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01
Obrigado, irmão. Boa noite. É um privilégio estar aqui esta noite, neste bom tempo de
companheirismo. Isto simplesmente parece tão real, poder ouvir os testemunhos de outras
pessoas que estão desfrutando desta maravilhosa bênção de estarmos compartilhando juntos
nossas experiências esta noite. E agora, eu quero agradecer ao irmão Shakarian e a muitos dos ao irmão Danny, e a muitos outros que estão aqui, os quais eu não consigo chamá-los pelo
nome, por me convidarem a este bom capítulo aqui em - em Albuquerque.
02
Eu penso que se nós... Em outra ocasião quando vocês estiverem preparando o próximo
capítulo se vocês trouxerem alguém, e que vá às igrejas em um pequeno avivamento, levando-os
a orar, e esperar, e ficarem em expectativa nas igrejas, e o Espírito de Deus movendo-Se entre
elas, e então conseguirem entrar em algo assim, então vocês realmente têm algo. Nós... Vocês
têm um potencial aqui. Vocês - vocês têm boas pessoas.
03
Onde quer que vá eu encontro... Eu tenho estado andando por aí já há algum tempo,
pelos últimos anos tenho ido ao mundo pregando. E vejo que em todos os lugares Deus tem boas
pessoas com esta maravilhosa experiência. Eu vou lá às selvas da África, e Índia, e Ilhas. E me
encontro com pessoas que nem mesmo sabem qual é a mão direita e qual é a esquerda, jamais
ouviram acerca do Nome do Senhor Jesus, não sabem nada sobre isto, de forma alguma. E a
coisa estranha é que quando eles recebem o Espírito Santo, eles simplesmente agem da mesma
maneira que vocês. Disto eu sei. Eles... Vocês podem ver que isto é realmente algo. E Deus os
ama e os cura.
04
Agora, este capítulo de Homens de Negócio, é a única coisa à qual estou filiado, no que
diz respeito às organizações do mundo.
05
É por causa disto... eu estive uma vez - estive sob... O irmão Crow e eu estávamos
falando acerca de nosso passado Batista, eu fui ordenado numa Igreja Batista Missionária. Mas
então, é claro, quando recebi a experiência do Espírito Santo, bem, aquilo ficou estabelecido
bem ali. E assim, nós... Eu... Nada contra aqueles irmãos ali, há bons homens ali naquele lugar, e
entre todas as igrejas, as denominações. Os apreciamos grandemente.
06
Este tem sido um grande tempo para mim. Os Homens de Negócio têm sido algo que eu
- têm me dado um lugar para falar.
07
Agora, quando eu ouvi o nome “Pentecostais”, ora, eu ouvi o nome, mas me disseram
que eram um grupo de santos-roladores, rolando de um lado para o outro, babando, e tudo mais.
Mas eu descobri que não era assim.
08
E então quando eu cheguei entre eles, vi que eles estavam divididos em tantos grupos
diferentes quanto nós, Batistas. Eu pensei que eles eram apenas um grupo, mas descobri que
havia toda classe de grupo discutindo entre si quanto nós, Batistas e os demais. E estamos como
que iguais.
09
E então, ao invés de entrar e me ajuntar a qualquer uma, às Assembléias, ou às Unidas,
ou à Igreja de Deus, e a todos aqueles bons homens, todos os grupos, eu apenas fiquei entre eles
e disse: “Somos irmãos. Não argumentemos uns com os outros.” Agora, se Satanás pode nos
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manter lutando entre nós mesmos, ele não precisa lutar. Vê? Mas quando apontamos nossas
armas nele, e não um no outro, indo adiante, amando um ao outro e tendo companheirismo um
com o outro, então o milênio começará.
10
Mas... Este tem sido o meu propósito em... e o grupo dos Homens de Negócio Cristão do
Evangelho Completo, aqui, têm sido como um oásis para mim, poder vir e nos ajuntarmos,
porque... E eles patrocinam muitas de minhas reuniões. E desta maneira as pessoas, para
manterem as aparências, elas têm que vir. Vê? Então tem sido uma grande coisa para mim aqui,
nesta nação, nos Estados Unidos.
11
Agora, no dia 5, 6, eu sei que... (Está tudo bem se eu falar algo acerca das reuniões? [Um
irmão diz “Sim”]. Certo, obrigado.) Haverá uma... Nos dias 5, 6 e 7 - 5, 6, 7 e 8 de Junho, nós
teremos uma campanha em Tucson, no lugar onde eles têm um - um banquete dos Homens de
Negócio – no Ramada Inn. Ele acomoda acerca de duzentos e cinqüenta, trezentos e cinqüenta
pessoas, tudo com ar condicionado.
12
E agora, como um pregador, qualquer um que me conhece, sabe que eu não sou um
pregador. Eu apenas tenho uma escolaridade gramatical, e bem pequeninha - tenho só a sétima
série. E então eu... Agora, quanto a ser um “pregador”, vocês sabem que eu não sou. Mas eu
apenas faço um jubiloso barulho ao Senhor, e então tento compartilhar com outros o que tenho
aprendido acerca Dele.
13
O meu chamado na vida é orar pelos enfermos, é estar orando pelos enfermos. É com
isso que o Senhor tem me abençoado: grandes reuniões, guiando o povo. O maior número que
eu já tive numa única reunião, foi uma vez em Bombaim (Índia): quinhentas mil pessoas numa
só reunião.
14
E então na África, eu creio, quando nós contamos os convertidos nativos em geral,
pagãos, que nem sabiam a diferença entre a mão esquerda e a direita, houve trinta mil deles de
uma só vez que receberam a Cristo como Salvador, de uma só vez... Um garoto cego, aleijado,
que nem mesmo tinha a mente sã, a quinta pessoa na plataforma, e quando o Espírito Santo...
15
Tenho visto médicos doutores, como esse bom médico, que falou há alguns momentos
atrás... Se eu estivesse nesta cidade e estivesse enfermo, e precisasse de atendimento médico, eu
desejaria um homem como esse para me consultar, um que cresse em Deus. Se eu tivesse que ter
assistência médica, eu certamente iria querer um homem que cresse em Deus dessa maneira, um
verdadeiro... Vocês têm sorte aqui, na cidade, em ter um médico como esse, um verdadeiro
homem temente a Deus, que tem confiança em Deus para guiar sua mão na cirurgia ou o que
quer que ele faça. Eu tenho confiança num homem assim. Eu tenho visto médicos virem e - e
darem seus corações a Cristo, e se tornarem missionários nas florestas. E eu certamente aprecio
isso...
16
Agora, aqui em casa, na América, eu viajo por todos os lados, tenho pequenos cultos de
cura, oro pelos filhos enfermos de Deus. Eu aprecio muitíssimo a oportunidade. Então, se você
estiver nos arredores de Tucson, nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, o capítulo local patrocinará a
reunião. Agora, isso até onde sabemos. E todas as Assembléias de Deus, pensa que há cinco, seis
ou sete Assembléias de Deus. E muitas das outras, Igreja de Deus, e assim por diante, todas
virão para ter companheirismo nesta reunião. Agora, se vocês... Se... Eu penso que foi
anunciado. Será no Ramada Inn. O Irmão Stromei... Eu - eu não sei como pronunciar isto, mas
ele é um... Vocês verão que é a voz de um homem ali. Ele pode esclarecer melhor acerca disto
com o passar do tempo.
17
Agora, de imediato, eu vou para o Alaska, para organizar uma reunião ali, em
Anchorage. Então subirei a Yukon para uma outra semana ou dez dias, e a pequenos lugares
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distantes, onde ministros como... grandes homens como o irmão Oral Roberts, Tommy Osborn,
e alguns daqueles homens que têm aqueles grandes e notáveis ministérios, eles não conseguem ir
àqueles lugares. Eles - eles não podem custear isto. Eles simplesmente não dispõem de tanto
tempo.
18
Bem, eu humildemente, tenho procurado manter esse pequeno ministério que o Senhor
me deu. Eu não... Eu jamais tomei uma oferta em minha vida. Eu - eu - eu não tenho programas
para patrocinar, eu não tenho nada para vender. Eu apenas quero mantê-lo; se o Senhor quer que
eu vá pregar para dez, eu posso ir. E se Ele quer que eu vá além-mar, Ele Se responsabilizará por
isso. Então é... Eu posso ir a qualquer lugar que Ele me guiar. Agora, eu gosto disto desta forma.
E eu não tenho que ter muito dinheiro ou coisa assim. Eu apenas quero as bênçãos do Senhor.
Então, apenas orem por mim, se desejarem. Isso... Eu estava pensando quando eu...
19
Há não muito tempo, eu fui convidado por nosso precioso irmão, de nobre alma, o irmão
Oral Roberts, e eu estávamos ali, no edifício dele. Eu creio que ele disse que o edifício custou
cerca de três milhões de dólares ou algo assim. Oh, que coisa. Eu tenho estado em Hollywood, e
tenho orado pelo Rei George em seu palácio, e pelo rei Gustavo, na Suécia, e em diferentes
lugares. E tenho estado em muitos lugares, foi um privilégio estar ali, e eu tenho visto muito,
mas jamais vi um edifício como aquele. E quando eu entrei ali, havia tantas pessoas na porta que
a polícia teve que me cercar e me levar pela porta dos fundos, porque estavam esperando que eu
saísse para orar pelos enfermos. E quando eu saí pelos fundos... O irmão Fisher me conduziu
para fora depois de ter me mostrado todo o edifício. Quando eu estava ali fora, e olhando lá em
cima, para aquele grande, enorme edifício...
20
Eu cheguei recentemente do irmão Tommy Osborn. Estes rapazes, ambos, dizem que
vieram à minha reunião e foram inspirados. Eu agradeci ao Senhor, então, por permitir-me ter
uma pequena parte no ministério. E como o irmão Osborn, como ele veio naquela noite e viu
aquele maníaco correr à plataforma para matar-me, e armou os braços e disse: “Eu vou quebrar
cada osso do teu corpo.”
21
Eu disse: “Porque você desafiou o Espírito de Deus esta noite, você cairá aos meus pés.”
22
Ele cuspiu em minha face. Disse: “Eu vou te mostrar aos pés de quem cairei.” E ele
levantou outra vez seu punho para me bater.
23
E eu disse: “Satanás, deixe o homem.” Ele balançou, balançou e caiu aos meus pés, e a
polícia teve que arrastá-lo para fora. Tommy Osborn disse: “Se Deus pode fazer isto por um
homem, Ele pode fazer por um outro.”
24
E então, Tommy Osborn, uma nobre alma, um verdadeiro homem! Eu tenho estado em
seu grande lugar e visto seu formidável edifício.
25
Vim e vi o irmão Oral Roberts. Então ele... Eu saí pelos fundos; eles voltariam para me
apanhar. Eu estava olhando àquele grande, gigantesco edifício. Eu pensei: “Oh, que coisa.”
Senhor, olhe o irmão Tommy, como Tu o tens abençoado!” Eu olhei ali e vi o edifício do irmão
Oral, e disse: “Apenas pense o que Deus pode fazer por um pequeno homem humilde, Oral
Roberts, nascido num abrigo, eu penso, ali fora no campo. Um pequeno garoto pobre, e pôde
dar-lhe milhões de dólares nas mãos, e tantas coisas.” Agora, algo me disse: “Bem, e quanto a
você?”
26
Eu pensei: “Bem, não.” Eu pensei: “Rapaz, eu certamente ficaria envergonhado se um
deles viesse ao meu escritório. Eu tenho apenas uma máquina de escrever nos fundos do
edifício. Agora, o irmão Roberts tinha, eu creio, quinhentas máquinas IBM só em um andar. Eu
pensei: “Muita coisa nem mesmo era tocada por mãos humanas, aquela altura.” Eu pensei: “Oh,
que coisa.” Se ele viesse a mim e dissesse: ‘Eu gostaria de ver o teu escritório, irmão Branham’.
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Oh, eu pensei: ‘Eu me envergonharia de mim mesmo’. Eu pensei: ‘Bem, Senhor, talvez Tu não
possas confiar em mim. Talvez ter aquilo não fosse me fazer bem’.” E eu disse: “Não, Senhor,
Tu és infinito. Tu sabes que não tenho tanta inteligência.” E eu pensei: “Olhe ao que eles
herdaram!” Eu pensei: “Bem, eu penso que não tenho conseguido muito.”
27
E algo disse: “Olhe para cima.” Então fiquei satisfeitíssimo. Estou buscando uma cidade
da qual o Artífice e Construtor é Deus.
28
Agora, eu não tenho nada mesmo contra estes irmãos aos quais Deus pode confiar desta
maneira. Mas eu - eu os amo, e agradeço a Deus por fazer isso por grandes homens como
aqueles. Mas se fosse comigo, isto me preocuparia até a morte. Bem, se eu tivesse que ter vinte
ou trinta mil dólares por dia para administrar um negócio... Se eu obtenho o suficiente para meus
três filhos e minha esposa, e para mim mesmo, para comer, e um lugar para dormir, isto é o
suficiente para mim. Então, se o Senhor quiser que eu vá a algum destes pequenos e humildes
lugares, então eu posso ir. Talvez Ele me mantenha desta forma. Vê?
29
Eu não poderia me encontrar com certos homens com quem eles se encontram. Eu não
tenho tanta inteligência. Eu não tenho graduação escolar. Então eu oro por Seus filhos enfermos,
esperando que algum dia, nos palácios acima, possamos nos encontrar a todos novamente, onde
jamais haverá enfermidade, não haverá cultos de oração, nem pregação para os pecadores. Até
aquele tempo, eu sou vosso irmão em Cristo.
30
Agora, as fitas que estão sendo gravadas aqui, elas são - vocês podem obtê-las. Eles
estão... O senhor Sothmann aqui. Eles já as têm prontas. Imediatamente após o culto, vocês
podem obtê-las. Vocês não têm que esperar por elas. Elas estão bem ali, vocês podem obtê-las.
31
Agora, orem por mim. E agora, esta noite, o irmão Shakarian me disse que me
apresentaria mais cedo. Penso que isto quer dizer “sair mais cedo.” E eu - eu vou fazer o meu
melhor para conseguir isto. E sendo esta a Sexta-feira Santa, e eu pensei, nesta manhã, em
tomar...
32
[O irmão Demas Shakarian diz, “Quantos desejam que o irmão Branham tome o seu
tempo e não se apresse?” A congregação aplaude e diz “Amém”]. Oh... Obrigado. Obrigado,
obrigado, obrigado, irmão. Obrigado. [“Muito bem. Não quero que me culpe”]. Não, irmão.
