E você apenas pode viver naturalmente por causa de alguma substância morta, uma substância morta. Agora, isso não
te leva a arrazoar, amigo, que você apenas poderia viver eternamente por causa da substância de Algo que morreu por
você? Cristo morreu, sim, e levantou-se novamente para vindicar Sua Divindade.
40

59
Observe agora. Eu disse: “Doutor, se eu comer comida então, toda vez que eu a comer, ela entra no meu corpo,
e se transforma em células de sangue.”
Ele disse: “Isto é certo.”
“Então toda vez que eu como, eu renovo minha vida.”
Ele disse: “Isto está correto; novas células de sangue.”
Eu disse: “Quero lhe perguntar algo então. Quando eu tinha dezesseis anos de idade, eu comia milho, e feijões,
e batatas, e carne, tão exatamente como eu faço agora. E cada vez que eu comia, eu ficava maior e mais forte. E então
quando eu cheguei ao redor dos vinte anos de idade... Cada ser humano, não importa o quanto você coma, quão bem
você coma, você fica mais velho e mais fraco. Agora, se eu estou derramando a água deste copo dentro deste outro, e
eu derramo até que fique pela metade, e então eu apenas continuo derramando depois que estiver pela metade; ao invés
de subir a água desce, cientificamente, prove-me como isto é feito.”
60
Como pode ser isto quando estou comendo a mesma comida, renovando minha vida a cada dia de acordo
com... prove isto... prove cientificamente que eu estou renovando minha vida quando recebo novas células de sangue, o
mesmo tipo de sangue que eu recebia quando tinha dezesseis anos de idade. Mas, por que é que depois que eu chego ao
redor dos vinte e alguma coisa, então, não importa o quanto eu coma, eu estou decaindo, ficando mais velho, e velho, e
decaindo cada vez mais o tempo todo. Ao invés de me renovar como fazia, agora está levando-me para baixo. Isto é
uma indicação, isto é o que é.
61
Mas Deus fez um quadro. E Ele te tomou quando você estava ao redor dos vinte e poucos anos de idade. Se
nada pudesse interferir... Como o pequeno menino aleijado assentado aqui, exatamente como um talo de milho começa
a subir, e se deita sobre ele e o faz crescer aleijado... Se você pudesse remover aquela coisa que o aleija e fazê-la sair, o
talo se endireitaria. Ele teria que se endireitar; isto é tudo.
62
Observe, se nada interferir nisso, então você, uma boa jovem mulher, um bom jovem homem, e você e seu
marido juntos, um Adão e uma Eva modernos desde o princípio. Deus disse: “Ali estão eles. Agora, morte, você vá
atrás deles. Você pode começar a levá-los, mas não poderá levá-los completamente até que Eu não chame.” Agora, o
que é isto? É um quadro negativo.
63
Oh, que coisa. Veem, aquilo é exatamente o que Ele fez com Sara e Abraão. Ele arrancou-lhes a velhice. A
velhice é um sinal da morte, e não haverá sinais da morte nos Céus. Veem, toda a memória da morte será tirada, e ali
não haverá velhice. Nós todos seremos jovens. É exatamente como um quadro que Deus tinha desenhado em sua
mocidade. E agora, Deus tomou Abraão e Sara e os colocou bem de volta àquela boa e jovem idade outra vez. Então, aí
estamos nós.
64
E há outra prova que quero lhes mostrar agora. Eu não sinto que não será tão boa. Eu apenas tenho que... Você
não tem que crer nisto. Bem, deixe-me perguntar-lhe. Deixe-me mostrar-lhe alguma coisa. Deixe-me mostrar-lhe que
eles fizeram assim.
65
Agora, observe. Veja onde eles estavam no mapa quando Deus lhes apareceu lá em cima próximo de Sodoma.
Imediatamente depois daquilo eles iniciaram uma viagem de aproximadamente quatrocentos e oitenta quilômetros para
Gerar. Aquilo era uma imensa viagem para um homem e uma mulher velhos. Aqui está aquele velho homem agora,
com suas barbas caídas assim, sobre seu cajado. Aqui está a pequena vovó, vocês sabem, usando sua pequena touca,
arrastando-se atrás dele, dando passos de quatro ou cinco polegadas enquanto segue.
66
E então, o problema disso foi, quando eles chegaram próximos de Gerar, ali estava Abimeleque. Um rei estava
em busca de uma amada. E todas aquelas belas mulheres que ele tinha, moças filistéias, quando ele viu Sara, ele
apaixonou-se por ela, queria fazer dela sua esposa. Isto é certo? Ha, ha!
67
Oh, irmão, a Bíblia é nada mais do que uma carta de amor. Você tem que ler entrelinhas, ver o que quer dizer.
Deus disse que Ele escondeu-se dos olhos dos sábios e prudentes, e revelou-Se a tais bebês para que aprendessem.
68
Quando eu estou fora em missões, minha esposa escreve-me uma carta. E eu a amo e ela me ama. E ela diz,
“Querido Bill, esta noite eu apenas coloquei as crianças na cama, e eu tenho trabalhado hoje...” Eu vejo o que ela está
lendo, o que ela está escrevendo. Mas, vejam, eu a amo tanto que posso ler as entrelinhas. Eu sei do que ela está
falando. Ela não tem que me dizer o que eu sei, porque eu posso ler as entrelinhas.
69
É dessa forma que é com Deus. Nós não estamos tentando estudar de um ponto de vista de noticiário, algum
ponto de vista teológico. Mas apaixonamo-nos por Ele. Apaixonamo-nos e realmente O temos em nosso coração. O
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amor de Deus preenche nosso coração pelo Espírito Santo. Então vá ler a Bíblia. Você vai ver isto vindo exatamente
entrelinhas. Vê, você sabe o que Ele está dizendo. Ele nem chegou a dizer aquilo por uma palavra.
70
Jesus agradeceu ao Pai porque Ele escondeu aquelas coisas aos olhos dos sábios e prudentes. Agora, ninguém
mais poderia ler as cartas da minha esposa deste jeito, porque eu a amo assim. Veem? E esse é o jeito que ela escreve
para mim. Esse é o jeito que Deus escreve para você; é nas entrelinhas. Você lê isso.
71
Aqui está ela agora, Sara. Claro, desceu ali... Poderiam vocês imaginar uma pequena vovó, vocês sabem, e
todas aquelas moças bonitas dali ao redor da sociedade Filistéia... no país, Gerar. E ali está Abimeleque. Ele é um
jovem rei de bela aparência, e ele quer conseguir para si uma amada. Ele olha por todo redor. Elas são belas e tudo o
mais. Mas ele vê a vovó vindo, vocês sabem, trêmula, nervosa, vindo pelo caminho. Ele disse: “Aquela é pela qual eu
tenho esperado. É ela.” Disse, “Oh...”
72
E Abraão disse: “Eu te rogo, Sara, que você demonstre bondade para comigo. És formosa aos olhos.” Oh...
disse: “Quando chegardes ali, diga que sou teu irmão, e direi que és minha irmã, porque se não o fizeres, eles me
matarão e te levarão.” Veem, eles... Você não poderia ter duas esposas ao mesmo tempo então. Veem? Assim então
nós... Ela não poderia ter dois maridos, melhor dizendo, ao mesmo tempo. Um dia desses eu vou pregar sobre isto.
Então vocês falam sobre a semente da serpente causando algum tipo de alvoroço, esperem até que isto saia.
73
Bem... Bem, agora, lembrem-se. Então nós vemos que quando a viu vindo, uma vovozinha como aquela,
Abimeleque apaixonou-se por ela, e foi e tomou-a para ser sua esposa. Pensem nisso. Veem a que ponto Ele os havia
rejuvenescido? Certamente, Ele tinha de fazê-lo.
74
A carta de amor da Bíblia é algo que Deus escreve para nós. Ele está escondido dos olhos dos sábios e
prudentes e Ele revelará isto a tais bebês para que aprendam. Ele esconde... Ele escondeu Sua vinda. Ele escondeu
Jesus dos fariseus, aqueles estudantes das Escrituras. E nós não temos nada como eles hoje. Não importava quão
estudiosos eles eram, eles não O reconheceram. Ele estava escondido. A Bíblia disse que Ele estava.
75
E vocês sabem que a Bíblia disse que esconderia da mesma maneira aos clérigos desse dia? “Teimosos, duros
de entendimento, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, obstinados, caluniadores, incontinentes e que
desprezam aqueles que estão certos; tendo uma...” Você diz, “Estes são os comunistas.” Não, não. “Tendo forma de
piedade, mas negando a eficácia dela; de tais, afaste-se.” Veem? Isto é certo. “São os que se introduzem pelas casas e
levam cativas mulheres néscias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências,” e assim por diante.
76
Notem. Agora, nós encontramos Abraão ali embaixo. E Abimeleque veio e disse: “Aquela é a qual tenho
esperado por todo o tempo.” Então ele enviou suas moças para a buscarem, e levarem-na ali, e, oh, talvez arrumá-la
toda, e fazê-la parecer com algum tipo de rainha. E naquela noite... Eu quero que vocês notem aqui, a Graça de Deus
para com Seu profeta. Isto pode chocá-los um pouquinho, mas é a verdade. Não importa o que isto pareça, olhem
apenas para o que a Bíblia disse.
77
Então, vejam vocês, Abimeleque, ele pensa, “Amanhã eu me casarei com aquela bela moça hebréia. E ela já
está nas câmaras ali agora. E as criadas a estão perfumando, e embelezando seu cabelo, e arrumando-a.” Agora, poderia
você imaginar uma mulher velha com noventa anos de idade arrumada assim para casar-se com um jovem rei?
78
Então nós encontramos como elas deixaram aquela bela moça hebréia toda enfeitada... E ele toma o seu banho
e... e deita-se, estica seus pés após ter feito suas orações, e deita-se, e diz, “Oh, que coisa.”
79
Agora, iria... poderiam vocês imaginarem Abraão fazendo uma trapaça como aquela? Um homem que diria
algo assim a respeito de sua esposa? Pense num covarde. Abraão fez aquilo. E ali está ele, assentado ali fora agora,
depois de ter feito algo como aquilo.
80
Observem. E Abimeleque, naquela noite o Senhor apareceu-lhe em um sonho e disse: “Você é um homem
morto.” Disse: “Você tem tomado a esposa de outro homem.” Ele disse: “Senhor, Tu conheces a integridade do meu
coração.” Disse: “Ela disse-me que ele era seu irmão, e ele disse-me que ela era sua irmã.” Ele disse: “Conheço a
integridade do teu coração. Esta é a razão pela qual te guardei de pecares contra Mim.” Veem? “Mas aquele... seu
marido é o Meu profeta.” Vejam Sua Graça para com Seu profeta, mesmo que ele estivesse errado. Veem? Disse: “Ele
é meu profeta. E eu não ouvirei tuas orações. Você vá e leve sua esposa de volta, e deixe-o orar por você. Se você não
fizer isto, a sua nação inteira estará perdida; pois cada ventre será fechado.”
81
Pensem nisso. Isto foi exatamente o que Ele disse. E Abimeleque era um bom homem e temia a Deus. Sim,
senhor. Mas vocês Veem o que a Graça de Deus faz? Ali fora está assentado seu profeta, que deu sua esposa para
casar-se com outro homem, mesmo esperando pela promessa do filho, e coisas desse tipo, e a Graça de Deus
permanece com aquela Palavra, independente disto. Isto é correto. “Seu marido é Meu profeta, e Eu não ouvirei sua
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oração. Não importa quão justo, e quão bom, e quão esperto você seja, a menos que ele ore por você, você é um
homem morto.”
82
Então ele levou e restaurou Sara novamente. Oh, que coisa. Então Isaque entrou em cena.
83
Agora, para encerrar, rapidamente agora eu quero chegar a algo. Isaque entrou em cena, e então a promessa foi
cumprida.
84
Agora, depois que Isaque veio, um pequeno menino, ele estava por volta dos doze anos, algo assim, Deus fez
um teste duplo a Abraão. Depois de já o ter testado por vinte e cinco anos ali, então Ele lhe fez um teste duplo. Agora,
Ele disse: “Abraão, Eu quero que você tome este filho agora, teu único filho, e leve-o em cima de uma montanha que
eu te mostrarei aqui nesta visão. E eu quero que você o leve ali e o ofereça em um sacrifício.”
85
E ele disse... Ele nunca poderia... não recusou a fazer aquilo. Ele apenas levantou-se na manhã seguinte depois
que o Senhor lhe falou, selou as pequenas mulas, e tomou alguma madeira e coisas e as arrumou, e saiu com as mulas.
Ele viajou três dias. E então ele chegou ao lugar, e ele olhou a longa distância depois de ter viajado três dias. Agora,
aqui é onde Abraão estava. E uma jornada de três dias... E quando... Os homens de então não tinham carros como nós
temos hoje. Qualquer homem comum pode caminhar quarenta quilômetros por dia. Veem? Onde ele chegou, ali
naquele deserto?
86
E ele disse: “Agora, vocês esperem aqui.” Eu gosto disto em Abraão. Ele disse ao servo, disse: “Vocês esperem
aqui com as mulas, e eu e meu filho iremos adiante para adorar; e nós retornaremos.” Como ele iria fazer isto, quando
ele estava indo ali para matá-lo? Deus disse-lhe, disse: “Suba ali e tire sua vida.”
87
Mas o que diz a Bíblia em Romanos 4? “Abraão sabia que ele o tinha recebido como um que estivesse morto, e
estava plenamente persuadido que Deus era capaz de levantá-lo dos mortos, onde ele tomou-o como um tipo.”
88
Disse: “Vocês esperem aqui.” Como ele iria fazer? Eu não posso lhes dizer. Pode você pensar nisso, irmã, com
o bebê em seus braços, e a mãe assentada na cadeira de rodas, o pequeno menino ali, e aqui, papai? Eu não sei como
Ele irá fazer. Eu simplesmente não sei como Ele irá fazê-lo, mas Ele o fará porque tinha prometido que o faria contanto
que você cresse. Ele fez isto a outros. Veem?
89
“O menino e eu... O moço e eu retornaremos.” Veem? “Vocês esperem aqui, e nós vamos adorar.” E ele
colocou a madeira sobre o pequeno Isaque, o tipo de Cristo carregando Sua cruz.
90
Chegaram ao topo da montanha e o pequeno Isaque começou a suspeitar. E ele disse: “Pai...” Ele disse: “Aqui
estou, meu filho.” Ele disse: “Ora, aqui está o altar; aqui está o fogo; aqui está a madeira; mas onde está o cordeiro para
um sacrifício?” Ouçam estas palavras agora, vindas dos lábios de Abraão: “Meu filho, Deus proverá para Si mesmo um
cordeiro para o sacrifício.” Aquilo significa o sacrifício provido por Deus; Jeová-Jirê, o Senhor provê o cordeiro. E
quando ele amarrou suas mãos, e deitou-o sobre o altar...
91
Imagine aquele tempo como se fosse agora; depois de tê-lo esperado por vinte e cinco anos, e Deus fez...
fazendo-o destruir a única coisa da qual ele tinha testificado por todos os anos. Ele era uma reprovação entre o povo,
riam dele. E então Deus diz, “Destrua a própria coisa que te dá a única esperança que tens de que Minha Palavra se
cumprirá em você. Eu te dou o menino. Ele está com doze anos; todos eles o tem reconhecido, ainda fiz de você um pai
de nações, mas vá e mate seu menino.” Você poderia imaginar aquilo? Deus apenas nos mostrando, não importa o que
alguma pessoa diga, ou alguma coisa contrária àquela Palavra, recuse-se a olhar para isto. A Semente Real de Abraão
crê assim.
92
“Destrua aquele filho.” E Abraão deitou-o ali em cima. Você pode imaginá-lo... tomando seu pequeno cabelo
cacheado e rolando-o para fora de sua face, e seus pequenos olhos castanhos olhando para cima assim, e seus pequenos
lábios tremulando, vendo a grande lâmina daquela faca vindo de seu pai... Pense em um pai. Deitou sua pequena
cabeça para trás, e puxou sua garganta de volta para que então ele pudesse golpeá-lo na garganta com sua faca em
obediência a Deus.
93
Não importa o que aquilo parecia, ele disse: “Eu o recebi como um dos mortos; Deus é capaz de levantá-lo.”
Levantou novamente a faca e começou, e o Espírito Santo segurou sua mão. Disse: “Abraão, Abraão.” Disse: “Eis-me
aqui.” Disse: “Contenha sua mão.” Disse: “Agora eu sei que tu Me amas e confias em Mim, vendo que você nem
mesmo... você me teria dado teu único filho.”