Irmão Shakarian, eu não quis dizer isto. Vê? Eu... [O irmão Shakarian diz, “Queremos, irmão
Branham que você tome o seu tempo. Temos toda a noite”]. Obrigado, obrigado. [“Onde está o
Senhor, há paz, conforto e descanso”]. Obrigado.
33
Às vezes, quando estou falando, eu misturo minhas palavras. Isto me faz lembrar de uma
historinha de um garotinho, que ouvi certa vez. Um ministro ia pelo caminho, e ouviu um
garotinho, numa curva, dizendo o alfabeto: “A, B, C, D,...” e ele ficou ouvindo. Ele estava com
as mãos levantadas para o céu. Ele disse... Depois que ele terminou, ele se levantou e colocou
seu chapéu.
34
E disse: “Filho...”
Virou-se e olhou.
Disse: “Eu sou um ministro. Eu te ouvi, enquanto estava de joelhos, com as mãos
levantadas, dizendo o alfabeto.”
Ele disse: “Senhor”, ele disse: “Eu fui criado num lar cristão. Meu pai e minha mãe,
ambos foram mortos repentinamente. Eu fui levado a outro lar.” Disse: “O homem com o qual
estou vivendo, é muito cruel para mim”, disse: “Eu estava apenas orando por ele. Eu não sei
orar.” Ele disse: “Eu estava apenas dizendo todo o alfabeto, e pensei que talvez Deus entendesse
como juntar as letras.”
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35
Então, talvez... Eu... Vocês apenas pensam a mesma coisa de mim, que - que talvez Ele
entenda, e ajuntará isto de forma que vocês entendam o objetivo que eu tenho em meu coração
em relação ao que digo.
36
Eu jamais tenho a intenção de causar confusão entre os homens, porque tenho estado
entre eles. Tenho um só objetivo: Cristo e Ele crucificado. Eu vejo uma igreja a qual eu amo,
pela qual Ele morreu, e tenho muito zelo por esta igreja. E eu - eu faço o melhor que posso para
mantê-la no que penso que é correto, na ordem, em linha com a Palavra de Deus. E estou
anelando, algum dia passar uma eternidade sem fim com vocês ali, numa terra onde estaremos
reunidos como nesta noite.
37
Muitas vezes eu observo... quando estamos tendo o café da manhã, e jantar, e coisas
assim... Agora, eu sou do sul, e para mim ainda é “jantar.” Eles falam acerca deste café da
manhã aqui, lanche, e comida. Eu - eu não consigo fazer isto. Eu... O que aconteceu com a
minha janta? Vê? Eu - eu - eu apenas... Eu tenho que ter a janta. Lanchar não me fará bem
algum. Eu - eu tenho que comer três vezes ao dia.
38
Mas, assim... eu estava pensando, enquanto observava, e eu estava cumprimentando
alguns dos homens aqui, ministros com mais idade que, provavelmente, já estavam no campo
quando eu ainda era um pecador. Olhei para eles, e pensei acerca de seus cabelos grisalhos. E eu
penso: “Que coisa! Aqueles homens estavam ali, batalhando, antes mesmo que eu fosse
convertido. Eu não tenho nada que estar na plataforma falando a tais homens.” E eu observo...
Bem, a coisa que eles fizeram, eles - eles profetizaram e disseram que estas coisas viriam.
39
E quero que vocês saibam, irmãos, eu penso que vocês simplesmente colocaram as
pedras de fundação para o - e prepararam os campos, vocês, irmãos Pentecostais, que se
colocaram aqui com um tamborim na mão quando vocês nem tinham uma igreja para ir, quando
as pessoas riam e jogavam ovos podres em vocês, e ficaram a noite toda na cadeia, moíam o
milho ao colocar os grãos nas linhas férreas, e seus filhos sofriam de fome. Deus abençoe suas
nobres almas.
40
Vocês deveriam estar aqui, e não eu. Mas vocês disseram ali que chegaria um tempo
quando estas coisas aconteceriam. Estou feliz por estar vivo por ver isto acontecer. Nem a
metade foi contada ainda. E eu - eu os aprecio. E enquanto olho ao longo da mesa, vejo
diferentes pessoas, penso: “Talvez eu jamais tome da ceia convosco novamente aqui, na terra.
Mas algum dia quando a vida terminar, tomaremos a ceia novamente (Isto é correto), ali na casa
do Pai, quando olharmos do outro lado da mesa, e vermos um ao outro.”
41
Estamos num campo de batalha agora. Temos que nos apressar para sair. Mas eu apenas
imagino o que será quando eu olhar do outro lado da mesa e ver todos os redimidos sentados ali,
alcançando e segurando sua mão. Começaremos a chorar. Nós vamos chorar. Então o Rei sairá e
enxugará todas as lágrimas de nossos olhos, e dirá: “Não chorem, filhos. Tudo tem terminado.
Entrem no gozo do Senhor que tem estado preparado para vocês desde a fundação do mundo.”
Nossas pequenas diferenças se dissiparão então, e haverá uma grande eternidade. Eu quero
passá-la com vocês. Vamos orar agora, enquanto inclinamos nossas cabeças.
42
Nosso Pai celestial, o grande poderoso Jeová, Que trovejou no início e disse: “Haja luz”,
e houve luz, oh, troveje novamente, Jeová. Lance luz sobre nossos caminhos nesta noite. Lance
luz sobre Tua Palavra, lance luz sobre o dia em que estamos vivendo. Envie a luz. Conceda isto,
Senhor. Abençoe Teu povo em todos os lugares ao redor do mundo, onde fogos de avivamento
estão queimando nas encostas, nas terras pagãs ao redor do mundo. Oramos para que Tu
abençoes cada ministro enviado por Deus. Oh Deus, inspire suas vidas. Apenas pense, que neste
exato momento pessoas estão recebendo o Espírito Santo ao redor do mundo. Pessoas estão
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sendo curadas neste exato minuto ao redor do mundo. Como Te agradecemos por esta grande
bênção universal, que foi disponibilizada nesta tarde pela morte de Teu Filho, há uns mil e
novecentos anos atrás, como temos celebrado esta Sexta-feira Santa.
43
Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha entre nós agora, e nos dê uma
porção do Pão da Vida, do qual temos necessidade, que nos sustente para ir adiante à jornada,
enquanto deixamos o campo por estes poucos dias para nos assentarmos à sombra da Árvore da
Vida, para desfrutar uns com os outros e termos companheirismo. Agradecemos a Ti por isto.
Isto tem sido refrescante. Agora, conceda isto uma vez mais esta noite, Pai, e encha as nossas
almas. Cure cada pessoa enferma que está aqui. Como Te agradecemos por sua cura hoje, de
nossa irmã, com aquele membro curto, e o pé menor, naquela condição. Somos gratos, Senhor.
Nós Te agradecemos. Isso mostra que o Deus vivo está habitando entre nós.
44
Nós Te agradecemos pela irmã que - que foi curada do bócio no seu pescoço. Nós,
talvez, nós nem nos damos conta de tudo o que Tu tens feito. É notável, Senhor, ver como Tu
fazes as coisas. Somos gratos a Ti. Agora, abençoe-nos enquanto prosseguimos. Abençoe a
leitura de Tua Palavra. Esconda Teus servos agora. Circuncide os lábios que falarão e os ouvidos
que ouvirão, pois pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
45
Vamos abrir agora num texto, para leitura, melhor dizendo, para a leitura da Escritura.
Eu quero ler em dois lugares na Palavra. E um é em Isaías, capítulo 53 de Isaías, eu quero ler do
versículo 1 até o 10... ou melhor, do 2 até o décimo versículo. E então queremos ler em Mateus
11:25 e 26. Agora, leiamos:
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz... de uma terra seca; não tinha parecer
nem formosura; e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos
trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum.
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e
nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e,
pelas suas pisaduras, fomos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho, mas o
Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos.
Ele foi oprimido, e afligido – ele foi afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro, foi
levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua
boca.
Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado
da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
E Ele foi - Ele... puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte; porquanto
nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por
expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor
prosperará na sua mão.
46
É claro que ele está falando de Jesus aqui, nosso maravilhoso Senhor.
Mateus, no capítulo 11 e versículo 20 -- 25 e 26:
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Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que
ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai - sim - sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Agora, se o Senhor desejar, eu quero
extrair disto um texto para falar brevemente, tão rápido quanto eu possa, e então me assentar
para ouvir mais alguns testemunhos. Eu quero tomar este assunto aqui: “Deus Escondendo-Se
em Simplicidade.”
47
Vocês sabem, Deus é tão grande! Ele Se esconde em simplicidade, e então Se revela na
mesma coisa na qual Ele Se esconde. E Deus é tão grande, porém Ele pode Se fazer simples. Isto
é o que faz Dele grande. Muitos O perdem na simplicidade - nas simples maneiras, em que Ele
Se esconde. Agora, sabemos que o homem não pode fazer isto. O homem não pode se fazer
grande o suficiente para ser simples. Vê? Agora, o que faz que Deus seja grande é porque Ele
pode ser bem simples. E Deus não Se revela na grandeza, no que chamamos de grandeza.
48
Agora, enquanto lemos a Palavra, e estudamos a Palavra de Deus, vemos que a maneira
pela qual Deus faz as coisas, Ele não pode mudar Seu programa. Mas o que Deus diz... Ele não
pode voltar atrás com Sua Palavra.
49
Quando fazemos qualquer coisa... Eu posso fazer algo, e neste ano penso que isto é
correto. No ano seguinte, ou talvez na próxima semana, eu posso ver onde estou errado. Mas
Deus não pode, porque Ele é infinito. Sua primeira decisão... Se Ele alguma vez é chamado à
cena para agir... E a maneira pela qual Ele age naquela decisão, é daquela maneira que Ele
deverá agir toda vez que uma decisão terá que ser tomada novamente. Porque Se Ele não... Se
Ele age de certa maneira em certa decisão, e o mesmo assunto volta novamente, e se Ele não agir
da mesma maneira que Ele fez da primeira vez, então Ele agiu errado da primeira vez.
50
Então, se um homem alguma vez vem a Ele para salvação, e Ele o salvou sobre uma
base, Ele o salva sobre algo, Ele terá que salvar o seguinte sobre a mesma base. E se um homem
alguma vez vem a Ele para a cura, e Ele cura aquele homem sobre certa base, se o seguinte vier,
Ele terá que curá-lo sobre a mesma base. Ele não pode mudar. Ele deve ser sempre o mesmo.
51
Deus fez um programa quando o homem pecou no princípio. Lá... Ele tentou encontrar
um caminho de escape para si mesmo. Ele tentou fazer para si mesmo uma cobertura: folhas de
figueira e assim por diante. Isto nunca funcionou. Mas Deus realmente fez um caminho pelo
qual o homem pudesse ter companheirismo com Ele novamente, e este é sob o sangue
derramado de um substituto inocente. E esta é a única maneira pela qual Deus alguma vez
encontrou o homem. E esta é a única maneira pela qual Deus sempre encontrará o homem, é sob
o sangue derramado de um substituto inocente.
52
Agora, estamos numa Sexta-feira Santa. E o mundo hoje, nas denominações católicas,
eles se arrastam degraus acima, e, oh, de tantas maneiras diferentes fazemos tradições, e
rastejamos. E há uns dezenove pregos, “absolutamente provados”, que foram tirados das mãos
de Jesus; eles declaram isto. Cada igreja tem um. E que diferença faz, se é o prego, ou se é o
manto, ou o que for? Nós temos o Espírito Santo. Isto é o que Cristo deixou para a igreja, não
algum manto, alguns pedaços da cruz, algum prego, ou algo. Ele nos deixou um memorial, e este
foi o Espírito Santo que Ele deixou para a igreja. Agora, isto foi o que Ele deixou para a igreja
nesta tarde, há mil e novecentos anos atrás, enquanto Ele morria no Calvário. Ele entregou Seu
Espírito nas mãos de Deus, e Ele foi enviado de volta à igreja no dia de Pentecostes. Agora,
Deus...
53
No princípio, quando o homem pecou, isto mostrou a natureza do homem. Ele sempre
está tentando se esconder de Deus, e faz para si uma maneira pela qual ele possa se sentir
justificado, uma religião. Isto é... “Religião” significa “uma cobertura.” Então ele tentou fazer
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sua própria religião. Mas Deus fez Sua decisão de como Ele encontraria o homem. E foi sob o
sangue derramado. E esta é a única maneira. Não importa o quanto tentemos de qualquer outra
maneira, este é o único lugar onde Deus encontrará o homem para ter companheirismo, é sob o
sangue derramado. Deus somente Se encontrava com Israel sob o sangue derramado. O único
lugar onde Israel podia adorar era sob o sangue derramado.
54
E hoje temos tentado através da organização, temos tentado através da denominação,
temos tentado através do ensinamento escolar, temos tentado através de realizações científicas, e
tudo mais, tentado trazer os homens a uma unidade para companheirismo. E isto tem falhado,
cada uma delas.
55
Agora, há um lugar em que o homem pode se encontrar e ter companheirismo com Deus,
e companheirismo um com o outro. Este é sob a cruz, quando cada homem aceita o Sangue de
Jesus Cristo. Não me importa toda a sua peculiaridade, ele ainda pode estender a mão a outro
homem, e chamá-lo de “irmão”, quando nos encontramos sob a cruz onde Jesus morreu.
56
Estamos nos tornando em uma era científica. Tudo deve ser provado cientificamente.
Estamos vivendo na era da ciência como foi predito pela Bíblia: mais fracos, porém mais sábios
como nós – como foi predito. E estamos vivendo nesta era. E, quanto mais investigamos a
ciência, mais nos afastamos de Deus. Você jamais será capaz de provar Deus cientificamente.
57
E toda a armadura cristã é absolutamente sobrenatural. Não há nada natural. Se você
pudesse provar Deus, então não haveria mais necessidade de fé. Mas aquele que vem a Deus
deve crer que Ele existe. Isto é pela fé. Toda a armadura cristã é a fé.
58
O Dr. F. F. Bosworth, um de meus primeiros administradores, escreveu um livro
intitulado: “Olhando para o Invisível.” Agora, quantos de vocês o leram? É, sem dúvida, um
livro muito bom referente a olhar para o invisível. O cristão olha para as coisas que não vê.
59
Agora, vamos apenas tomar a armadura do cristianismo e ver se ela é sobrenatural: amor,
gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Tudo é sobrenatural. Amor, desça
até a farmácia e compre-me quinze centavos de amor. Eu preciso. Veja, você não pode fazer
isto. Compre-me um dólar de paz. Você não poderia fazer isto. Vê? Tudo é sobrenatural. Toda a
armadura de Deus é sobrenatural. Sua igreja é sobrenatural. Não é uma organização. É um corpo
sobrenatural, onde homens e mulheres são nascidos através do Espírito Santo. E é uma maneira
simples. Deus não faz coisas complicadas com tantos rosários, e tantas coisas assim, e unir-se a
isto, e tanto ensinamento escolar, tanta teologia. Ora, cada vez que fazemos isso, nos afastamos
cada vez mais de Deus, o tempo todo ao fazermos isto.
60
Hoje, somos tão científicos a tal ponto que podemos dizer quantas moléculas são
necessárias para fazer um átomo, quantos elétrons, e assim por diante, e dividir um átomo, e
dizer como ele é feito, e fazer uma bomba atômica. E então podemos explicar como fizemos
isto; contudo, caminhamos sobre uma folha de grama e não conseguimos explicá-la.
61
Deus em simplicidade. Deus Se manifestou em simplicidade. Ele se faz simples para que
os sábios não entendam. Jesus disse: “Eu te agradeço, Pai. Tu ocultaste isto aos sábios e
instruídos, e o revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão” [Mt.11:25]. Nunca tente instruirse para se achegar a Deus. Quando você faz isso, você se distancia de Deus. Vê? Deus não é
conhecido através dos estudos. Deus é conhecido pela fé. E o primeiro golpe que satanás deu, foi
nos programas educacionais, e o homem perdeu seu companheirismo com Deus. Isto é correto.
O homem deve conhecê-Lo pela fé, não pelo que ele pode explicar, mas por aquilo que crê, e
não pode explicar, assim... Temos o quadro simplesmente oposto.
62
Agora, hoje tudo se baseia em um programa educacional. Sim, caminhamos sobre uma
pequena folha de grama. Enviamos nossos filhos às escolas Bíblicas e às faculdades. Agora,
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lembre-se, eu não estou condenando isto. Eu não estou apoiando a ignorância. Mas estou
tentando mostrar a vocês a loucura disto. E é aí onde nós fazemos... Vocês sabem que há algo
errado.
63
E é como nas minhas reuniões. A maioria das vezes, quando tenho reuniões, encontro
aqueles que falharam em reuniões de outros companheiros, porque... Muitas vezes tenho
observado o irmão Roberts. Alguém disse: “Irmão Branham, o Irmão Roberts ora por quinhentas
pessoas enquanto você ora por três.” Isso é correto. Certamente. Ele tem o dobro de
testemunhos. Certamente. Até Cinquenta vezes mais de testemunhos (Vê?), porque você...
Afinal, isso está baseado sobre a fé dos indivíduos que estão recebendo a oração. Mas aqueles
que falham ali, então eles vêm para cá, na reunião, porque...
64
Aqui está um médico sentado. Se um médico... Se você vai ao consultório e diz: “Estou
doente do estômago e estou com dor de cabeça”, e assim por diante, e o médico apenas te dá
uma pequena receita de aspirina, ou um tranqüilizante, ou algo assim, ele jamais diagnosticou
aquele caso. Ele está apenas tentando despedi-lo do consultório. Vê? Agora, se ele te considera e
está interessado, ele diagnosticará aquele caso até encontrar a causa.
65
E quando um homem está enfermo, ou uma mulher, e algo tem acontecido, há somente
uma maneira correta de resolver isso. É voltar e encontrar a causa, voltar e ver o que eles têm
feito. Nas reuniões, observe-os na plataforma. O Espírito Santo diz: “Há dez anos você esteve
num certo lugar, e você fez certa coisa, e fez isto, e certamente...” Vocês têm ouvido isto, muitos
de vocês, nas reuniões. Vê? “Você fez isto. Você tem que consertar isto primeiro.” E então, se
eles se comprometem em fazê-lo, então você ouvirá: “ASSIM DIZ O SENHOR...” Anotem isso
nas suas cadernetas. Vocês já viram isto falhar? Certamente que não. Não falha. Não pode
falhar. O que é isto? Veja, você... A primeira coisa, você tem que encontrar a causa antes que
você possa produzir a cura. Você tem que encontrar a razão para isto.
66
E agora, hoje estamos tentando ensinar as pessoas a se aproximarem de Deus por meios
científicos, e você não pode fazer isto. Deus não é conhecido através da ciência, mas é pela fé
que conhecemos a Deus. E eu diria isto, que um homem pode se assentar e olhar para um
ramalhete de flores, um buquê, e estudar isso por trinta minutos, com toda a sinceridade de seu
coração, e ele conhecerá mais acerca de Deus do que se ele obtivesse todos os diplomas que a
escola Bíblica pudesse lhe dar. Pois Deus Se revela nas flores. Nós a vemos morrer, e ressuscitar
novamente: ressurreição. Vemos duas ou três cores diferentes numa mesma espécie de flor. De
onde veio aquela coloração? Explique-me. Como ela chegou ali, para onde vai, e como ela volta
novamente? Como aquela semente tem que morrer e apodrecer para voltar novamente? Deus
mostrando-Se em simplicidade, então escondendo-Se novamente na morte, para mostrar-Se
novamente na ressurreição. Vê? É apenas...
67
Você não tem que saber muito. A única coisa que você tem que saber, é ter fé naquilo
que você está olhando, no que está crendo. Vê? Creia... Em uma hora isto realmente provaria, te
ensinaria mais acerca de Deus do que todos os diplomas que você pudesse ter.
68
Deus é tão grande que pode Se fazer simples. Agora, para mim, é nisso que está a
grandeza Deus, é como Ele pode Se fazer simples. E isso, fazendo-Se simples, Ele Se esconde
dos sábios e instruídos. Agora, apenas pense nisto. Ele Se esconde das pessoas sábias e Se revela
às pessoas humildes. A Bíblia diz em Isaías 35, “que nem mesmo os loucos errariam o
caminho.” É muito simples. E quanto mais você tenta aprender e estudar isto, tanto mais você se
afasta de Deus. Pare de tentar entender, apenas creia no que Ele disse. Isso é tudo o que tem que
ser feito; apenas creia nisto. E então, Se esconde dos sábios e Se mostra aos simples.
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69
O homem não pode ser grande assim. Um homem, assim que ele obtém um diploma de
qualquer tipo, ele sabe mais do que o próximo colega. Você não pode lhe dizer nada. As igrejas
hoje gostam de se vangloriar de seu pastor, porque ele é um estudante de certo, certo seminário.
Ele tem um B.A., ele tem um D.D.L.D. Bem, isto não quer dizer coisa alguma. Isto não
significa... Ele pode ter um B.A., um D.D. e um duplo L.D., e nem mesmo saber separar ervilhas
do café. Isto - isto não significa... Sinto muito pelo comentário. Este não é um lugar para piadas.
Vê? Eu não quero dizer isto, parece - certamente. Perdoe-me. Eu quero dizer é que tudo isso não
tem nada a ver com o assunto.
70
Você conhece Deus pela fé e somente através dela. Isto foi provado quando Jesus veio à
terra. E aqueles fariseus, e assim por diante, com os mais importantes diplomas, mais sábios,
homens mais santos que havia... Até mesmo uma falha contra eles, e eles seriam apedrejados
sem misericórdia. E Jesus disse: “Vocês são do vosso pai, o diabo, e vocês fazem as suas
obras.” Quem poderia apontar-lhes um dedo e dizer...
71
Nós chamamos de pecado o cometer adultério, contar uma mentira, fumar, mascar
tabaco. Isso não é pecado. Isso não tem nada a ver com pecado. Esses são atributos de
incredulidade. Há somente um pecado; esse é a incredulidade. “Aquele que não crer já está
condenado.” Quando um homem nega que – que a Palavra de Deus... Ali mesmo está o pecado,
bem aí. Jesus disse, quando esteve na terra: “Quem pode Me condenar de pecado? Quem pode
Me mostrar que Eu não cumpri tudo o que foi profetizado a Meu respeito? Quando eu vim, eu
estava suposto a fazer certas e certas coisas. Quem pode provar que Eu não fiz exatamente o
que as Escrituras dizem que Eu faria? Examinai as Escrituras; pois nelas há Vida Eterna: e são
elas que testificam de Mim. (Vê?) Quem pode Me condenar de pecado?” [S.João 8:46 e 5:39].
72
Agora, aquelas pessoas ali, oh, elas tinham que lavar suas panelas e chaleiras, lavá-las
antes de comer, e todas estas tradições regulares pelas quais eles tinham que passar. Mas Jesus
condenou-as todas, colocou-as de lado, e disse-lhes que eram demônios. Você poderia pensar
em tal coisa? Você crê que Ele faria a mesma coisa nas igrejas hoje? É bem certo que Ele faria.
Nós temos nos enredado em tradições e coisas, a ponto que nos encontramos na mesma
condição daquele tempo. E agora, quando Deus Se mostra em simplicidade, então eles não
reconhecem isto de forma alguma. Está acima de seu modo de pensar. Eles têm isto tudo pronto,
a maneira que eles pensam que deveria ser, e se isto não vem daquela maneira, eles não recebem
isto. Assim é, e esse sempre tem sido o problema. Lembrem-se: a maneira para subir é descer.
Agora, isto é correto. “Aquele que se humilha será exaltado” [Lc. 14:11].
73
Como você sabe se está... Qual está acima e qual está abaixo? Se o mundo está no
espaço, é o norte ou o sul que está acima? Qual é? Vê? E você diz: “Oh, a estrela da manhã, e a
estrela do entardecer.” Ambas são a mesma estrela. Veja, a mesma luz que foi dada de manhã, é
a mesma luz do entardecer. O mundo está apenas girando, isto é tudo. Veja, isto não é tão
complicado, afinal de contas. É simplesmente ter fé e crer em Deus. Notem. A maneira para
subir, eu disse, é descer. Ele...
74
Devemos crer em Deus. Devemos tomá-Lo em Sua Palavra. Não devemos tentar
imaginar as coisas, mas simplesmente tomar tudo o que Deus tem dito; o verdadeiro e real
Espírito de Deus pontuará cada Palavra de Deus com um “Amém.” É que o Espírito Santo
escreveu a Palavra. Se o Espírito Santo escreveu a Palavra, e o Espírito Santo está em você,
como pode Ele dizer: “Bem, isto foi para uma outra era.” Como pode Ele dizer... Quando Isto
diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente” [Heb. 13:8], e você tenta colocar isto
lá atrás em outra era, ou alguma outra era futura?
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75
O homem ainda é o mesmo. Ele está sempre agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito,
anelando pelo que Ele fará, e ignorando o que Ele está fazendo. Isto é exatamente o que sempre
acontece com o homem. E ele faz a mesma coisa hoje. Assim é o homem. E você tem que sair
disto. Você tem que deixar a mente que estava em Cristo estar em você. A forma de Deus tratar
com o homem, sempre tem sido em humildade. Ele jamais lida com homens com grandes termos
teológicos. Diga-me se alguma vez Ele o fez. Ele jamais o fez. Ele Se faz simples. E o homem
quer fazer isto complicado. Ele Se faz grande ao fazer-Se humilde.
76
Agora, quando um homem obtém um pouquinho de ensinamento, ou alguns diplomas,
ele sabe tanto, a ponto que você não pode dizer-lhe coisa alguma. Mas se ele pudesse
simplesmente continuar crescendo a ponto que pudesse se fazer pequeno, que não soubesse
coisa alguma, então estaria tudo bem. Mas ele não pode chegar a ser tão grande. Vê? Ele
simplesmente não pode ser tão grande. E Deus é grande assim. Ele é tão grande a ponto que Ele
pode Se fazer humilde. Mas nós não podemos ficar grandes o suficiente para nos fazermos
humildes. Esta é a diferença.
77
Então Deus é tão grande que Se oculta em humildade e simplicidade. E a sabedoria do
mundo olha bem por cima disso. Não é de se admirar que Isaías disse: “Quem deu crédito à
nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor”? [Is. 53:1]. Jesus disse: “Eu Te
agradeço, Pai do céu e da terra, pois Tu ocultaste isto aos olhos dos sábios e instruídos, e
revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão.” Humildade, simplicidade, apenas observe
como Deus Se faz simples.
78
Olhe. Olhe para o Éden. Tudo o que eles tinham que fazer era apenas crer em Sua
Palavra. Agora, Deus nunca disse, para esta primeira causa, que você teria que acumular tantos
diplomas de faculdade. Ele disse: “Esta é Minha Palavra. Creia e viva; descreia e morrerás.”
Agora, Eva não descreu de toda Ela. Ela apenas creu numa pequena parte Dela.
79
Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês, irmãos, irmãs. Se Deus permitiu isto
acontecer porque Eva descreu numa pequena parte da Palavra e levou a humanidade ao lugar
onde está, você acha que em algum tempo conseguiremos voltar descrendo em qualquer parte
Dela? Pense nisso. Se Deus pode ver pequenos bebês sofrendo, guerras e problemas, escassez e
fome, enfermidades e homicídios, e todas estas coisas que estão acontecendo, tudo porque
duvidaram de uma pequena parte de Sua Palavra, você acha que em algum tempo
conseguiremos voltar se duvidarmos de uma parte Dela? Se isso foi o que causou tudo, Ele te
permitiria voltar livremente? Permitiria você ir de qualquer maneira? Não!
80
Alguém diz, “Eu não... não consigo entender isto. Eu não creio nisto de forma alguma.”
Não, você tem que crer em tudo. Não importa o quão humilde pareça, creia nisto de qualquer
forma. Diz, “Bem, eu não entendo isto.” Creia nisto de qualquer forma. Você não está suposto a
entender, mas está suposto a crer nisto. Apenas creia nisto, de qualquer forma. Agora, é desta
forma que estamos hoje. A mesma coisa que Deus...
81
É simplesmente como um exército indo para uma batalha. Nós temos espiões na
Inglaterra. A Inglaterra tem espiões aqui. Os espiões estão em todos os lugares ao redor do
mundo. Por quê? Eles estão buscando nossos segredos militares. Quando encontramos algum
tipo de segredo militar, assim que eles encontram isto, eles tomam a mesma coisa ou algo para
combater isto. É uma guerra. A maior guerra que está acontecendo é a guerra espiritual.
82
Agora. Quando Deus soube que isto viria a acontecer, Ele fez pelos Seus filhos o mesmo
que os Estados Unidos faz pelo seu exército. Damos ao homem um capacete para a guerra,
porque sabemos que ele vai usá-lo. Damos-lhe uma pá para cavar. Sabemos... É um grande peso
- uma mochila com cerca de quarenta quilos nas costas, alguns recrutas carregando-a. É
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certamente uma coisa difícil para ele, mas o exército sabe que eles têm que treiná-lo porque ele
vai precisar disto. Ele vai precisar de cada parte do equipamento quando ele estiver na frente da
batalha.