94
E bem naquele momento havia um carneiro enganchado pelos seus chifres no arbusto detrás dele. Eu quero
lhes perguntar algo, irmão, irmã. De onde veio aquele carneiro? Vejam. Você está ali há três dias da civilização no
deserto, onde há leões, chacais, e toda a sorte de cães selvagens, e bestas, e coisas ali, que poderiam matar aquele
carneiro imediatamente. E olhem, ele está lá em cima no topo da montanha onde não há água. E ele tinha pegado
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rochas ali ao redor, fazendo aquele altar, e o carneiro não estava ali. Mas quando Deus precisou de um, ali estava. E
aquilo não foi uma visão; ele golpeou aquele carneiro e o sangue correu dele. Ele morreu.
95
Deus falou e o trouxe à existência neste minuto, e Abraão o tirou da existência no minuto seguinte. Veem?
Jeová-Jirê, o Senhor proverá para Si mesmo um cordeiro. O... Era impossível para o carneiro estar ali. Se alguém
conhecesse sobre ovelha em uma selva, em um deserto como aquele, e onde havia todos os animais selvagens e coisas
selvagens ali, teriam matado aquele carneiro bem ali. Ele não poderia ter existido antes. E ali no topo da montanha,
onde não há água, nem capim, ou nada ali em cima... E ele não estava ali poucos minutos antes daquilo. E bem no
momento em que Deus precisou daquele carneiro, ali estava ele. Ele falou e o trouxe à existência.
96
Exatamente como ele apareceu-lhe ali embaixo; Eloim. Ele precisava de um corpo para descer à terra, então
Ele apenas ajuntou luz cósmica, e petróleo, e assim por diante, e entrou naquilo. Veem, Ele é Deus. Aquela é a maneira
que Ele fará contigo. Depois que você não for mais do que uma colher de cinzas no pó, Ele ainda falará, e você estará
ali. Ele chamará o seu nome e você responderá; a Semente de Abraão. O que uma... Aquela promessa cumprida.
97
Observe, aquilo era um carneiro. Agora, se vocês tiverem apenas um minuto a mais, eu gostaria de explicar
isto. Vocês sabem, na outra noite eu parei por aqui. Eu nem mesmo expliquei isto para minha igreja. E vocês se
lembram quando Ele confirmou aquele sacrifício, confirmou aquele pacto para ele? Tomou uma cabra, tomou uma
novilha, bezerra, e as partiu em dois, e tomou um carneiro. Agora, lembrem-se, quando a Semente Real de sua fé...
Lembrem-se, não era uma fêmea, era um macho. Era um macho; a promessa estava cumprida. Observem, um carneiro;
macho, macho, para encontrar a Palavra. Ele é a Palavra, aquele Carneiro, não uma fêmea; elas foram oferecidas
primeiro, lembrem-se, Gênesis 15. A fêmea, elas foram as primeiras a serem mortas. Então ele tomou um carneiro. O
carneiro era o último. Ele, Carneiro, a Palavra provida. Não a cabra, a organização, a igreja (Veem?), não a fêmea, a
igreja, mas o macho, o carneiro. Amém.
98
Esta é a razão pela qual Ele nasceu em abril, não em dezembro como a igreja romana o colocou no dia do
nascimento do deus sol, e o colocou com o Dele ali em vinte e cinco de dezembro, quando era tempo dos circos. Se
você tomou a... estudou a história da igreja, então você vai entender que eles colocaram aquilo ali para fazer... Era o
aniversário do deus sol, o solstício, quando ele pára quase completamente. Não há mudança nele por cinco dias, desde
vinte de dezembro até o dia vinte e cinco.
99
Eles puseram o Filho de Deus e o aniversário do deus sol no mesmo dia, comprometendo o cristianismo com o
paganismo. Feito em dezembro... Ele não poderia ter nascido em vinte e cinco de dezembro. Ora, as montanhas ali na
Judeia estão cobertas de neve. Ele nasceu como todos os cordeiros nascem. Ele nasceu no tempo da primavera. E Ele
tinha que nascer sob o carneiro, porque Ele era um carneiro. E o carneiro era em abril. Exatamente. Ele nasceu sob o
carneiro. Isto é o que Ele era. Ele era o Carneiro de Deus. Foi Ele ali em cima que tomou o lugar de Isaque. Amém.
Vocês não Veem isto?
100
Ali está, mostrado claramente, a Noiva da Semente Real não será chamada de ela, igreja, sacrifício
denominacional de cabra. Não, mas por Ele, a Palavra manifestada do Carneiro, pois Ele é a Palavra e o Carneiro...
Não chamado, Ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo Nome Dele. Ele tomaria um povo de entre
os gentios, não pelo nome dela, mas por Seu Nome, levariam o Seu Nome. Oh, que coisa. Por que temes isto então?
Um Gentio levaria Seu nome, o Carneiro, não o nome dela, a igreja; não ela, mas Ele. Aleluia!
101
A Semente Real veria isto. Vocês não podem ver Malaquias 4 acontecendo, restaurando de volta a fé original, a
Palavra de Deus? Certamente vocês podem ver isto. Nós não temos que fazer isto mais claro. Deixe aquela
denominação ir, homens. Volte para aquela Palavra. E a voz do último dia, e o sinal do último dia, é para mover o povo
de volta à fé original. Malaquias 4 disse assim. De volta para a Palavra, e Ele era a Palavra, não ela, Ele. Amém. O
Nome do Senhor Jesus...
102
A Palavra agora vindicada pela promessa... A Palavra que foi prometida em João 14:12, “As obras que Eu faço
vós as farei.” Malaquias 4, a mesma coisa que Ele disse ali... Também em Lucas 17 nos diz que nos últimos dias a
manifestação do mundo seria colocada exatamente em ordem como foi nos dias de Sodoma, e Deus desceria
manifestado em carne humana e conheceria os segredos do coração. Jesus disse a coisa que aconteceria nos dias
quando o Filho do homem estivesse sendo revelado no fim do mundo.
103
Veem, não é a igreja, “Una-se a esta, una-se àquela.” É vir para Ele. Foi isto que a Semente de Abraão levou no
sacrifício oferecido. Ao invés de sua semente literal, e sobre sua Semente espiritual (Amém.), sua Semente Real, a
Semente Rainha. Amém. Oh, se vocês apenas pudessem ver isto. Lembrem-se, o que é isto? É carne e espírito unindose, tornando-se um.
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104
Vejam. Em Mateus, no terceiro capítulo, aqui estava a carne, o Filho de Deus de nascimento virginal, descendo
para fora da cidade, caminhou em direção a João Batista. E ali estava ele em pé na água. A Bíblia disse que a Palavra
do Senhor sempre vem ao profeta. Isto é correto? E João era um profeta. Eles não tinham tido um profeta por centenas
de anos, mas aqui estava ele, um profeta, ali em pé. E ele estava profetizando que Jesus viria. Ele tinha estado ali fora
no deserto, e disse que tinha visto um sinal. Deus disse-lhe que aquele sinal seguiria aquele Messias quando Ele viesse.
105
Ele disse: “Ele está entre vós em algum lugar agora. Há Um dentre vós do Qual eu não sou digno de desatarlhe... Ele será manifesto em um desses dias. E quando Ele for manifesto, então eu diminuirei, Ele crescerá.” E
aconteceu de ele olhar e ver aquele sinal. Ele disse: “Aqui vem Ele agora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo.”
106
O velho pregador batista, Dr. Davis, que me batizou no companheirismo da Igreja Batista discutiu comigo uma
vez. Ele disse: “Você sabe o que aconteceu ali, Billy?”
E eu disse: “Não, eu não sei, Doutor.”
Ele disse: “Aqui está o que aconteceu. João nunca tinha sido batizado.” Disse: “João batizou a Jesus, e então
Jesus virou-Se e batizou a João.”
Eu disse: “Eu não sei sobre isto.” Então eu me mantive orando sobre aquilo. Uma noite em uma visão, aqui
está como foi. Veem? Ele nunca... Jesus nunca batizou a João. Mas observe. Ele disse: “Eu preciso ser batizado por Ti,
e então vens Tu a mim?”
Jesus disse: “Deixa por agora.” Observe os dois pares de olhos, dois grandes homens na terra. Ali estava Deus.
Aqui estava o Seu profeta. E a Palavra veio ao profeta. Se a Palavra está em carne, Ela irá ao profeta. Não importa onde
ele esteja, Ela irá ao profeta. Tem que ser assim. A Bíblia diz assim. Não. E aqui vem...