83
E isto é o que devemos fazer hoje, amigos. Devemos tomar toda a Palavra de Deus.
Porque vamos precisar Dela. Temos que usar cada Palavra que está aí. É ASSIM DIZ O
SENHOR, e temos que usar o Evangelho completo, todo ele. Agora, quando Deus fortificou Sua
igreja, Ele a fortificou com a melhor coisa que Ele pôde encontrar, porque são Seus próprios
filhos. E Ele fortificou a igreja pela Palavra, Sua própria Palavra. Apenas pediu-lhes para crer
em Sua Palavra, era tudo o que tinham que fazer.
84
E Satanás, por sua sabedoria, levou Eva a romper a barreira em apenas um lugar. Satanás
admitiu que cada pedacinho da Palavra estava correta, mas disse: “Certamente...” É tudo o que
ele tinha que saber. “Certamente não morrereis.” Agora, aquilo foi uma brecha. Ele tirou Eva
detrás daquela Palavra com uma pequena dúvida. Isto é exatamente onde ele pega a igreja hoje,
a mesma coisa. Apenas aquela pequena dúvida te traz para este lado. E agora não há maneira de
pensar que alguma vez Deus te poupará por pertencer à igreja, pertencer a uma organização, ou a
um grupo, ou o que for, ou qualquer sensação.
85
Você tem que crer em Sua Palavra e agir sobre ela. Correto. Esta é a única maneira. Este
é o programa de Deus no princípio. Este é o programa de Deus para a vida. Este é o programa de
Deus agora: que a igreja deve permanecer atrás da Palavra. Esta é a única maneira pela qual
você pode ser salvo.
86
Notem, Noé, em seus dias... Falamos disto nesta manhã. Em seus dias era um grande
tempo intelectual, e os homens eram inteligentes. E Noé, em sua grande era intelectual, Deus
desceu para salvar o povo eleito. Você crê que Deus tem uma igreja eleita? [A Congregação diz
“Amém.”]. Certamente que sim. E Ele vem para salvar este eleito. Os demais são apenas simples
bucha de canhão. Mas Ele sabe que vai haver muitos deles salvos porque Ele colocou seus
nomes no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Isto é exatamente de acordo
com a Escritura.
87
E o anticristo, nos últimos dias, enganará cada um cujo nome não foi escrito naquele
livro antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim. O anticristo será tão semelhante que será
pentecostal ao pé da letra. Mas ele enganará aqueles cujos nomes não estão escritos no Livro da
Vida desde a fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto.
88
Agora, notem. Agora, vemos que Satanás, este grande agente, ele somente conseguiu
derrubar a igreja a primeira vez, ao fazê-los aceitar sua sabedoria do mundo, e afastarem-se da fé
simples que Deus lhes disse para terem em Sua Palavra. Este foi seu primeiro programa. Ele
teve sucesso ali, e é ali onde ele tem feito isto toda vez. Oh, se apenas pudéssemos ver que esse é
o detalhe. E quando ele consegue te tirar detrás dessa Palavra, isto é tudo o que ele tem que
fazer; você está em suas mãos, bem aí então. Notem. Apenas creia em Sua Palavra e viva.
89
Agora. Eva, aquilo não foi suficiente para ela. Ela tinha que ter um pouco da sabedoria
do mundo. Isto é o que fazemos hoje. Temos simplesmente que ter algum doutor, Ph.D., LL.D.,
para nos dizer acerca disto. Irmão, se isto é contrário a esta Palavra, deixe isto para lá. Eu não
me importo se é o papa de Roma, ou alguma hierarquia, ou o arcebispo de Canterbury. Não me
importo quem quer que seja. Creia na Palavra de Deus, e que qualquer outra palavra seja
mentira, se qualquer coisa é contrária à Palavra.
90
Eu descobri esta coisa: viva pela Palavra. Se Deus faz uma promessa, Ele tem que
manter esta Palavra. Se Ele não mantém esta Palavra, então não é Deus. Agora, Deus vai ter que
julgar o mundo através de alguma norma algum dia. Agora, se Ele vai julgá-lo por um padrão, se
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é como nos diz a Igreja Romana que Ele vai julgar o mundo usando a igreja como norma, então
por qual igreja será, se há umas novecentas organizações diferentes? Qual delas? A batista diz
que a deles é o padrão. Os pentecostais dizem que é o seu; os católicos dizem que é o deles. Para
mim, não é nenhum deles. A Palavra é a Verdade. “Se alguém tirar uma Palavra Disto ou
acrescentar uma palavra a Isto, o mesmo terá sua parte tirada, sua parte do Livro da Vida”
[Apoc. 22:18,19]. Vê? É a Palavra de Deus, Deus julgará o homem por Ela.
91
A grande geração de Noé, ali, quando eram tão inteligentes, Deus lhes enviou uma
mensagem. E quando Ele o fez, Ele não enviou um Arcanjo. Ele enviou um agricultor com uma
mensagem pequena e simples. Mas isto estava sendo mostrado a eles. Agora, você acha que eles
receberam isto? Não, porque era simples demais. Se - se não tivesse sido tão simples, eles a
teriam recebido. Se tivesse sido algo grande... Você poderia ter-lhes dito como construir uma
pirâmide que fosse maior do que aquelas que eles já tinham construído, e assim por diante,
talvez eles a tivessem recebido. Mas Ele enviou um homem simples, com uma mensagem que ia
chover. Aquilo não se encaixava com seus ensinamentos científicos. Ora, eles poderiam enviar
radares aos céus, ou algo, e provar que não havia água lá em cima.
92
Mas Noé disse: “Deus disse que haveria água ali. E se Deus disse que haveria água ali,
ainda que não houvesse nada, Ele podia colocá-la ali porque Ele é o Criador.” É isto. Não
importa o que alguém mais diga, Deus disse assim. E Deus é capaz de manter Sua Palavra. E
aquela simples mensagem condenou o mundo em seu dia e salvou sua própria família. Isto é
correto. Algo simples, nada radical, era simplesmente “Entre na Arca.” Isto era tudo o que se
requeria. Crer e entrar. Deus salvou o mundo através da simplicidade, mostrando-Se tão
humilde. Isto foi... O que foi isto? Deus escondendo-Se novamente do real esperto, educado.
93
E qualquer um sabe que o povo antediluviano era mais inteligente do que somos hoje,
muito mais avançado na ciência, e assim por diante, do que somos hoje. Ora, eles podem escavar
e encontrar múmias daquele tempo, e não podemos preparar uma múmia hoje. Não conseguimos
petrificar um corpo assim. Eles tinham cores que não conseguimos igualar hoje. Eles
construíram pirâmides e esfinges, e assim por diante, que não conseguiríamos igualar hoje, se
quiséssemos fazê-lo. Nós não temos o – o equipamento para construir isto. Não temos o poder
para levantá-las àquela altura. Não poderíamos construir isto. Mas eles as construíram. Por quê?
Eles eram mais inteligentes do que nós.
94
E para aquela raça de pessoas finas, instruídas e inteligentes, Deus enviou uma
mensagem tão humilde, a tal ponto que os fez tropeçarem diretamente na base. Eles - eles a
recusaram e a rejeitaram. E a justiça de Deus requereu julgamento, já que rejeitaram Sua
mensagem. E Ele condenou o mundo e afundou a terra através de um dilúvio, e salvou a Noé, o
justo, que creu numa mensagem simples e pequena que Deus deu. O que foi isto? Deus
escondendo-Se em simplicidade. Oh, sim. Sim, senhor. Normalmente, como eles sempre
fazem... Eles creram nisto.
95
Em outra ocasião, quando a libertação estava à mão, Deus enviou um homem simples, de
uma família simples. Ele não tomou qualquer família renomada... A família de Moisés... Vemos
que ele era apenas um homem comum, de uma família comum da tribo de Levi, eu creio. E ele o
tirou desta família. Ele permitiu Moisés entrar e ser o homem mais estudado de todo o país. Ele
podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era um homem militar, de acordo com o que diz a
história. Ele conhecia todos os detalhes para ter êxito...
96
E Deus o permitiu ser treinado daquela forma e provar que você não pode realizar coisa
alguma para Deus desta maneira. Mesmo com o seu militarismo, sua mente de gênio, e todo seu
ensinamento, ele amargamente e miseravelmente falhou. Deus permitiu isso, permitiu que ele
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fosse educado e inteligente. E então Ele levou quarenta anos para ensiná-lo, e depois, quarenta
anos para tirar isto dele antes que Ele pudesse usá-lo. Isto é correto. Isto é correto. Levou-o para
detrás do deserto, e retirou todo o ensinamento que ele tinha.
97
Oh, a única coisa que há, o problema hoje é que estamos sempre tentando nos encher
para a Vinda. Deveríamos estar nos esvaziando para a Vinda. Tem que haver espaço ali. Tem
que haver algo faminto. Estamos tentando persuadir e empurrar; não deveríamos fazer isto. Se
um homem está faminto por Deus, há um lugar vazio nele. Isto é tudo. Mas até então, não
podemos forçar Deus em nada. Até poderíamos fazer que a pessoa tenha ismos, e calafrios, e
assim por diante, e agir de forma estranha. Mas certamente não funcionará até que aquele
homem, ele mesmo, queira Deus. Sim, senhor.
98
Então, nossos programas feitos pelos homens, não são bons. Entremos no programa de
Deus. Isto é exatamente correto. Unir-se à igreja, dar aperto de mãos, formas de batismos e
rituais, e contar rosários, e assim por diante... Tolices! Tem que ser um nascimento. E Deus...
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos” [Mt. 5:6]. Isto é
correto. Você tem que ter um lugar vazio.
99
O que faz um homem ter fome? O que faz os homens virem aqui e fazerem da maneira
que fazem? O que faz estas mulheres, nas ruas, caminharem vestidas com estas roupas imorais?
O que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando satisfazer uma fome. E pelo quê estão
famintas? É porque foram criados para ter fome. Mas esta fome...
100 Como se atreve qualquer pessoa tentar apagar essa fome santa que Deus colocou em
alguém para que sentisse fome por Ele, e tente satisfazê-lo com as coisas do mundo! Você não
tem o direito de fazer isto. Desafio qualquer pessoa tentar colocar jogos de bingo, danças e
coisas na igreja, e venda de alimentos, para pagar o seu pastor, algum tipo de entretenimento
carnal, e chamam-se a si mesmos de religiosos, e coisas assim, para calar aquela fome santa,
quando deveriam ter ali um aposento alto, orando pelo batismo do Espírito Santo para encher
aquela congregação. Você não tem direito.
101 Mas é humilde demais. Isto não se encaixa com os seus requisitos. O seu ensinamento
escolar está bem acima disto. Vê? Você é muito inteligente. Você quer educar as pessoas dentro
disto. Você não quer um pastor que conheça o Espírito Santo. Você...?... o tiraria de seu púlpito.
Você não quer isto porque ele não pode mostrar seu cartão, ele não pode mostrar de qual escola
ele veio. Você acha que Moisés mostraria isto? Você acha que algum dos profetas poderia
mostrar isto? Jesus poderia mostrar isto? Eles disseram: “De que escola... De onde ele conseguiu
este ensinamento? De onde veio isto?” Não temos um registro Dele ter ido à escola um dia
sequer em Sua vida.
102 E quanto a João? Aquele barbudo, parecendo lã, saindo do deserto assim. Seu pai era um
pregador e ele tinha vindo de uma escola. Ele era um sacerdote. Não temos nem mesmo um
registro de onde ele (João) foi à escola. Ele foi ao deserto aos nove anos de idade. Por quê? Ele
tinha um trabalho importante para fazer. Por que ele não seguiu as pegadas de seu pai, assim
como era de costume? Ora, aquele seminário lá - iria levá-lo a tantos equívocos, eles tinham
tido... Agora, se... “Tu sabes que irás anunciar o Messias. Agora, você sabe que o irmão Jones se
encaixa melhor com isto.”
103 Ele saiu ao deserto e esperou em Deus até o Senhor lhe dizer: “Sobre aquele que vires
descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e fogo.” Seu
ministério era muito importante para receber educação. Certamente que sim. Ele tinha que ter o
poder de Deus. Agora, se você tem seu ensinamento, mais o poder de Deus, maravilha. Mas não
coloque este ensinamento acima do poder de Deus. Vê? Certamente.
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104 Agora, vemos que Moisés... Agora, quando ele estava ali, ele... Por quarenta anos ele
tinha se treinado, sua mãe sabendo que era ele que libertaria os filhos de Israel. Ele certamente
pensou quando ele matou aquele egípcio, que os irmãos entenderiam isto, mas não entenderam.
Então, através de todos os seus esquemas, ele miseravelmente falhou. Mas em cinco minutos na
presença de uma sarça ardente ali, Deus colocou mais nele do que - do que o seminário lhe
colocou lá por quarenta anos.
105 Agora, eu confesso uma coisa. Quando você aprende de Deus, um Deus de humildade...
E quanto a uma sarça? E se Moisés dissesse: “Agora, espere um minuto. O meu grau de
instrução é bem elevado. Então eu penso que vou tentar ajuntar algumas folhas da sarça, e vou
levá-las ao laboratório para examinar, e ver com que química aquilo foi borrifado e ver se elas
resistem ao fogo e não queimam.” Veja, ele jamais teria encontrado o segredo. Mas ele foi à mãe
natureza e tirou seus sapatos, ajoelhou-se e começou a falar com a sarça. E ela lhe respondeu.
Esta é a maneira.
106 Não tente educar a si mesmo em alguma coisa. Ou melhor, prostre-se diante de Jeová
Deus. Fale com Ele. Ele te responderá novamente. Aquilo mostra quão humilde é isto. “Pedi e
recebereis; batei e abrir-se-vos-á; buscai e encontrareis; pedi e lhe será dado” [Lc.11:9]. Isto é
simples assim.
107 Uma coisa eu sei, sempre que você realmente encontra a Deus, isso te faz agir de
maneira peculiar. Note Moisés, no dia seguinte, depois que... Ele tinha corrido do... Ele já tinha
deixado o Egito, e estado ali, e se casado com Zípora, e - e teve seu pequeno filho Gerson. E
aqui estava ele, já tinha se esquecido da escravidão do povo. Mas quando Deus lhe apareceu ali,
na sarça ardente, no dia seguinte ele tinha Zípora assentada de lado numa mula, com um menino
no colo, e ele com uma barba branca até a cintura, e sua cabeça calva brilhando, e uma vara na
mão, descendo ali, clamando “Glória a Deus”, e seus olhos olhando mais adiante.
“Onde você está indo, Moisés?”
“Vamos descer ao Egito para tomar controle.”
108 Era uma invasão de um só homem. Oh, isto te fará agir de maneira estranha. Mas tudo
bem. Contanto que você saiba em que caminho está indo, está tudo bem.
“Como você sabe que você vai tomar controle?”
“Deus disse isso.” Isto está estabelecido. Está estabelecido. “Deus disse isso.”
“Oh, você tem oitenta anos. Se você tivesse feito isso quando você - quando - quando
você tinha quarenta...”
“Mas Deus disse: ‘Vá agora. Esta é a hora.’” Uma invasão de um só homem, descendo
para fazer isto.
109 Deus te faz agir de maneira estranha, até mesmo parecer como um cata-vento no topo de
um edifício. Mas contanto que seja Deus fazendo isto, ora, tudo bem. Que diferença isso faz?
Isso poderia tirar algum treinamento teológico batista de você, mas contanto que seja Deus
fazendo isto, Ele Se revela em simplicidade.
110 Aquele pregador sabia mais a respeito de Deus quando desceu do telhado daquela casa,
do que tudo o que ele aprendeu em todos os anos que foi à escola. Amém. Deus Se revela em
simplicidade e Se mostra em poder. Amém! Escondendo-Se, e então mostrando-Se. Queira ver o
quão simples você pode chegar a ser, não o quão inteligente você pode chegar a ser, mas quão
simples você pode ser.
111 Deus Se faz conhecido em simplicidade, não em inteligência e astúcia. Isso é do diabo.
Siga a linha do treinamento. Para onde foram os filhos de Caim, o que lhes aconteceu? Os filhos
do diabo, o que lhes aconteceu? Eles se tornaram educadores inteligentes, cientistas, e assim por
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diante. Siga os filhos de Sete: camponeses humildes, criadores de ovelhas, e assim por diante.
No fim do mundo, o que aconteceu? No fim do mundo antediluviano, o que aconteceu? Eles
todos se perderam. Eles eram religiosos também. Certamente que eram. Mas veja, Deus enviou
Noé, era humilde e simples, e os levou. E os filhos de Caim foram destruídos.
112 É a mesma coisa hoje. Esses inteligentes, astutos... Veja, foi assim que Satanás enganou
a Eva no jardim do Éden. Foi assim que seus filhos fizeram o tempo todo.
113 Olhe para Moabe - aquela grande e fina organização ali no topo da colina. Oh que coisa!
Que lugar tremendo! Agora, não... Eles adoravam o mesmo Deus, porque eles foram e
trouxeram o seu bispo, Balaão. Ele veio ali e edificou sete altares para sete sacrifícios, o mesmo
altar, o mesmo sacrifício, tudo exatamente como Israel tinha feito, o pequeno andarilho ali. E
então tentaram amaldiçoar o irmão deles (Vê?) para impedi-los de cruzar pelo seu país Eles não
queriam nenhum daqueles avivamentos de santos-roladores no meio do povo deles.
114 E o que aconteceu? Deus foi adiante de qualquer forma, porque lhes fora prometido irem
à terra prometida, e nada os pararia. Deus lidou com eles. Deus Escondendo-Se em
simplicidade, esta é a maneira que Ele sempre faz, e eles normalmente deixam isto passar por
alto.
115 Moisés era um servo dedicado de Cristo, e Deus na sarça ardente... Ele soube mais
acerca... Moisés soube mais acerca de Deus quando ele deixou aquela sarça ardente do que
durante os quarenta anos que havia estudado acerca Dele no Egito. Sabemos que isto é correto.
116 Nos dias de Acabe, o mundo tinha chegado a tal lugar, a política tinha desempenhado tal
papel (como falamos nesta manhã) até que Acabe entra em cena. Agora, Acabe não era um cara
mau. Ele era apenas um morno, um israelita desviado, e permitia sua esposa guiá-lo. Ela era o
pescoço que girava a cabeça.
117 E esta é a mesma coisa que temos aqui, nos Estados Unidos agora. Certamente. Eu não
digo “Nosso Presidente Fulano de Tal...” Ele pode ser um bom homem. Mas é aquele velho
sistema atrás disto, que está fazendo isto.
118 Observe. Você apenas observe... Você acha que estou aqui simplesmente dizendo algo e
não sei do que estou falando? Lembrem-se do que tenho lhes dito. Isto é correto. Estou ficando
um homem velho. Eu não tenho mais muitos dias na terra, se Jesus tardar muito, eu já terei ido.
Mas isto ficará gravado, e vocês rodarão isto novamente e verão que isto estava correto. Vocês
estão vivendo nas sombras. Não restam mais esperanças, de maneira alguma. Agora, lembre-se,
eu sabendo que sou já um homem de idade avançada, e em pé aqui, sabendo que o tempo está
passando rápido. E eles - você está acabado; a nação está acabada; tudo está acabado. Correto. A
única coisa é: salve-se desta geração moderna porque ela está acabada. Correto.
119 Acabe... Naquele dia que Jezabel veio, inspirou todas as mulheres a agirem da maneira
que ela agia, e - e eu penso que as coisas pelas quais ela passou, e Acabe permitindo todas as
coisas... E todos os pregadores ficaram mundanos.
120 Mas naquele mesmo tempo, Deus levantou um homem poderoso. Nós nem mesmo
sabemos de onde ele veio. Não sabemos quem foi seu pai e mãe. Ele veio de lugar nenhum, mas
ele foi à glória. Não sabemos quem foi seu pai e mãe, nem conhecimento que ele tenha ido à
escola. Ele era um homem do deserto. Não sabemos como ele veio. Ele apenas entra em cena de
maneira bem estranha, e sai de cena da mesma maneira. E ele vem ali, e ele balança aquela
geração sendo um homem simples.
121 O que você acha que os teólogos pensaram dele naquele dia? Ora, você acha que eles
aceitaram Elias? Eles disseram: “Ele é um velho excêntrico.” Jezabel disse: “Eu o odeio.” E
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todos o odiavam. Mas ele tinha a Palavra do Senhor para a salvação da Nação. Porém eles não
creram nisto.
122 Elias era um tipo de pessoa simples. E ele serviu o propósito de Deus tão bem, aquele
espírito simples que Elias tinha, que Deus até mesmo o usou em três outros homens, e prometeu
usa-lo novamente nos últimos dias. Correto. Tão simples que apenas se levantava e dizia a
verdade. Ele o usou em Eliseu, depois dele o usou em João Batista, e prometeu novamente, em
Malaquias 4, para restaurar a fé dos filhos de volta à fé dos pais Pentecostais e o Evangelho
original. Ele prometeu isto, e Ele fará isto. Correto. Aquele espírito simples, não astuto, não
inteligente... Elias não tinha estudo. Ele não era uma figura muito bem conhecida no mundo.
Nem mesmo... Nem mesmo sabemos de onde ele veio. Mas ele teve senso suficiente para crer
em Deus. Simples, é isto. É o tipo de pessoa na qual Deus trabalha e Se esconde. Deus Se
escondeu em Elias.
123 Você poderia imaginar um homem como Moisés, um homem comum, fazendo as coisas
que ele fez? Você poderia imaginar que Elias, um velho companheiro peludo, com pêlos por
todo o corpo, e um pedaço de pele de ovelha ao seu redor, você poderia imaginar Deus tomando
uma coisa como esta, quando havia sacerdotes, e clérigos que tinham vestimentas, e polidos em
suas teologias, apenas tão em ordem quanto poderiam estar? Mas Deus desviou de cada um
deles.
124 Ele sempre faz isto. Diga-me de alguma vez que Ele os tenha usado. Nunca. Não, senhor.
Ele desviou da coisa toda para descer a uma forma simples. Ele Se revela e opera em
simplicidade, bem simples, para que assim todos entendam. Isto faz Dele grande. Ele é - Ele
vem simples, simplificando isto. E agora, Ele desviou...
125 Embora o mundo estivesse cheio de grandes estudiosos naquele dia, porém Ele não usou
nenhum deles. Ele encontrou um companheiro do tipo simples. Mas, lembre-se, este tipo polido
estava nessa era. Mas, veja, o espírito no qual ele veio era simples demais para a educação deles.
Eles já tinham imaginado o que viria. Eles estavam polidos demais, a ponto que deixaram a
simplicidade passar por alto e, às vezes, a pisoteiam e gracejam dela. Isto me faz lembrar de um
velho provérbio: “Os tolos caminham de salto alto onde os anjos temem pisar.”
126 Um homem vê as obras de Deus sendo realizadas, e sabe que elas são de Deus, e ficam
ali e chamam-na de obras do diabo. Jesus disse que isto é blasfêmia. “Se disserdes uma palavra
contra Mim, o Filho do homem, vos será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito
Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no que há porvir” [Mt. 12:32]. Vê? Mas nós
caminhamos de salto alto onde os anjos temem pisar. Nós - somos tão inteligentes, tão polidos,
que é nisto que está se tornando nossa América. Somos inteligentes demais. Estamos nos
educando para nos distanciarmos de Deus. Nossas escolas estão produzindo pregadores como
galinhas produzidas na incubadora.
127 Eu sempre tive pena de um pintinho incubado. Ele foi chocado sob uma luz artificial. E a
primeira coisa, você sabe, ele “pia, pia” pela mamãe, porque essa é sua natureza. Mas ele não
tem mamãe. Ele foi chocado por uma incubadora.
128 É isto que penso da grande parte, do que estes diplomados fazem, são semelhantes à
galinhas incubadas, piando, e não sabem do que estão falando. Correto. Quando têm forma de
piedade, e negam esta Palavra, e negam que o Espírito Santo não é o mesmo hoje como foi no
dia em que Ele foi derramado no Pentecostes... Eles dizem que isto foi apenas para os
discípulos. Jesus disse:“Ide a todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais
seguirão aos que crerem” [Mc.16]. Por quanto tempo? Até a consumação dos séculos, e a toda
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criatura, estes sinais seguirão. Certamente. Aqui eu vou lhes mostrar onde Ele dá o poder à
igreja. Mostre-me onde foi que Ele o tirou. Não existe tal coisa. Não.
129 Mas, vejam, nos tornamos tão inteligentes que aprendemos a nos distanciar disto. Temos
terminologias e coisas as quais usamos. “Bem, e começamos a arrazoar...” É simplesmente a
mesma coisa. “Bem, agora olhe. Temos bons médicos”, dizemos hoje. “Por que precisamos de
cura Divina?” Olhe ao que este bom doutor disse há pouco tempo atrás. Ele vai até o final do seu
caminho, e então ele confia em Deus. Aí está. É isto. A ciência está bem, contanto que você suba
na árvore. E quando você chega a um ponto onde não pode ir mais além, pule na árvore da fé e
apenas continue caminhando, (Vê?) porque ela - ela não tem fim. “Tudo é possível ao que crê.”
Sim! Sim!
130 A ciência está bem até onde vai. Seus cinco sentidos estão bem e excelentes, contanto
que isto concorde com a Palavra. Mas quando os cinco sentidos condenam a Palavra, então fuja
disto. Não. Eu não confiaria em meu sentir, não confiaria em meu ouvir, não confiaria em meu
ver, nada mais, se for contrário à Palavra. Eu diria, eu...
131 Um companheiro me disse há algum tempo, ele disse: “Eu não importo com quantas
pessoas vocês, Pentecostais, podem provar que foram curadas, eu não creio nisto.” Eu disse:
“Certamente não. Você é um incrédulo. Isto não era para incrédulos. É para crentes.” Isto é
correto. Certamente. Isto não foi enviado aos incrédulos. Foi enviado àqueles que crêem.
132 Jesus veio bem num dia de grande incredulidade. Isto jamais O parou. Ele apenas
continuou pregando da mesma forma. Deus operou milagres de todas as maneiras, naquele
grande mundo educado.
133 Estamos vivendo num grande mundo estudado hoje, dividindo átomos e fazendo bombas
e assim por diante, e voando à lua, e astronautas e tudo mais ao redor da terra. É verdade,
estamos fazendo isto. Está bem. Porém, ainda há pessoas que crêem que o Batismo do Espírito
Santo é simplesmente o mesmo como sempre foi. Eles não podem explicar isto. Mas sabem que
receberam isto. Isto é simplesmente tudo o que é. Não tem que explicar isto, contanto que você o
tenha. Amém. “Amém” significa “assim seja.” Eu não estou dando amém a mim mesmo, mas eu
apenas... Eu gosto da Palavra. Que assim Seja. Eu sei que isto é verdade.
134 Deus Se faz tão simples para que Ele passe diretamente por cima do... O sábio é muito
inteligente, aquele pequeno cérebro do tamanho de um amendoim, vocês sabem, ele tem tudo
isto calculado, e vocês não podem dizer-lhes nada acerca disto. O mundo não pode levantar, o
sol não pode brilhar, o mundo não pode girar sem que Ele saiba disto. Vê? Mas Deus Se move
bem sobre eles, e apenas permite ficarem ali. É simplesmente a maneira que Ele sempre faz.
Sim, senhor.
135 Todo o caminho, desde o jardim do Éden foi profetizado que o Messias viria. “Tua
semente pisará na cabeça da serpente, e sua cabeça e esta lhe ferirá o calcanhar.” Oh, que
coisa. Diz... Os profetas O viram de antemão, e eles disseram exatamente o que Ele seria, onde
Ele nasceria, como Ele nasceria, que tipo de trabalho Ele faria e qual seria Seu sinal Messiânico.
As Escrituras vinham anunciando por todo o caminho.
136 Mas os teólogos o tinham calculado à sua maneira, e eles erraram o alvo em centenas de
quilômetros. Mas Ele jamais vem contrário à Palavra. Ele veio de acordo com a Palavra. Mas
por que eles não O receberam? Porque Ele não veio da maneira que eles pensavam que Ele
deveria vir. Isto é exatamente a maneira pela qual eles falharam em ver Noé. Esta é a maneira
pela qual eles falharam em ver Moisés. Esta é a maneira pela qual eles falharam em ver isto em
todas as eras.
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137 Eles falharam em ver a simplicidade de Deus fazendo algo. Vê? Deus Se oculta nisso, e
Ele simplesmente passa por cima dos sábios e instruídos, porque Ele é tão grande. Vê? Pegue
dois objetos se encontrando assim, e quando um passa pelo outro... Vê o que quero dizer? Esta é
a maneira pela qual Deus pode fazer. Ele pode ser tão simples a ponto que Ele pode distanciarSe tanto de alguém, que eles nem mesmo podem encontrá-Lo. Amém. Eu gosto disto. Estou
feliz por Ele ter feito isto desta forma. Então eu posso - eu posso aceitar isto, porque há algumas
erudições das quais eu não saberia o que fazer com elas. Mas Ele fez isto tão simples para que
pessoas como eu, pudessem entender, ou crer nisto. Então estou muito grato por isto.