107
Ele era a Palavra. No princípio era a Palavra. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui vem a Palavra
ao profeta, bem ali na água para cumprir e vindicar sua profecia. Amém. E aqui está Ele. E ali aqueles dois pares de
olhos encontram um ao outro; um o do profeta, e o outro a Palavra. E João, humilhou-se diante Dele, ele disse: “Eu
preciso ser batizado por Ti, por que Tu vens a mim?” Ele disse: “Deixa por agora, porque assim nos convém (nos
convém... Veem?) É necessário cumprir toda a justiça.” João, sendo um profeta e conhecendo aquela Palavra, porque a
Palavra veio a ele, ele soube que Aquele era o sacrifício. E de acordo com a Lei, o sacrifício tinha de ser lavado antes
de ser apresentado. Isto é exato. Ele batizou Jesus porque Ele era o Sacrifício vindouro. Antes que Ele fosse para Sua
vida pública Ele tinha que ser batizado, porque o sacrifício deve ser lavado antes de ser apresentado. Amém.
108
Ele O batizou. E quando ele o fez, Ele saiu rapidamente da água, e ele olhou para cima e viu o Espírito de Deus
como uma pomba; e uma voz vindo dali disse: “Este é Meu Filho amado, no Qual Me comprazo habitar.” Deus e
homem tornaram-se um.
109
Adão e Eva eram um no princípio, e quando Ele os separou ela caiu, por causa da Palavra; ela falhou em seguir
a Palavra. Ela caiu. Assim tem cada era da igreja caído por conta da má interpretação da Palavra, deixando o intérprete
que... satanás interpretou-A para Eva. “Oh, certamente que poderia ser correto. Certamente isto... certamente que tudo
isto não pode ser... Isto não pode... Oh, sim, eu sei. Certamente...” Mas se Deus disse assim, isto faz aquilo ser assim;
não há nenhum certamente para aquilo; necessário vos é nascer de novo. Vocês têm que receber o Espírito Santo; ou
isto, ou perecer.
110
Observem Ele, aqui vem Ele, e Jesus e Deus se tornaram Um. Eles estão unidos. Como no Édem onde era...
Adão e Eva eram, no princípio, o mesmo espírito. Seus nomes eram chamados de Adão. Veem? Ele era ambos, Adão e
Eva juntos. E quando foram separados para irem para o teste, o que aconteceu? Eva caiu pela Palavra; aquela era a
Palavra. Adão saiu após ela para redimi-la, mas ele não pôde fazer aquilo. Ele não era digno de redimi-la. Então depois
veio o segundo Adão para redimir a igreja, a qual estava em tipos e em sombras.
111
Agora, tão certo como Adão e Eva tinham que ser o mesmo espírito, Cristo e a igreja têm que ser o mesmo
Espírito, o mesmo ministério, “As obras que Eu faço vós as fareis também.” Veem o que eu quero dizer? Eles tiveram
de unirem-se. Carne e sangue e Deus tiveram de unir-Se e serem um Espírito. E Jesus Cristo e Sua igreja são um
Espírito.
112
Como pode a igreja negar a criação? Como pode a igreja negar aquilo que Cristo disse-lhe para fazer? Como
nós podemos negar isto, e então dizer que somos de Cristo? “Se vós habitais em Mim e Minhas Palavras habitam em
vós, peçam o que querem; isto vos será dado. Eu sou a Vinha; vós sois os ramos.” E a vida que está na vinha ao ramo
para produzir frutos; produtores de frutos. Cada ramo que não produzir bons frutos será cortado fora.
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113
Esta é a maneira das organizações, eles quebram isto, fazem uma bagunça com a Palavra e começam daquela
maneira. E um começa dessa maneira e outro daquela maneira. E a primeira coisa que você sabe é que uma pequena
turma de Rickies vêm, e eles têm suas idéias nisso. E a primeira coisa que você sabe é quando aquilo se tornou um
grande bando da Babilônia. Ele apenas podará isto fora.
114
Nunca uma organização se levantou e permaneceu sem cair. E cada uma que caiu, nunca mais se levantou
novamente. [Espaço em branco na fita. – Ed.] Ele trará um homem de algum outro lugar, e ele trará isto. Certamente.
115
Observem isto agora. Eles tinham que se tornar Um. Jesus disse então, que a Vida que estava Nele estaria em
Sua igreja. E aqui está exatamente o que Ele prometeu para os últimos dias, que a Vida que estava em Cristo, que
estava em... seria manifestada nos dias quando o mundo estivesse na condição de Sodoma, exatamente como está
agora. Vocês não podem ver, irmão, irmã? Qual é o bem que faz juntando-se a uma igreja sem ter Cristo em sua vida, e
Cristo identificando-Se a Si mesmo em sua vida. Veem? É isto. “Estes sinais seguirão aqueles que crerem.” Ele disse
isto. Como você poderia dizer que... se não for assim, como você pode professar ser de Cristo? Você diz, “Irmão
Branham, como você pensa que irá mesmo fazer isto ser aceito pelas pessoas neste dia intelectual, quando tudo o mais
é uma denominação?”
116
Eu perguntei a uma mulher há não muito tempo atrás em um hospital, “É você uma cristã?”
Ela disse: “Eu lhe dou a saber que eu queimo uma vela todas as noites.” Como se aquilo tivesse algo a ver com
o cristianismo.
117
Eu perguntei... eu fui orar por uma outra mulher, uma outra senhora que estava deitada ali doente, ela e seu
filho. E eu disse... entrei. Eu disse: “Senhora, quereria você... sim, eu sei quem você é. És a senhora Oliver.”
Ela disse: “Sim, Irmão Branham.” Ela disse: “Eu tenho estado muito doente, Irmão Branham. O médico não
pode encontrar o que há de errado comigo. Você ofereceria uma oração? Esta é a razão pela qual eu lhe chamei.”
Eu disse: “Ora, certamente, Irmã Oliver.” Eu disse: “Você se importaria de inclinar sua...”
Disse: “Espere um minuto. Puxe aquela cortina.”
E eu disse: “Bem, tudo certo.” Eu disse: “Eu estava para orar. Você é uma cristã?”
Ela disse: “Nós somos metodistas.”
“Bem,” eu disse, “não foi isso que lhe perguntei. Eu lhe perguntei se você é uma cristã.”
Ela disse: “Puxe aquela cortina.” Veem? Isto é exatamente quão estreito... Como poderia uma pessoa jamais
ser... Aquilo são trevas e escuridão, diferenças denominacionais os cortando das bençãos de Deus. Isto existe em todas
as denominações. Isto é correto. Irmão, não vá a ela, tome a Ele. Não tome o nome dela; tome o Dele. Tome o Nome
Dele.
118
Você diz, “Irmão Branham, como vai você fazer isto se firmar hoje? Como você vai fazer isto?” Ele fez a
promessa de que Ele faria. Disse: “Não temais, pequeno rebanho. É da boa vontade do vosso Pai dar-lhes o Reino.”
Como Ele irá fazer isto? Ele ainda é Jeová-Jirê. Ele ainda é Jeová-Jirê. Deus pode prover para Si mesmo uma igreja.
Ele é capaz de dessas pedras levantar filhos a Abraão. Certamente, Ele é Jeová-Jirê.
119
Diga, “Isto vai funcionar?” Isto... com certeza. Deus prometeu que sim. Vocês pensam que nunca conseguirão?
Eu não posso, mas Ele sim. E eu não sou responsável por obrigá-Lo a fazer isto. Eu apenas sou responsável por pregar
isto. É Seu negócio confirmar isto; isto é com Ele. Se eu me colocar pela verdade, Ele se colocará por ela. Ele tem
provado isto, e Ele o fará.
120
Você diz, “Está imensamente escuro.” Sim, eu sei que está imensamente escuro, e todos os eclesiásticos indo
para aquela grande organização para uma matança. Oh...?... “O que você vai fazer a respeito?” Isto apenas me lembra
de uma pequena estória. Eu posso contá-la, um pouco antes de encerrar.
121
Ali em Carlsbad, Novo México, eles têm as cavernas ali, vocês sabem, as... onde você tem que descer mais ou
menos uma milha, para baixo naquilo... Eu nunca gostei daquela coisa. Eles estão sempre como uma toupeira no chão.
E nós fomos ali embaixo. Oh, aquilo fica como a escuridão da meia-noite ali embaixo. E ali estavam algumas
jovenzinhas, oh, provavelmente como aquela pequena ali. E seu pequeno irmão estava parado aqui para um lado, com
o guia que os estava levando para baixo. Então, eles estavam parados ali embaixo naquele lugar escuro, e ali... Havia
luz então. Eles estavam com todas as luzes ligadas. E aquele homem, apenas por... O guia dirigiu-se para a luz. E
aquele pequeno menino estava caminhando com ele, observando o guia. Então o guia chegou ali, e apanhou aquela
tomada, e ele apenas desligou a tomada. Oh, que coisa. Aquilo era escuro. Uma milha dentro do chão, vocês sabem, tão
escuro que você poderia acenar sua mão, e não podia ver nada.
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122
E aquela pequena menina estava gritando com tudo que tinha. Ela estava apenas pulando para cima e para
baixo, gritando, gritando tão forte quanto podia... E fora de todos os gritos, o pequeno menino, parado de um lado, ele
disse: “Oh irmãzinha. Oh irmãzinha.”
Ela disse: “O que você quer, irmãozinho?
Disse: “Não tenha medo. Há um homem aqui que pode acender as luzes.” Há um Homem aqui que pode
acender a luz. Ele é Jeová-Jirê. Veem? Há um Homem aqui que está entre nós nesta noite, o Espírito Santo; Ele pode
acender as luzes. Ele é a Palavra; um Homem aqui que pode acender a luz. Eu não sei como Ele o fará. Não me
compete saber. Mas Ele sabe como ligar a tomada. Ele fez a promessa. Ele a fez ali... Quando Abraão tinha sua faca
acima do pescoço de seu filho, Ele ligou a luz. Sim, Ele pode ligar a luz novamente nesta noite. Vamos inclinar nossas
cabeças apenas por um minuto.
123
Deus, ajude que Ele possa ligar aquela pequena tomada em seu coração. Amigos, esta semana vocês têm visto
o grande Espírito Santo entre nós. Não há dúvidas com relação a isto. Mas, oh, deixe aquela Luz ser ligada nesta noite.
Não perca isto, meu irmão, irmã. Eu penso que apenas com este pequeno capítulo aqui de Abraão sendo provado,
apenas ligando-o de trás para frente de Gênesis a Apocalipse, tem provado em que hora nós estamos vivendo. Cristo
rejeitado novamente em nossa nação. Terremotos em diversos lugares, Sodoma e Gomorra, a igreja nesta condição,
formando exatamente a imagem da besta. Todas estas coisas têm tomado lugar como disse a Bíblia. E vocês pessoas,
sabem disto. Veem?
124
Agora, sem esta grande experiência com Cristo... Se a vida de Cristo entra em você... Agora, apenas dê uma
olhada em você no espelho de Deus, e apenas veja se você consegue se identificar nesta noite. Se você estivesse
vivendo nos dias de Noé, no tempo do dilúvio, com qual lado você se identificaria? Se você estivesse vivendo nos dias
de Moisés, de que lado você estaria? Se você tivesse vivido nos dias de Cristo, quando todas as igrejas estavam contra
Ele... Ele tinha que permanecer só ali fora com as obras que fez. O único que estava com Ele era Deus; aquela foi a
única coisa. Mesmo todos os seus discípulos, mais próximos, se afastaram Dele. Mas de qual lado, apenas no seu
estado presente agora, onde você... de qual lado você estaria? De qual lado você estaria, bem agora, quando você vê-Lo
novamente, bem entre nós? Agora, Ele está aqui. Ele pode ligar a Luz em seu coração, e apenas encher a sua vida com
o Espírito Santo. Quantos aqui agora, com suas cabeças inclinadas e seus corações também orarão comigo apenas por
um momento?
125
Agora, Pai Celestial, nós sabemos que Tu não vens e faz coisas apenas para mostrar que Tu podes fazê-las. Tu
as fazes para um propósito. E, Senhor, esta semana eu me senti dirigido para esperar até este minuto neste mesmo
momento, para que primeiro eles possam ver que a Palavra é confirmada. Está além de qualquer dúvida agora. E este
personagem, Abraão, quando todos os personagens na Bíblia estão atados a isto, e nós vemos onde estamos assentados
bem agora...
126
Pai, com uma palavra toda partida, mas foi o melhor que eu pude fazer... eu oro agora para que o grande
Espírito Santo que está aqui, que conhece o segredo de cada coração, fale a cada coração bem agora. Faça-o, Senhor.
Fale a aquele um que não iria se Tu viesses nesta noite. Se a porta fosse fechada nesta noite, se eles morressem no
caminho para casa, ou fossem atingidos por um carro e morrido, ou morrer e ser achado morto na cama pela manhã,
eles não seriam salvos. Oh, Deus, por favor não deixe que nenhum deles se vá desta maneira. Se eles apenas têm-se
unido à igreja, Senhor, que eles não fiquem envergonhados de dar um passo adiante e pedir a Deus por um enchimento
do Seu Espírito, que Tua Vida venha dentro deles. Se eles não têm sido capazes de entender estas coisas, tampouco o
entenderam os discípulos. Mas eles se mantiveram firmes até que o Espírito Santo foi derramado. Então eles
entenderam aquilo e escreveram a Bíblia. Eu oro, Pai, agora, que Tu fales com cada coração, e deixe-os saberem que
aquele Homem que pode acender a Luz está bem na porta de seus corações.
127
Com as nossas cabeças inclinadas agora, quantos aqui seriam realmente honestos, e diriam, “Irmão Branham,
eu sei que eu não estou certo com Deus.” Eu quero que você levante sua mão. Apenas mantenha sua cabeça inclinada,
todos, mas levante sua mão. “Eu não estou certo com Deus.” Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim. “Eu...” Mãos...
“Eu sei que não estou certo com Deus.” Veja, o que estou tentando fazer? Encontrar favor para com Deus para aquele
grande culto de cura de amanhã. Se eu apenas puder alcançar favor, eu não creio que haverá algo deixado para trás,
mas sim, que Deus curará, se eu apenas conseguir levar as pessoas a crerem.
128
Agora, você sem o batismo do Espírito Santo... E você sabe que é o Óleo. Se elas não tivessem óleo em suas
lâmpadas, elas não entrariam. E vocês nunca ouviram de tal tempo nos jornais, onde presbiterianos, luteranos... Vejam
a revista dos Homens de Negócio Cristãos; luteranos, presbiterianos, mesmo católicos, estão buscando para acharem o
batismo do Espírito Santo às centenas. E eu me pergunto se eles, os Homens de Negócio do Evangelho Completo,
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sabem que não vão conseguir. A Bíblia diz que quando elas vieram, disseram: “Dá-nos um pouco do vosso óleo.” Elas
disseram... A virgem dormente, elas sabiam que tiveram todo o tempo para conseguir o óleo, mas não o fizeram. Então
quando o Noivo estava para vir, elas disseram, “Dá-nos um pouco do vosso óleo.”
129
Elas disseram, “Nós apenas temos o suficiente para nós mesmas. Vão comprá-lo daqueles que vendem.” E no
momento em que elas tinham ido o Noivo veio, e a Noiva se foi. E elas foram atiradas nas trevas exteriores, para
acordarem e descobrir que o rapto tinha acontecido e que elas foram deixadas, onde haverá choro e lamentação... um
período de tribulação... e ranger de dentes.
130. Meu irmão, irmã, nesta noite, meu amigo, se você não alcançou o Espírito Santo, quererá você... ou estás
suficientemente convicto para saber que deveria tê-Lo, você levantaria sua mão, diria, “Ore por mim, Irmão Branham.
Eu creio que nós estamos na Presença de Deus. Ore por mim. Eu não tenho o Espírito Santo.” Deus te abençoe. Apenas
vejam as mãos por todos os lugares. Vocês O querem então?
131
Agora, eu sei, para vocês metodistas, e batistas, e assim por diante, há muito fanatismo que segue qualquer
mensagem. Agora, para vocês luteranos, eu estava apenas lendo a história de Martinho Lutero, em um de seus livros
que foi escrito sobre ele aqui há não muito tempo atrás. Diziam que não foi tão misterioso que Martinho Lutero
pudesse protestar contra a igreja Católica e conseguir se manter acima disto, mas manter sua cabeça acima de todo o
fanatismo que seguiu seu avivamento. E assim vai... Há uma multidão mista em cada avivamento. Vocês sabem disso.