138 Agora, foi dito como o Messias - como Ele viria, onde Ele nasceria, o que Ele faria, o
que seria Seu ministério, e a que tempo Ele chegaria. Mas assim que Ele chegou, aqueles
ministros, e clérigos daquele dia, tinham tantas tradições, e cada um deles imaginava exatamente
como Ele viria. E os fariseus disseram: “Se ele vier, Ele será um fariseu.” Os saduceus disseram:
“Tolice. Não com aquele bando de hipócritas. Ele será um saduceu.” Mas quando Ele veio, Ele
não era um nem outro. Ele jamais pediu suas... Deus não tinha que lhes pedir suas - uma parte de
sua sabedoria acerca de como enviar Seu filho.
139 Ele O enviou da maneira que Ele disse que o faria. Ele veio de acordo... E Ele trouxe... E
quando eles falaram acerca de seu Messias, foi anunciado que estava numa manjedoura sobre
um monte de esterco num estábulo de vacas, poderia um grupo de fariseus bem polidos,
santarrões, pretensiosos, hipócritas, esperar tal coisa como seu Messias vir num estábulo? Mas o
que era isto? Era Jeová, o pequeno Jeová chorando como um bebê. Poderiam eles esperar que
aquele terrível Jeová, que trovejou do Monte Sinai, que colocou a montanha em fogo, que abriu
o Mar Vermelho, chegar a ser um Bebê num estábulo? Oh, aquela teologia deles não podia
engolir aquilo. Não, de fato, não o Messias deles.
140 Eles diriam: “Quando Deus enviar um Messias, sem dúvida que Ele descerá os
corredores do céu. Ele terá dez milhões de anjos saudando-O ao descer. Ele descerá bem no
templo que Moisés, deixou para nós - ou naquele que Salomão construiu para nós, aqui. E Ele
virá diretamente para este templo, e Ele nos aceitará bem aqui. E o nosso sumo sacerdote, o que
temos escolhido, nosso homem-chefe, nosso representante de estado, ou o que for, Ele virá a ele,
e dirá: ‘Cheguei. Aqui estou. Este sou Eu. Eu sou o Messias. Não me reconhecem? Vejam os
corredores pelos quais desci! Eu vim do céu’.” Esta é a maneira pela qual eles haviam
imaginado.
141 Mas quando Ele veio, Ele veio num estábulo, nascido de uma mãe e de um pai que...
parecia que tinha uma origem ilegítima, segundo o que eles pensavam... Envolto em uma faixa,
que me disseram que foi tirada da canga do boi, aquele pobre... O Deus que criou os céus e a
terra, e fez tudo através de Cristo Jesus, e aqui estava o próprio Deus Criador, Que fez os céus e
a terra, deitado numa cocheira sobre um punhado de palhas que Ele mesmo criou, o Criador dos
céus e terra humilhando-Se para se tornar no mais baixo. O Mais Alto se fez o mais baixo, isto
foi o que fez Dele Deus. Isto é o que fez Dele o que Ele era. Veja, Ele se humilhou.
142 O homem não poderia fazer isto. Levante um homem, apenas dê-lhe um pequeno cargo
na organização, irmão, você não consegue mais lidar com ele. Isto é tudo. Ele é apenas um
garoto; ele fica inchado como um sapo comendo chumbo. Você não - você não consegue fazer
nada com ele.
143 Mas - mas veja... Porém Deus pode Se humilhar porque Ele é tão grande. Ele está além
do que chamamos de grande. Ele está do outro lado. E Ele é tão grande que pode fazer a Si
mesmo humilde. “Eu Te agradeço, Pai dos céus e terra, por ocultar estas coisas dos sábios e
instruídos” [Lc.10:21]. Como eu disse, podemos dividir um átomo e não explicar a vida numa

19

folha de grama. Vê? Caminhamos sobre ela... a mesma coisa que declara Deus, nós caminhamos
sobre isso.
144 É a mesma coisa que fazemos hoje. Sim, senhor. Caminhamos sobre isto, que é Deus em
forma escrita (Correto.), e aceitamos algum credo ou dogma de algum homem, ao invés disto:
vendendo nossa primogenitura por um prato de iguarias, por uma popularidade, por uma igreja
que te permite cortar o cabelo, usar shorts e te envia às festas de coquetéis, e coisas assim; e
então chamam a si mesmos de cristãos. Envergonhem-se. Correto.
145 Eu não estou repreendendo vocês. Mas faço através do amor e de um respeito pio...
Correto. Fujam de tais coisas como estas. Volte a Deus e Sua Bíblia. Volte à verdade do
Evangelho. Sim. Deixe alguma organização te enganar e afastar das coisas de Deus, jamais faça
isto. Volte à maneira simples de Deus. Apenas ajoelhe-se e diga: “Senhor Deus, eu não me
importo como Tu me darás isto, mas aqui estou.” Observe o que acontece. Seja sincero acerca
disto. Ele está mais ansioso para dar isto a você, do que você está para receber. Você não tem
que protelar, protelar, protelar. Não há tal coisa. “Enquanto Pedro ainda falava estas palavras,
o Espírito Santo caiu sobre aqueles que creram” [At. 10:34]. O problema é que não queremos o
suficiente disto. Não somos... Não queremos nos humilhar. Isso é correto.
146 Eu estava pregando aqui, há não muito tempo, e havia uma senhora que estava realmente
feliz, e ela estava gritando. E havia um garoto que jogava beisebol na cidade.
Ele disse: “Billy, eu fiquei do lado de fora. Não pude entrar.” Ele disse: “Eu estava
gostando de sua mensagem até aquela - aquela mulher começar a gritar e agir daquela forma.”
Ele disse: “Todas aquelas pessoas então começaram a gritar, e agir daquela forma.” Ele disse:
“Aquilo simplesmente fez descer um calafrio pela espinha.”
“Oh”, eu disse: “você não creu naquilo?”
Ele disse: “Não.”
147 Eu disse: “Se eles não tivessem gritado, desceria um calafrio pela minha espinha.” Vê?
Eu disse: “Eu não saberia onde eu estava falando - do que eu estava falando.” Vê?
E então ele disse... Ele era um fanático por beisebol. E eu mudei... Ele disse: “Bem,
quem é que pára para ouvir tal coisa como aquela?” Pertenceu à mesma igreja organizacional da
qual eu saí. E ele disse: “Bem, agora, a sua mensagem estava bem, aquilo que você estava
falando. Mas quem podia te ouvir?”
Eu disse: “Não era para ninguém ouvi-la, então. O Espírito Santo estava lá. Ele tomou o
controle.” Vê? Eu disse: “É hora de eu me calar quando Ele vem (Vê?) e Ele vai por entre o
povo.”
148 E ele disse: “Oh, Billy”, disse: “você é apenas um fanático, isto é tudo.”
Eu disse: “Bem, talvez eu seja.” Eu disse: “Se sou, sou um dos fanáticos mais felizes que
você já viu.” Vê? E eu disse: “Eu...”
Ele disse: “Bem, quero te dizer...”
149 E continuei falando com ele, e eu disse: “Diga...” O - o campo de beisebol não é longe de
casa. Eu disse: “O que é que estava acontecendo aqui na outra noite?"
Ele disse: “Você deveria ter visto isto.” Disse: “Você conhece Charles Nolen? Deixe-me
dizer. Três homens na base...” E ele ficou todo empolgado.
Eu disse: “Bem, seus incrédulos-roladores. Eu jamais ouvi tal barulho em minha vida.”
Eu disse: “Se eu tivesse estado ali eu não teria dito muito acerca disto. Eu teria apenas ficado em
pé e observado.”
Ele disse: “Você não é... Você não liga muito para beisebol.”
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Eu disse: “Certamente não.” Eu disse: “Não ligo para beisebol. Sendo assim, não estou
interessado nele.” Eu disse: “Se eu estivesse interessado nisto, eu estaria agindo da mesma
maneira que você. E se você estivesse interessado em meu Deus, e na vinda do Senhor Jesus, e
no poder de Deus, você estaria agindo da mesma maneira quando o Espírito Santo atingiu e
entrou no edifício.”
150 Tudo depende da classe de Espírito que está em você, com o que você está se
alimentando. “Sua vida está se alimentando de algo.” E eu disse: “Não seja um urubu comendo
carne putrefata de uma carcaça morta da terra. Alimente-se das coisas celestiais, da Palavra de
Deus.” Jesus disse: “Nem só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que sai da boca de
Deus” [Mt. 4:4]. Alimente-se de Sua Palavra.
151 Sendo assim, quando Jesus veio, eles imaginavam a vinda Dele de maneira tão grande.
Eles não podiam ver como uma grande Pessoa como esta poderia, em tempo algum, nascer num
estábulo. Eles não podiam ver como uma grande Pessoa como esta pudesse ser tão simples.
152 É a mesma coisa hoje. As pessoas pensam que religião, a religião cristã, tem que ter uma
grande igreja, grandioso edifício, um grande órgão de tubo de um milhão de dólares, bancos
almofadados.
153 Isto... Vocês já estiveram na Irlanda? Vocês já notaram São Patrício, que vocês,
católicos, chamam-no de católico? Ele simplesmente foi tão católico quanto eu o sou. Então,
vocês já subiram ali? Ele nem mesmo tinha um crucifixo pendurado em sua casa. Ele protestava
a igreja romana tão duramente quanto podia. Ele nem mesmo deixava as pessoas se sentarem.
Ele os deixava assentados numa velha tábua, não tábua, mas sobre pedras no edifício. Seu
edifício ainda está ali. Ele os ensinou o batismo do Espírito Santo.
154 São Francisco e São... Aqueles grandes reformadores dos primeiros tempos, e homens lá
daqueles dias, como eles ensinaram o batismo do Espírito Santo. Como São Martim, Irineu,
aqueles grandes homens ensinaram o batismo do Espírito Santo. Eles não permitiam seu povo se
sentir confortável, e assentar-se em almofadados, e coisas como nós fazemos hoje. E, contudo,
chamamos isto de uma igreja próspera. O homem, às vezes, chama religião de prosperidade. Foi
dito na Califórnia que um homem não é espiritual a menos que possua três Cadillacs. Em minha
opinião, é quando ele se distancia de Deus. Correto. A igreja pentecostal hoje está certamente
agindo diferente da maneira que a igreja Pentecostal agia.
155 Certa vez, aqui, eu estava falando aos Homens de Negócios Cristãos. Eu não sei como
me chamaram de volta. Eu penso que é porque eles me amam. Mas eu - eu - eu não... Eu lhes
digo apenas o que eu - eu sei o que o Senhor diz. Eu não digo isto para ser inteligente. Se fosse,
eu precisaria estar aí no altar. Eu digo isto porque eu os amo, eu os respeito.
156 Certa noite, estando ali, testificando diante dos Homens de Negócios do mundo, quantos
Cadillacs eles tinham, o que seus pequenos negócios... Eu disse: “Aqueles homens não querem
isto. Diga-lhes acerca da humildade de Cristo.” E eu disse: “Vocês estão tão diferentes da igreja
primitiva Pentecostal. Eles vendiam tudo o que tinham, e davam aos pobres, e saíam para pregar
o Evangelho.” E eu disse: “Vocês estão tentando dizer o quanto prosperaram e o quanto
conseguiram. Não é o quanto vocês conseguiram, é do quanto conseguem se livrar.”
157 Eu pensei naquele companheiro, na noite passada, que estava falando a mesma coisa. E
certo irmãozinho pentecostal, de Chicago, se levantou. Ele disse: “Irmão Branham, eu gostaria
de chamar sua atenção.”
Eu disse: “Prossiga.”
E ele disse: “É onde eu penso que a igreja cometeu o erro.”
Eu disse: “O Espírito Santo cometeu um erro? Não pode.”
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Ele disse: “Ele cometeu ali. Veja, quando a perseguição começou, eles não tinham casa
para ir.”
Eu disse: “Foi exatamente a vontade do Senhor. Então eles foram a qualquer lugar,
espalhando o Evangelho, porque eles não tinham lugar para ir.” Você não pode superar a Deus.
Sim, senhor. Deus se encarregou de que tudo fosse vendido, para que assim não tivessem lugar
para ir, e eles foram adiante, a todos os lugares, pregando. Esta foi a única maneira pela qual
Deus pôde fazê-los ir.
158 Mas hoje nós gostamos de nos acomodar, vocês sabem, e nos assentamos
confortavelmente. E - e se o pastor disser algo que não gostamos nas Assembléias, então nos
mudamos para os Unicistas. Quando ele diz algo que não gostamos, bem, finalmente nos
mudamos aos Batistas, ou Presbiterianos, ou a algum lugar onde podemos fazer qualquer coisa
que queremos. Assim somos nós, e ainda assim nos chamamos de cristãos.
159 Vocês querem algum... Vocês votam pelo seu pastor, muitos de vocês, em suas igrejas, e
quando vocês o fazem, vocês querem o erudito mais polido, para que assim vocês possam dizer
a seus vizinhos: “Nosso pastor tem um diploma de Doutor, nosso Dr. Fulano de Tal...” Oh, que
coisa. Você está - você está se afastando de Deus. Vê?
160 Deus Se revela em simplicidade. Ouçam. Aquilo era demais para aquelas pessoas bem
instruídas, educadas ensinadas daqueles dias, Deus Escondendo-Se em simplicidade num
pequeno bebê. Observe. Quando eles O crucificaram, oh, aquilo foi o ápice. Numa tarde, há mil
e novecentos anos atrás, eles crucificaram o Príncipe da Vida. Quando aqueles sumo-sacerdotes,
que se maravilharam quando eles O viram realizando os milagres que Ele fazia, e sabiam que
Ele condenava suas organizações... Ele os desnudou e os fez correr. E Ele lhes disse que não
eram outra coisa senão um grupo de demônios e que se arrependessem. E eles...
161 “Destas pedras Deus pode”, disse João: “suscitar filhos a Abraão. Não penseis que sois
os - filhos de Deus porque sois nascidos Judeus” [Mt. 23:33]. E assim por diante. Ele disse chamou-os de víboras na grama e tudo mais.
162 Então quando Ele estava ali, na cruz, eles disseram: “Agora, se Tu és o filho de Deus, se
Tu és o filho de Deus, por que não desce da cruz? Aí creremos em Ti.” Veja, a mesma coisa.