Mas agora lembrem-se, isso apenas indica que há um real.
132
Quando você vê um dólar falso, alguém fazendo como se tivesse alguma coisa, apenas lembre-se de que há um
genuíno que é feito fora daquilo. Se não for, aquele é o original. Veem? Então você sabe que aquele não pode ser o
original. Então tem de haver um original. E aquele original é o real Jesus Cristo, Aquele que está aqui que sabe cada
segredo em seu coração, exatamente agora.
133
E eu vou perguntar-lhes, se vocês O tem visto, e ouvido estes testemunhos de todos os tipos de coisas sendo
curadas, e como o coração das pessoas têm sido feito conhecidos durante esta semana, e vocês... Isto é Ele falando com
você. Isto é Ele. Eu pergunto se vocês creem, eu orando e... por vocês, isto vos ajudaria? Lembrem-se, o Espírito Santo
foi dado ao imporem as mãos. Pedro, depois de Filipe ter descido a Samaria e batizado todas aquelas pessoas ali
embaixo no Nome de Jesus Cristo, ainda assim Pedro veio e impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu sobre
eles. Veem?
134
Agora, se vocês creem nisso, eu desejaria saber se vocês viriam aqui, cada um de vocês que não é salvo ou não
tem recebido o Espírito Santo, viria aqui e se colocaria aqui apenas por um minuto, deixe-me orar por vocês. Se vocês
vêm do corredor, não importa onde estejam apenas fiquem de pé aqui. Apenas caminhem aqui para cima e deixe-me
orar com vocês apenas um momento. Deus vos abençoe.
135
Agora, apenas vamos todos cantar agora. “Quase Persuadido,” se você quiser, Irmã Downing, se você quiser.
Tudo certo. Vocês não querem vir por aqui, meus irmãos. Deus abençoe você, meu irmão. Todos realmente quietos
agora, orando. Este pode ser o momento crucial. Pode significar a diferença entre morte e vida para muitas, muitas
pessoas. Todos vocês têm estado aqui esta semana? Vocês têm visto o Espírito Santo, o que Ele fez esta semana entre o
povo?
...e para receber a Cristo;
Aponte agora alguma alma para...
Não virão vocês, sem Deus, sem o Espírito Santo? Você poderia dizer, “Eu pertenço a uma igreja, Irmão
Branham.” Isto é o que...não é disto que eu estou falando. Eu quero dizer: é você cheio do Espírito de Deus? Você não
vai encontrar um dia mais conveniente do que agora, quando Jesus se identifica entre nós.
...em Ti...
E se você antes do amanhecer, e então você não puder chamar? Não pode você vir agora enquanto Ele está
chamando?
Quase persuadido...
Isto está correto, apenas continuem vindo, bem aqui embaixo.
...todos venham hoje;
Quase persuadido, não vireis...
Você não quer vir agora? Eu sei...algo em meu coração está me dizendo que alguém ainda está segurando aí
atrás. Não irmão, não faça isto.
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...anjos estão ao redor;
Orações se levantam de corações tão docemente;
Oh viajor... (uma real...)
136
Ouça amigo, você crê que o Espírito Santo, por toda esta semana tem provado que Ele fala aqui? Deixe-me ver
suas mãos. Deveria haver esta quantia mais ou menos. Eu sinto aquela sensação. Veem, Ele não está... Ainda há algo
errado. Melhor vir. Lembre-se, eu não posso te forçar a vir contra sua própria vontade, mas eu creio que é este o
momento pelo que você tem esperado, isto pode ter sido preparado para acontecer bem agora. E poderia ser este; eu
espero que não seja. Esta pode ser a última vez que você será chamado. Lembre-se, Ele não irá esforçar-se sempre. Ele
irá chamar, então Ele desistirá de você, para nunca mais vir. Por que você não vem aqui agora? Não quer você subir
aqui e representar a si mesmo diante de Deus? Diga, “Eu tomarei uma posição. Eu tomarei o caminho. Eu não estou
envergonhado. Eu pertenço à igreja. Mas eu quero que o mundo todo saiba que eu estou pronto para receber Cristo em
meu coração, o Espírito Santo. Eu estou indo fazer isto. Eu estou pronto para endireitar, ser um cristão real, uma dama
verdadeira, um homem verdadeiro.” Não queres vir? Nós iremos esperar um pouco.
137
Venha bem aqui, isto é certo. Saia das arquibancadas e corredores, venham aqui. Só você é que faz o seu lugar.
Amigo, eu posso nunca mais vê-lo novamente deste lado do grande tempo. Mas se não, lembre-se, eu serei inocente
agora. Da mesma forma Cristo. Ele tem identificado a Si mesmo com você. Você O verá fazer a mesma coisa daqui a
pouquinho. Tudo certo, agora, desça, tome seu lugar. “Ora,” você diz, “Irmão Branham, você está julgando.” Não, eu
não estou. Eu estou julgando este sentimento que está em mim. Veem? Há algo aqui que diz, “Oh, há mais. Há muitos
mais.” Veem?
138
Agora, você diz, “Bem, eu tenho me unido à igreja, Irmão Branham. Eu sou pentecostal, eu não...” Eu não
estou dizendo isto, amigo. Eu não estou pedindo isto de forma alguma. Eu estou perguntando, “Tem você recebido a
vida de Cristo?” Pode dizer, “Irmão Branham, eu tenho falado em línguas.” Isto é bom, mas ainda não é do que estou
falando. Você diz, “Irmão Branham, eu nunca tenho causado dano a ninguém.” Isto ainda também não se trata do que
eu estou falando. Está a Vida de Cristo em você? Não perca oportunidades, amigo. Não, não, não faça isto. Isto irá
ser... Quando você... Quando a morte te alcançar, será muito tarde então. Não faça isto. Por favor, não.
139
Agora, nós estamos com tantos aqui agora, vou ter que conseguir um pouco mais de espaço para mais alguns.
Eu vou orar por estes, e então... então nós poderemos ir, descer ali embaixo, então poderemos impor as mãos neles para
receberem o Espírito Santo. E então vamos orar bem agora por estes. Vocês inclinem vossas cabeças apenas um
momento.
140
Nosso Pai Celestial, aqui estão estes aqui inclinados. São homens e mulheres; eles estão amarrados à
eternidade. Eles devem ir, nós sabemos disto. E vemos terremotos, e o mundo na posição em que se encontra agora, e
vemos o Cristo vir a nós e fazer as coisas que está fazendo, e ver a mensagem, a Palavra, se espalhando. E vêmo-Lo ir
bem após Ela e vindicá-La como sendo verdade, conhecendo cada segredo do coração. E estas pessoas agora têm vindo
adiante para tomarem um lugar. Eles não poderiam ter feito isto por si mesmos. Eles vieram porque eles foram
dirigidos a virem. E, Pai, eu estou oferecendo uma oração por eles bem aqui, não apenas por sua salvação, para serem
salvos, mas que eles possam ser cheios com o Espírito Santo. Conceda isto, Senhor.
141
Que possa cada um aqui em pé ser cheio com o Espírito, e que possa daqui vir um avivamento através deste
país que irá sacudir esta comunidade e este país por todo lado. Conceda isto, Senhor. E cada igreja, na Metodista,
Batista, Presbiteriana, Igreja de Cristo, Luterana, o que quer que possa ser, que ali possa vir um avivamento, Senhor,
dessas pessoas voltando para a real manifestação do Espírito Santo, Deus em suas vidas. Conceda isto, Pai. Eles são
Teus agora, e eu os ofereço a Ti. Agora, nós vamos tomá-los e impor as mãos sobre eles, Senhor, para que eles possam
receber o Espírito Santo. No Nome de Jesus.
142
Agora, enquanto nós todos mantemos nossas cabeças baixas, eu vou pedir a este grupo agora para seguir aquele
homem bem ali por aquele lado, então eu posso chegar a vocês aqui atrás no quarto. Nós temos um lugar aqui para
vocês se ajoelharem. E nós viremos impor as mãos sobre vocês para que recebam o Espírito Santo. E se você estiver
doente, você será curado, e então de qualquer coisa que tiver necessidade. Vão por aqui agora, e nós poderemos chegar
ali com vocês. Há mais pessoas que têm de vir com vocês, há um pouco... Não há espaço para eles em pé. Nós vamos
apenas fazer esta chamada dupla agora. Vão bem aqui para este lado daqui. Está bem. Deus abençoe vocês.