Quando eles podiam pensar neste Homem fazendo um milagre, eles não podiam negar isto. Mas
vê-lo estando ali, o próprio Deus da criação.
163 Agora, eu sei que a tendência moderna hoje tenta fazê-Lo alguma outra pessoa. Mas Ele
não foi outra pessoa a não ser o próprio Deus. Correto. Hoje, a tendência moderna diz que Ele
foi um grande mestre. Ele foi um - Ele foi um profeta. Ele foi um grande mestre, e Ele foi um
profeta. Mas Ele foi mais do que um mestre. Ele foi mais do que um profeta. Ele foi Deus, nada
menos do que Deus. Deus estava em Cristo reconciliando Consigo o mundo. Jesus disse: “Não
Sou Eu que faço estas coisas. É Meu Pai e Ele habita em Mim. É o Pai em Mim.” Ele foi Deus
manifestado em carne.
164 Uma mulher, da crença da Ciência Cristã esteve... Perdoe-me, eu não tive a intenção de
dar o nome agora. Eu - eu sinto muito por ter dito isto. Mas ela me disse; ela disse: “Senhor
Branham, eu gosto de sua pregação.” Mas disse: “Você vangloria Jesus demais.”
Eu disse: “Obrigado. E se isto é tudo o que faço de tão – tão ruim”, eu disse, “então
tenho certeza do céu.” Eu disse: “Eu gostaria de ter mais um milhão de línguas, assim eu poderia
vangloriar acerca Dele.”
Ela disse: “Bem, você faz Dele algo que Ele não é.”
E eu disse: “Ele é tudo para mim.”
E ela disse: “Bem, agora, eu posso te provar que você faz Dele Deus.”
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Eu disse: “Ele era Deus. Se Ele não fosse Deus, Ele seria o maior enganador que o
mundo já teve.” Eu disse: “Ele era Deus. Ele não é nada menos do que Deus. Seu próprio
Sangue era Deus. Somos salvos pelo Sangue de Deus.”
165 Ele não era Judeu. Nem era Gentio. O sexo masculino é que produz a hemoglobina. O
doutor sabe disto. Uma galinha pode botar um ovo. Mas se ela não esteve com um galo, não
chocará. Não é fértil. Correto. Veja, tem que... A célula de sangue vem do sexo masculino. E
neste caso Jeová Deus era o varão. Ele criou uma célula de sangue em Maria. E vocês, católicos,
chamam-na de mãe de Deus. Como ela poderia ser a mãe de Deus, se Deus é infinito e eterno?
Ela não foi a mãe de Deus. Ela foi uma incubadora que Deus usou para trazer Seu filho aqui.
Certamente. Mas dizem: “Ela era o ovo?” Não, senhor. Se fosse, ela teria que ter tido uma
sensação. Então olhem o que fazem de Deus.
166 Ele era absolutamente o Deus que foi criado: Deus da criação sendo criado numa forma
de homem. Isto é exatamente correto. E quando Ele...
Ela disse: “Ora, eu posso provar a você, pela sua própria Bíblia, que Ele não era outra
coisa a não ser um homem.”
Eu disse: “Prove.”
E ela disse: “Quando Ele, em São João 11, Ele desceu à - ressuscitou Lázaro.” E disse:
“Quando Ele foi, a Bíblia diz que Ele chorou.” E disse: “Isto mostrava que Ele tinha que ser
mortal, ou Ele não choraria.”
167 Eu disse: “Este argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha
que morreu de fome.” Eu disse: “Não tente me dizer isto.” Eu disse: “Eu quero te dizer algo.
Quando Ele desceu ali, à sepultura, é verdade que Ele chorou. Ele era um homem chorando. Mas
quando Ele apontou para Lázaro e disse: ‘Lázaro, saia!’. E um homem que tinha estado morto
por quatro dias se levantou e viveu novamente, aquilo foi mais do que um homem, que podia
chamar o morto. Aquilo foi Deus em Seu Filho.” Isto é exatamente correto.
168 É verdade que quando Ele desceu da montanha, naquela noite, estava com fome, e estava
procurando algo para comer. Ele olhou àquela árvore e não pôde encontrar coisa alguma para
comer, e amaldiçoou a árvore. Aquilo era Deus, com fome. Mas quando Ele tomou cinco pães e
dois peixes, e alimentou cinco mil, aquilo foi o Deus Criador em Seu Filho. Ele foi um...
169 Ele era um homem dormindo na parte detrás daquele barco naquela noite, quando dez
mil demônios do mar juraram afundá-Lo, aquele barquinho agitou-se como uma rolha de garrafa
ali. Ele era um homem deitado ali, adormecido. Virtude tinha saído Dele. Mas quando Ele
colocou o pé sobre o estribo do barco, e olhou acima e disse: “Paz. Acalmai-vos.” E os ventos e
ondas obedeceram-No, isto foi mais do que um homem. Isto foi Deus falando através Dele. Ele
era um Deus-homem.
170 Eles não podiam ver isto. E na cruz eles disseram: “Se Tu és o Filho de Deus, salve-Se”,
disse-lhe o ladrão. E: “Se Tu és o Messias, desça da cruz. Mostre-nos. Se Tu és o rei dos Judeus,
se Tu és aquele que foi... Desça e mostre-nos.” (Vê?) Isto teria sido mostrar autoridade. Deus
estava Se humilhando em simplicidade, tomando a forma da morte. Deus, a forma mais alta de
Vida se tornou na mais baixa maldição da vida, um pecador para morrer para trazer a
ressurreição. Oh, que coisa. Deus Escondendo-Se na morte para mostrar-Se na ressurreição.
Deus, a forma mais alta, Vida Eterna, fazendo um corpo para Si mesmo para Nele habitar, se
tornou a forma mais baixa da vida, um ser humano amaldiçoado por Deus, e tomando a
maldição sobre Si e morrendo, escondendo-Se daqueles sábios educados.
171 Quando o diabo o levou ali, e colocaram um trapo em Seus olhos, e O golpearam na
cabeça, disseram: “Agora, nós - me disseram que você é um profeta. Profetiza agora, e diga-nos
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quem te bateu. Creremos em Ti.” E eles passavam a vara de um para o outro; Ele jamais abriu
Sua boca. Quando eles cuspiram em Sua face, arrancaram punhados de barba, eles disseram:
“Oh”, aquele demônio disse: “se fosse Deus, O aceitaríamos, isto é tudo.”
172 Oh, olhe para Ele ali. Oh, Ele era Deus. Quando Ele estava subindo... Vamos tomar
nossa câmera e virá-la para aquela tarde sombria, há mil e novecentos anos atrás. Olhe para Ele
subindo a colina. Eu ouço algo batendo. O que é isto? É uma velha rude cruz subindo a colina.
Ela está arrastando as pegadas sangrentas do Portador, enquanto pula sobre aquelas pedras
enquanto ia pelas ruas. Eu olho por todas suas costas, aquelas partículas por todos os lugares
daquele manto sem costura, o Deus da criação carregando a cruz que Ele mesmo criou. Ali o
Sangue de Emanuel está começando a ser mostrado através das costas naquelas manchas.
173 Enquanto sobe a colina, aquelas manchas começam a ficar maiores e maiores. De repente
fica apenas uma grande mancha de Sangue. E contra as humildes e fracas pernas ela começa a
escorrer. O que foi isto? Ele deixou cair. Seu ombro, sua força humana... O que foi isto? Deus,
Deus Escondendo-Se em simplicidade. Aquilo era Deus carregando aquela cruz. Aqui vai Ele,
tropeçando colina acima, o Sangue escorrendo Dele. Ele caiu. Simão pegou a cruz e O ajudou
com ela. Enquanto Ele subia a colina, o diabo disse: “Sabe de uma coisa?” Disse: “Eu sei agora
que ele não é Deus. Eu sei que ele não é. Ele jamais faria isto. Eu o peguei agora. Eu tenho
conquistado todo homem. Eu o peguei. Então eu sei que ele não é Deus.”
174 Então ele enviou a abelha da morte para picá-Lo. E enquanto a abelha começou a zumbir
ao redor Dele... Vocês conhecem abelhas, são insetos que têm ferrões... E a morte tem um
ferrão. Mas, você sabe, se um inseto ferroa profundo, ele fica sem o ferrão. Então se isto alguma
vez ancorou em um homem, um homem comum... Se tivesse simplesmente estado num homem
comum, um profeta... Ele tinha ferroado muitos profetas, e eles morreram. Mas quando ele
ferroou este, ele perdeu seu ferrão. Ele não tinha mais ferrão depois disto. Deus, Ele ancorou
Sua carne em Emanuel, e Ele tirou o ferrão da morte.
175 Poucos anos mais tarde, quando eles iam matar um de Seus apóstolos, o grande São
Paulo, ele exclamou e disse: “Oh, morte, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está tua
vitória? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo” [I Cor.
15:5-57]. Sim, senhor. O que foi isto? Deus Se humilhando.
176 Oh, quando o homem pecou, ele cruzou um grande abismo que foi colocado entre ele e
Deus, deixando-o sem nenhum caminho de volta. E então Deus pegou um substituto, ofereceu
um substituto e o aceitou. Então se o homem aceitasse este substituto em seu lugar, então ele
poderia voltar ao companheirismo com Deus, como eu disse no princípio. E então o homem, por
anos, foi adiante através do sangue de cabras, ovelhas e animais. Eles não tiravam o pecado; eles
apenas cobriam o pecado. Mas então o que aconteceu? O que aconteceu? Certo dia veio algo que
podia remir o pecado, o Sangue de Seu próprio Filho. E Ele remiu os pecados.
177 Agora, aqui, há não muito tempo... Agora, eu não saberei. Pode ser que há cientistas
aqui. Vou fazer um comentário, e vou chamá-lo de algo. Isto não significa isto de forma alguma.
Porém, eu vou dizer... Costumávamos ter... Como uma pequena gota de tinta, Deus pode Se
esconder nela. Vê? Se é uma gota de tinta, ela teve que ser algo antes que fosse uma gota de
tinta. Vejamos o que é. Primeiro, é uma gota de tinta. O que é? São substâncias químicas.
Vamos analisá-la. De onde ela veio? “Bem”, você diz: “então, de... é água.” E a sua fórmula é
H²O (dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio). Então há uma substância química na cor. De
onde ela veio? Agora, há somente uma cor original, e este é o branco. Sabemos disto. Todas as
demais cores são feitas do branco. Então, vemos isto, como veio isto? De onde veio? Agora,
vamos em busca da origem. A primeira coisa, você sabe, bem - bem você diz: “Pode-se dizer

24

que chega a ser um ácido.” E do ácido, então, no que se torna? A próxima coisa que volta...
“Bem”, você diz: “então ela veio de uma luz.”
178 O que é luz? Junta-se certo número de moléculas, e agora, digamos que a molécula um, a
molécula quatro e a molécula oito se ajuntam, e fazem o átomo um, vezes o átomo quatro, vezes
o átomo seis. Agora, se tivesse sido o átomo quatro vezes o átomo cinco, teria sido branco. Mas
se acontecesse de ser seis, o que o determinaria isso? Mas o que estou... Ajuntando a química
para fazer daquela cor a tinta preta. Vê? Correto.
179 Tudo está formado. Então de onde veio isto? Teve que vir de um outro lugar. Teve que
vir de um Criador porque isto é uma criação. Uma criação tem que vir de um Criador. Então isto
chega a ser tinta. Isto foi para um propósito. Ela pode escrever seu perdão, pôde escrever João
3:16, e salvar sua alma. Então também ela poderia escrever sua condenação e te enviar à cela da
morte. Isto está aqui para um propósito. Agora, por todos estes anos isto tem chegado a ser o que
é, determinado por algo para ser feito o que é. Agora, como você ainda vai levar isto ali de
volta?
180 Eles fabricaram uma coisa chamada alvejante. Vocês, mulheres, o usam, da marca
Clorox. Agora, eu tenho um galão de cloro aqui, e eu pinguei aquela gota de tinta dentro do
galão de cloro. Agora, tente achar a cor. O que aconteceu a isto? O que houve? A primeira coisa
que houve foi que ela atingiu a água, atingiu o cloro. Aquela química é tão forte a ponto que a
enviou de volta à sua origem. Você não consegue ver nenhum vapor ou qualquer vestígio disto.
Já era. Não existirá mais, porque a enviou de volta ao lugar de origem.
181 E agora, isto é exatamente o que faz o Sangue de Jesus Cristo ao pecado - o Sangue de
Jesus Cristo. Confesse o seu pecado sobre o Sangue de Jesus Cristo. Isto vai se misturar. Isto o
coloca no Mar do Esquecimento para não mais ser lembrado contra ti de forma alguma. Agora,
onde está a igreja hoje, irmãos? Se nascemos para ser filhos de Deus, e o próprio Jesus disse:
“Se vossa própria lei diz que sois deuses...” Deuses amadores com controle da terra... Ele disse:
“Se eles chamam aqueles de deuses aos quais a Palavra de Deus vem... (Que foram os profetas,
a Palavra do Senhor vem ao profeta.) E se os chamam de deuses, como Me condenam”, Ele
disse: “quando eu digo que sou o Filho de Deus?”
182 Agora, se o sangue de bois e cabras pôde dar poder a Moisés para ir ali pela comissão de
Deus, e estender aquela vara, e dizer: “Haja moscas.”.. Ele tinha a Palavra de Deus, e ele falou
aquela Palavra. E quando o fez, ela se fez dos pensamentos de Deus. Uma palavra é um
pensamento expressado. Então, quando Deus a pensou e a colocou na mente de Moisés, e ele a
falou, ela se tornou em Palavra.
183 E Moisés deu meia volta e se foi, talvez não houvesse nem uma mosca no país. E dentro
de uma hora a partir de então, talvez, uma mosca verde começou a zumbir por ali. Em meia hora
havia quatro quilos e meio por quilômetro quadrado. O que foi isto? A palavra criativa de Deus
que foi falada pelos lábios de um homem mortal. Deus usa o homem. Deus poderia ter usado o
sol para pregar o Evangelho. Deus poderia ter usado o vento para pregar o Evangelho. Mas Deus
escolheu o homem para pregar o Evangelho. [O irmão Branham bate palmas - ed.].
184 Qual é o problema com a igreja hoje? Há algo errado. Em minha opinião não estamos
vindo com aquela sinceridade à coisa correta. Pois se Deus pôde fazer aquilo através do sangue
de bodes e bois, o qual somente cobria o pecado e fazia uma propiciação para o pecador, mas o
pecado ainda estava ali, apenas encoberto. O que Ele não pode fazer através do Sangue de Seu
Filho que tira pecado? E Deus não manufaturou, mas Ele criou um Sangue que tira todo o
pecado.