143
Agora, o restante de vocês aqui agora, enquanto eles saem, por que vocês não se movem para cá novamente
para oração. E nós encheremos este lugar novamente por ali agora. Nós vamos entrar ali para receber o batismo do
Espírito Santo. Nós iremos, depois de termos visto a identificação do Senhor Jesus aqui conosco durante esta semana, e
49

sabemos além de qualquer sombra de dúvida que Ele está aqui. Agora, lembrem-se, o mesmo Espírito Santo, o mesmo
Jesus que me diria qual é o problema com aquelas pessoas, onde eles estavam, quem eles são, de onde eles vieram, o
que irá lhes acontecer... E vocês sabem, aquilo nunca falhou nenhuma vez. E nunca falhará, nunca falhará. Aquele
Espírito Santo disse-me isto. Isto é correto. Eu estou fazendo isto pela liderança do Espírito Santo.
144
Agora, enquanto este... tão logo este grupo chegue ali naquele outro quarto, antes de irmos ali, nós queremos
que vocês venham. Agora, vocês aqui, venham. Movam-se por este lado. Agora, o restante de vocês aqui que querem o
batismo do Espírito, vocês não querem vir agora? Movam-se por este lado...?... Deus abençoe você, jovem homem.
145
E se alguns de vocês estão doentes, e não cheios com o Espírito Santo, por que vocês não vêm, e recebam a
Cristo? Recebam-No, e então vocês já estarão melhores nesta noite. Esta senhora foi apenas acometida ali por... Ela
não podia... estava tão sob a convicção que ela não pôde suportá-la. Eles estão ajudando a levarem-na para o quarto.
Venham agora, vocês, próximo de vocês aí agora, há bastante espaço ao redor agora.
146
Subam, vocês que são membros de igreja, metodistas, batistas. Nós não estamos lhes pedindo para... Ouçam,
amigos, eu sei que eles dizem, “Pentecoste, eles organizaram o Pentecoste.” Isto é errado. O Pentecoste é uma
experiência. Os metodistas podem, os batistas podem, todos eles podem. O Pentecoste não é organizado, ele é uma
experiência. E se você não teve a experiência do Pentecoste, venha, receba agora.
147
Lembrem-se, se vocês creem que eu sou Seu servo, Seu profeta, lembrem-se, há um genuíno batismo do
Espírito Santo. Bem no meio de todo o fanatismo, ainda há um genuíno Espírito Santo, Um genuinamente de Deus.
Vocês venham, creiam nisso bem agora. Não querem vocês vir, enquanto nós cantamos apenas um ou dois mais versos
deste hino, então eu posso ter certeza de que minha alma está limpa. Quando eu sair dessa cidade agora, o sangue não
estará sobre... Eu sei que Ele está falando para outros. Por que vocês não vêm?
...agora para vir hoje;
Deus te abençoe, menininho. Deus abençoe a todos vocês, em pé ao redor.
Quase...
É isto mesmo, venha...
...persuadir...
Venham, de qualquer lado do edifício, de fora, de dentro, das arquibancadas, de onde quer que seja, venham
bem aqui embaixo agora, bem aqui embaixo. Tome o seu lugar por Cristo. Não se envergonhe Dele.
148
Se você estivesse morrendo... E se você sentiu o seu coração saltando bem agora? E lembre-se, há Um que está
falando com você, Ele segura o seu coração em Sua Mão. Ele conhece o segredo do seu coração. Eu digo isto no Nome
do Senhor. Há muitas mais aqui para virem. Por que vocês não vêm? Você diz, “Sou eu, Irmão Branham?” Sim, é
você. Se você não tem certeza, não perca a oportunidade.
...tão querido;
O viajor, venha.
Quase persuadido, colheita...
É isto mesmo, a colheita está para terminar. Venham.
Quase...
149
Um dia será muito tarde. Não esperem por uma outra hora, um outro minuto, levantem-se e venham. Jovem
rapaz, traga sua namorada. Traga o seu namorado. Mãe, traga o pai. Venham, bem agora, todos, jovem senhora, jovem
homem, quem quer que seja, ancião, anciã, venham. É isto. Se você é ancião, apenas lembre-se do que eu lhes mostrei
pela Bíblia. Você será transformado, se você aceitar a Semente de Abraão.
...está para findar!
Triste, triste, aquele amargo lamento: Quase, mas perdidos.
150
Vamos inclinar nossas cabeças agora. Senhor Jesus, oh Deus, vasculhe em cada coração. Sonde cada um,
grande Espírito Santo. Oh Deus, não deixe que seja em vão nem mesmo para uma pessoa. Que possa cada, cada uma,
Senhor, ser salva. Não deixe nenhuma delas se extraviarem, Senhor. Eu os reclamo no Nome do Senhor Jesus para
serem jóias da coroa do meu Senhor, oh, cuja Presença está aqui agora, a grande Coluna de Fogo movendo-se ao redor
pelo edifício, varrendo sobre os corações. Eu oro, Deus, para que aquele coração rompa suas cadeias e levante-se, e
venha docemente para Jesus Cristo, dizendo, “Senhor, tudo que sou, aqui estou. Toma-me e molda-me, Senhor, em Tua
grande olaria, e encha-me, e faça-me um filho ou uma filha de Deus.” Conceda isto, Senhor.
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Que seja assim enquanto continuamos a cantar mais um verso, vamos cantar? Então teremos de encerrar agora,
rapidamente, porque teremos de ir ali para o restante deles.
Quase persuadido...
Venham agora, venham bem agora, não querem vir? Deus te abençoe, querida. Da boca dos bebês Ele recebe
louvores.
Oh, quase persuadidos, oh, não se afastem;
Jesus...
Isto é Ele convidando você, falando para o seu coração. “Perguntando por mim?” Se há uma partícula de
dúvida, venha.
...estão ao redor,
Orações se levantam de corações tão docemente;
Oh viajor, venha.
152
Vamos inclinar nossas cabeças agora enquanto estes se aprontam. Agora, enquanto vocês estão parados aqui,
apenas olhem par abaixo. Lembrem-se de que vocês tiveram que vir por alguma pulsação ou algo dentro de você
dizendo-lhe que havia um pequeno erro em sua vida. Eu admiro a vossa posição. Lembrem-se, Jesus disse: “Se vocês
se envergonharem de Mim diante dos homens, Eu me envergonharei de vós diante de Meu Pai e os santos anjos. Mas
aquele que Me confessar diante dos homens, a ele Eu confessarei diante de Meu Pai e os santos anjos.”
153
E agora há um bom número de pessoas aqui agora, que estão prontas para juntarem-se conosco em oração, para
que vocês sejam salvos e cheios do Espírito Santo. Apenas diga a Ele que você está arrependido por aquilo que tens
feito, e que vais ser um Cristão de agora em diante por Sua Graça, e que você quer o batismo do Espírito Santo que te
guiará pela jornada da vida.
154
Pai Celestial, eles são jóias para Tua Coroa. Eles não poderiam ter vindo... Eles não poderiam ter vindo a
menos que algo os avisasse. E Tu dissestes, “Nenhum homem pode vir a Mim a não ser que o Pai o traga, e todos que o
Pai Me tem dado virão.” E aqui eles vieram, porque houve alguma coisa dizendo a eles para virem. Então Tu estás
iniciando uma obra, Senhor. Eu oro para que Tu a termines nesta noite neles, Senhor, ao fazê-los filhos e filhas de
Deus. Conceda isto. Que nenhum deles possa se perder. Eu os apresento a Ti agora como troféus para a Tua Palavra e
Tua Presença. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
155
Agora, vão direto de volta para o quarto até que nós venhamos a vocês. Vão bem aqui. Os diáconos vos levarão
de volta. E agora, eu desejaria saber se os obreiros viriam agora, e seguiriam aqueles ali para dentro, muitos dos
obreiros de outras igrejas. Vocês, ministros, que querem voltar ali dentro conosco agora, para vermos se isto é feito
corretamente ou não, vocês venham, voltem conosco. Venham ajoelhar-se com o seu povo, para que eles recebam o
Espírito Santo. Cada um, venha aqui com... Vocês, ministros, qualquer um de vocês. Metodistas, batistas,
presbiterianos, não importa quem seja, venham. Vocês estão convidados. Venham com este povo.
156
E vocês, obreiros de várias igrejas, que sabem como orar com as pessoas, imponham as mãos sobre elas,
venham agora. Elas estão colocadas em suas mãos. Elas são troféus da Palavra. Vocês virão agora neste momento, os
obreiros, e retornarão para onde vieram antes de mudarmos a reunião, aqui, apenas por um minuto? Venham agora.
Movam-se para lá. Isto é ótimo. Vão diretamente para o quarto, há bastante espaço ali atrás. Agora, vão ali atrás e
façam tudo o que podem para ajudar aquelas preciosas pessoas.
157
O precioso Jesus as têm trazido. Ele as têm agarrado na rede do Evangelho. Agora, vocês, levem-nas ali atrás e
vamos orar com elas para que Deus encha a cada uma delas com o Espírito Santo. Fechem as portas, fiquem bem ali
até que isto aconteça. Ele prometeu que o faria, e Ele manterá Sua promessa. Ele é tão fiel para com sua promessa
como o é para aparecer aqui diante de nós. Senhor, abençoe-os.
158
Ministros, vocês estão aqui? Pregadores, leigos que estão interessados, e observando, estão levando as pessoas
a receberem o Espírito Santo. Este é o seu posto de dever agora, vão com eles. Coloquem-se pelo seu povo. Vocês,
homens bem treinados, experimentados com o Espírito Santo, vocês mulheres bem treinadas que sabem o que isto
significa, vocês fiquem com aquelas irmãs ali atrás onde elas estão. Vocês que sabem o que fazer, fiquem com eles ali
atrás agora. Bem agora é a vez de vocês. Este é o seu posto de dever. Esta é a sua chamada agora, ir. Deus vos abençoe.
Isto é certo. Apenas tome o seu lugar, e vá bem ali com eles lá, e fique lá e certifiquem-se de que aquilo seja feito, e
feito corretamente. Fiquem ali até que vocês vejam a doçura de Cristo em cada um deles. Deus vos honrará por isso.
Amém e amém.
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Oh, eu amo isto. Apenas olhem quantos têm ido ali atrás. Há mais alguém aqui que não foi lá dentro, que
deveria ir? Se há, você se levantaria e seguiria estes colaboradores ali? Faça isto, você quer? Se há alguém aqui que
sente não estar exatamente onde deveria estar...
160
Agora, lembrem-se, irmão, irmã, eu não posso fazer isto acontecer. Veem? Deus é Aquele que faz estas coisas,
não eu. Agora, eu oro para que Deus conceda estas coisas a vocês, e lhes dê uma experiência do batismo do Espírito
Santo. Todas as pessoas agora que amam o Senhor Jesus, e querem entrar e orar, vão ali atrás agora e orem com
aquelas pessoas, vocês querem? Obrigado. Obrigado pela vossa gentileza.
161
Vocês sabem, quando eu vejo obreiros indo com as pessoas, eu tenho... Eu quero dizer isto sobre estas pessoas
aqui, vocês. Isto prova do que vocês são feitos. Veem? Eu tenho ido a lugares, mesmo com pessoas que estavam
supostas a estarem cheias do Espírito, e vi chamadas de altar serem feitas. E, ora, você não poderia conseguir pessoas
para irem com alguém e orarem ali por eles. Veem, isto mostra que é Icabode. O Espírito do Senhor tem partido.
Veem? Mas quando você vê aquele zelo, e fogo, e anseio por almas humanas...
162
Vocês notaram que durante a semana eu apenas tomei o meu tempo, e observei discernimentos e coisas assim,
para que as pessoas pudessem captar isto, e descobrirem que o Espírito Santo está próximo, então fiz a chamada de
altar. Vocês, ministros, entendem o que eu estava fazendo (Veem?) para fazer a chamada de altar agora quando eles
estavam convencidos. Centenas deles estão ali agora para receberem o Espírito Santo. Muitos foram ali com eles para
orarem por eles.
163
Agora, se há alguém mais aqui que... Eu direi isto, que você tem visto a Presença de Cristo esta semana
vindicando a Si mesmo aqui. Vocês O têm visto. E agora lembrem-se, que não haverá sangue sobre mim naquele dia,
se ele for amanhã. Será num desses dias. Apenas lembrem-se, iremos nos apresentar ali. Não importa quem você seja,
você irá se apresentar ali de qualquer maneira. “Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disto o
julgamento.” E nós vamos nos apresentar ali.
164
Agora, se você não está perfeitamente certo de que tens Cristo, o Espírito Santo, no seu coração, e Ele está
vindicando a Si mesmo ali com amor, e paz, e alegria e frutos do Espírito, e a Vida de Cristo vivendo em vocês...
então, lembrem-se: o vosso sangue não está em minhas mãos. Tampouco Ele será culpado, porque Ele apareceu diante
de vós e mostrou-Se a Si mesmo aqui, exatamente com as Escrituras. Quantos testemunharão isto pelo levantar de sua
mão e dizer, “Eu tenho visto nesta semana?” Isto é certo. Então nós estamos sem falta, nós estamos sem desculpas.
165
Agora, há algum que... um mais que gostaria de vir, para que então eu possa dizer, então quando o meu tempo
se aproxima de sair daqui amanhã, querendo o Senhor, eu estou livre de todo o sangue daquele avivamento. Eu fiz o
meu melhor, Senhor. Eu encomendo isto a Ti. Agora, você apenas... cada um.
166
Agora, quantos aqui que estão doentes e necessitados agora, e gostariam de receber uma oração por si mesmo?
Deixe-me ver vocês levantarem suas mãos. Tudo bem, por todo o edifício. Agora, eu lhes pedirei para fazerem algo por
mim. Agora, vocês são crentes? Agora, eu quero que vocês façam algo por mim agora. Imponha suas mãos um sobre o
outro. Apenas imponham suas mãos bem por cima um do outro. E agora, vejam, eu quero que vocês orem, apenas
orem.
167
Agora, lembrem-se: todas as pessoas que virão na fila de oração amanhã, deverão estar aqui cedo para terem
um cartão de oração. Segure-o em sua mão quando for a hora da fila agora. Se você tem um amado, vocês, irmãos
metodistas, batistas, presbiterianos, quem quer que seja, se há algum de vocês que está doente... Vocês venham com
eles. Subam pela fila com eles. Venha, consiga um cartão de oração. Pois então, traga o cartão de oração consigo na
fila. Os diáconos os pegarão. Eles serão... virão e receberão oração. Eu creio que Deus irá fazer algumas grandes coisas
amanhã. Eu estou esperando que Ele faça. É por essa razão que eu fiz chamadas de altar, fazendo tudo que posso para
encontrar favor com Ele.
168
Agora, enquanto todos nós inclinamos nossas cabeças, e vocês estão todos orando, um pelo outro... Agora, a
Bíblia diz: “Estes sinais seguirão aqueles que crerem.” Agora, você ora pelo homem ou mulher sobre o qual você tem a
sua mão, pois eles estão orando por você. Veem, não orem por vocês mesmos, orem por eles. Imponham suas mãos uns
sobre os outros e orem. Apenas imponham suas mãos... Isto mesmo. Agora, orem da maneira como o faz na sua igreja.
Diga, “Senhor Jesus, cure esta pobre, querida irmã, este pobre, querido irmão, o que quer que possa ser. Eles estão
doentes, Senhor. E, eu sou um crente. E eu vou seguir a Tua Palavra, e a Tua Palavra disse: ‘Esses sinais seguirão
aqueles que creem. E se eles impuserem suas mãos sobre os enfermos, eles sararão.’ E eu estou impondo minhas mãos
sobre este enfermo, esta pessoa enferma, este irmão enfermo, esta irmã enferma. Eu oro, Deus, para que Tu confirmes
Tua Palavra, e o sinal seguirá, e eles serão curados.”
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Senhor Jesus, eu oro por eles, e por estes lenços para que no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Tu cures a
cada pessoa que está em Tua Divina Presença. Satanás, você tem perdido a batalha. Eles têm visto a Presença de
Cristo. Eles têm ouvido Sua Palavra, viram-Na manifestada. Pecadores estão ali buscando a salvação. Você tem
perdido a batalha. Saia desse povo, no Nome de Jesus Cristo. Deixe-os, não os atormente mais, e que possa o Deus do
Céu levantá-los para a vida novamente e boa saúde e força. Que possam aqueles que estão segurando cartões de oração
nem mesmo precisarem vir à fila de oração amanhã. Possa o Espírito Santo apenas mover-Se sobre este grupo de
pessoas e curar a cada um deles para a Glória de Deus. Agora, siga adiante, irmão.
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