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185 E Marcos 11:24: “Aquele que... Você diz a esta montanha: ‘Mova-te’, e não duvida em
seu coração, mas crê que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse.” Onde
está a igreja Pentecostal hoje? Amém. É que vocês não percebem que pecado sinceramente
confessado, é apagado. Se não há omissão para ele... Ele constrói uma ponte através deste
abismo que leva o homem de volta à Presença de Seu Criador e faz dele um filho de Deus.
Amém.
186
“Quem crer em Mim, as obras que Eu faço também as fará.” Amém. Aí está. “Em
verdade vos digo, se disserdes a esta montanha: ‘Mova-te’, e não duvidar em seu coração, mas
crer que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse.” Glória a Deus. É...?...
Deus revelando-Se em humildade. Vê?
Deus toma um pecador humilde, e o limpa com Seu Sangue, e pinga aquele pecado confessado
naquele cloro alvejante do Sangue do Filho de Deus, e coloca a Sua própria Vida naquele
homem através do batismo do Espírito Santo... Então se nós temos o genuíno batismo do
Espírito Santo, o que há de errado conosco?
187 Quando o tipo... Quando Elias soltou o manto para Eliseu, ele obteve uma porção
dobrada dele. Jesus disse: “As obras que faço, vós também as fareis; e as fará maiores do que
estas, porque Eu vou para meu Pai.” O que está errado, igreja? Agora, vocês têm nos chamado
um Belzebu de visões e coisas assim. Pare de me criticar, irmão. Desça até a cruz. Vá ao
Evangelho. Nós não temos que personificar. Por que você tomaria uma personificação? Por que
você tomaria alguma falsa concepção disto quando os céus estão cheios do genuíno poder
Pentecostal, que faz um homem, uma mulher, um filho ou uma filha de Deus, levá-los de volta à
Presença de Deus? Amém. Aí está, Deus revelando-Se em humildade.
188 Você tem que se afastar de seus próprios pensamentos. Você tem que deixar a mente que
estava em Cristo estar em você. Você tem que ficar ali até que cada pecado de medo, cada
pecado de dúvida se tenha ido de seu coração. E se você está ali, se Deus não toma e omite seus
pecados, e te envia à Presença de Deus, há algo errado com sua experiência.
189 Eu não importo com quantos diplomas de doutor você tenha, em quão grande igreja você
esteja, quão grande influência você tenha, ou quantas organizações ou o que for. Não tem nada a
ver com isto, até que os teus pecados sejam confessados no Sangue de Jesus Cristo tu
permaneces livre de todo adultério, um filho nascido de novo e uma filha de Deus, com a vida
de Deus em você para falar uma Palavra de criação: “Que esta montanha se mova”, e ela
entenderá você. Amém.
190 Deus revelando-Se em humildade... Ele toma aqueles que nem tem ensinamento escolar.
Ele pega aquele tipo que simplesmente crerão nisto. “Eu Te agradeço, Pai, Criador dos céus e
terra, Tu tens ocultado estas coisas dos sábios e instruídos e...” [Espaço em branco na fita ed.]. ...castigado e ferido. E O tivemos por castigado e ferido, certamente, da parte de Deus. Mas
Ele foi ferido por nossas transgressões. O Cloro veio. “Ele foi moído pelas nossas iniqüidades: o
castigo que nos traz a paz estava sobre Ele; e pelas Suas pisaduras, fomos sarados” [Is. 53:4,5].
O que Ele fez? Humilhou-se até a morte na Sexta Feira Santa, à tarde, para que pudesse
ressuscitar no domingo de Páscoa (Amém.) para enviar de volta o Espírito Santo sobre a igreja
com uma porção dobrada Dele, para que pudéssemos fazer as mesmas coisas que Ele faz - que
Ele fez.
191 Ele prometeu que estes sinais seguiriam aqueles que cressem, e o quão longe Dele temos
ido por causa de nossas tradições. Aí está. Deus Escondendo-Se em humildade, revelando-Se em
poder (Vê?), esta é a maneira que Deus o faz. Este é o programa de Deus. Sim, senhor. Para que
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Ele possa trazer filhos através deste abismo. Para encerrar eu diria isto: Deus Escondendo-Se na
morte, para vir novamente na ressurreição.
192 Eu quero ler uma historinha a vocês, que li há não muito tempo, para encerrar. Dizia...
No tempo da primeira Guerra Mundial, eu tinha... Os irmãos mais velhos de meu pai, seus...
Meus primos estiveram naquela guerra. Muitos deles foram mortos. Mas em um lugar ali, eles
tinham um regimento inteiro de soldados, soldados americanos, cercados. O exército alemão os
tinham cercado. E metralhadoras, grandes canhões e o quer que fosse que tinham, morteiros, ou
o que fosse, os tinham cercado. Eles não podiam sair, e não havia maneira de sair.
193 Havia um regimento inteiro de soldados perecendo bem ali, porque eles estavam por
todos os lados. Eles tinham aviões. Não ousavam decolar, porque senão eles atiravam. Um
homem tentou sair... Bem, eles estavam por todos os lados. Não havia coisa alguma... Suas boas
armas tinham falhado. Suas - todas as suas estratégias militares tinham falhado. Eles estavam
cercados pelo inimigo. Não havia maneira de sair. Não havia coisa alguma.
194 E finalmente um soldadinho se apresentou. Ele encontrou um pombo, um daqueles
pombos correio. Aquela era a única esperança deles. Eles escreveram uma mensagem, e
pensaram que se este pombo pudesse apenas atravessar, e voltar à sede do quartel de onde eles
vieram, e levar esta mensagem (Era um pombo de mensagem, pombo mensageiro), e esta é a
única coisa que eles tinham: apenas um pequeno pombo.
195 Todas as coisas militares falharam, mas eles tinham um pequeno e simples pombo. Eles
escreveram uma mensagem e ataram-na à sua pequena perna, e soltaram-no com uma bênção e
uma oração que eles tinham feito. É claro, os alemães viram aquele pombo branco subindo, e
atiraram nele, e tudo mais. Uma bala atingiu sua asa, e tirou algumas penas. Uma outra atingiu
seu pescoço e cortou seu estômago. Uma outra atingiu sua perna na qual estava a mensagem.
Mas o pequeno pombo continuou voando, tentando levar a mensagem. Ele tinha que ir; era a
vida em jogo. Finalmente com seus esforços, e dando cambalhotas no ar, começou a cair, e ele
caiu no quartel do acampamento onde estavam os soldados.
196 Um soldado o pegou e deu uma olhada nele. E este companheiro disse: “Ele foi
atingido.” Ele a examinou, olhou para a sua perninha, e na sua perninha ferida havia um nota.
Eles a leram. Estava coberta de sangue. Mesmo coberta de sangue, a mensagem chegou. De
qualquer forma, ela chegou. Eles enviaram reforços rapidamente e salvaram todo o regimento de
soldados. Se o pombo não tivesse atravessado aquele lugar, todos aqueles homens teriam
perecido. Que desastre teria sido. Teria sido uma coisa horrível. E havia uma grande coisa para
aquele pombo fazer, embora aquilo tenha custado seu sangue. Seu sangue estava na mensagem.
197 Aquela foi uma grande coisa. Mas não tão grande quanto o dia em que o pecado cercou
os filhos de Deus. Não havia esperanças. Não havia nada que eles pudessem fazer. Mas ali veio,
não um pombo comum, mas uma Pomba, há mil e novecentos anos atrás esta tarde, em
simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz. Mas Ele alcançou o céu com o
Seu próprio Sangue sobre a mensagem, e Ele libertou os filhos de Deus. E agora podemos ser
novamente, filhos e filhas de Deus, para viver em santidade e pureza, para viver em Sua
Presença.
198 Sou tão grato por esta Pomba que desceu da glória, que tomou a mensagem que - que eu
estava em necessidade. Ele voou de volta para o céu com ela. E ela estava toda coberta de
sangue, causado pelos pecados do mundo. Mas hoje estou liberto. Estou livre. Estou muito feliz.
E, contudo, os mais simples podem entender isto. Estou feliz por ser simples o suficiente para
entender isto. Você não está feliz por isto? Você não está agradecido? Deus Escondendo-Se em
simplicidade. Ele se tornou de estimado que era, em reprovado. Nós o temos por reprovado e
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aflito. Nós escondemos Dele nossa face. Ele não foi o grande soldado que eles pensavam que
fosse. Ele não foi o nobre homem militar que eles esperavam. Mas eles escondiam suas faces
Dele. Eles estavam envergonhados. Contudo, Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por
nossas iniquidades.
199 O que foi isto? Deus Escondendo-Se em simplicidade. Jeová se tornando homem, para
que Ele pudesse morrer pelo homem para levar a mensagem de volta com Seu próprio Sangue, o
requisito de Deus, para que o preço fosse pago, e nós fôssemos redimidos.
200 E hoje, tão humilde quanto possa ser... Você não tem que ser esperto. Você não tem que
ter graduação escolar. Apenas creia nesta Mensagem, a Palavra de Deus. E você também pode
ser salvo e ser um filho de Deus, estando na Presença de Deus e fazendo as obras de Deus.
201 Vamos inclinar as cabeças apenas por um momento, enquanto pedimos as bênçãos de
Deus sobre estas coisas. Eu quero perguntar-lhes algo. Hoje, enquanto as rádios transmitiram e
jornais... Eu vi um jornal esta manhã onde mostrava uma encenação, um homem carregando
uma cruz. Eles têm todo tipo de coisas. Na manhã de Páscoa, a igreja toda é decorada com lírios.
Os altares ficam cheios de lírios, o Coelho da Páscoa tomando lugar e as galinhas. Eu desejaria
saber o que isto tem a ver com a Páscoa? Um coelho, um animal sujo à vista de Deus, eles eram
até mesmo proibidos de comê-los, ou tocá-los, nos tempos bíblicos, e com as galinhas era a
mesma coisa, patos. Mas, ainda assim, isto tomou o lugar da ressurreição. O papai Noel tomou o
lugar do Natal.
202 Oh, que coisa! A que ponto tem chegado o mundo, amigos? Onde estamos? Vêem onde
temos chegado? Estamos indo diretamente à cova. Correto. Estamos cercados pelo pecado, e
credos, e dogmas. Mas um Mensageiro entrou em cena há mil e novecentos anos atrás, esta
tarde. O requisito foi alcançado. O Filho de Deus, feito à semelhança da carne pecaminosa,
nascido numa manjedoura, sem beleza para que O desejássemos. Ele era homem desprezado.
Não o desejávamos. Escondíamos Dele nossa face. Nós ainda fazemos a mesma coisa hoje.
Você diz: “Eu não teria feito isto.” Oh, sua atitude hoje prova que você teria feito isto. Você está
fazendo isto agora. Vê? Por que você não toma seu caminho em humildade? Diga: “Senhor
Deus, não me importa o que isto me custe. Não me importo com o que seja. Eu não peco mais.”
203 Eu não - eu não digo que você é mau. Eu não digo que você fuma, bebe ou algo assim.
Mas você não crê na Palavra. Vê? Se você crê na Palavra, diga: “Não me importo, Senhor, com
o que isto me custe. Se me custa minha denominação, se me custa minha sociedade de costura,
se me custa meu clube, se me custa minha popularidade entre meus amigos, não me importo
com o que custe; vou aceitar a mensagem do Calvário. Vou ser humilde; vou me humilhar de
hoje em diante. Eu sei que se deixar meu cabelo crescer (as mulheres), me chamarão de
antiquada. Não me importo com o que me chamem. Vou ser uma dama. Que me digam que
pareço pálida e morta. Estou morta em Cristo. Vou fazer isto.”
204 E os homens: “Não me importo com o quanto de dogmas e credos tentem me empurrar.
De agora em diante estou aceitando a humilde mensagem de Deus; vou crer nela. Vou ficar ali
até que meus pecados se desvaneçam. Vou ficar ali até que o Espírito Santo derrame em mim a
fé para cada Palavra de Deus que está escrita. Ele me prometeu isto. E se existe uma ponte sobre
Seu Sangue Justo, então posso permanecer como um filho de Deus. Eu creio em todo o
Evangelho. Eu vou fazer isto.”
205 Vocês gostariam de fazer isto? Vocês gostariam de fazer esta consagração agora mesmo?
Se sim, levante a mão a Deus, e diga: “Lembre de mim, irmão Branham, enquanto ora. Eu quero
que Deus faça isto.” Deus te abençoe. Correto. Por todos os lugares. Ele vê suas mãos.
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206 Nosso Pai celestial, a humildade, humildemente crendo em Ti, vendo como Tu Te
revelas em humildade, como vemos nestes dias, e todos os dias que a igreja chega a esta
condição. Então Tu desces à rua mais suja e quando menos se pensa, levantas algo e o unges e o
envias e isso é rejeitado e então por meio disso mesmo julgas o mundo. Deus, vemos hoje que,
já por cinqüenta anos, o precioso Espírito Santo, a Quem as pessoas têm tentado aceitar através
de dogmas... Contudo, Tu O tens revelado em seu poder e Sua manifestação. Um grupo de
pessoas humildes, deixadas de lado, menosprezadas, aceitou isto, creram nisto. Tu tens Te
magnificado neles, Senhor. Agora, os vemos em outra geração tentando se tornarem netos de
Deus. Oh Deus, que coisa horrível. Que homens e mulheres fujam rapidamente para a humildade
de crer no Evangelho. Conceda isto, Senhor.
207 Muitas mãos levantaram aqui nesta noite, muitos homens e mulheres. E, Senhor Deus, eu
oro para que Tu os abençoes. Eu oro para que nesta mesma noite encontrem a paz de Deus em
seus corações, que sejam tão cheios de Teu Espírito a tal ponto que tenham fé para realizarem
milagres, fé para viver uma vida piedosa, para viver uma vida tão dócil, que quando falarem mal
deles, não revidem, que possam dar um beijo em resposta a um tapa, que possam retornar o bem
pelo mal. Conceda isto, Senhor. Faça com que os homens sejam humildes. Faça com que os
homens venham a conhecer a Ti no poder de Tua ressurreição. Que a Tua morte não seja em vão
para nós nesta geração. Oramos agora para que Tu levantes a Tua Igreja, Senhor. Glorifique-A,
magnifique-A. Envie-A ao lar na glória. Cremos nestas coisas, Pai. Faça com que muitos aqui,
nesta noite, que buscam a Deus, encontrem-No nesta hora. Pedimos isto no Nome de Jesus.
208 E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu desejaria saber, agora, se vocês
gostariam de dar um outro passo em direção a isto, se gostariam de se levantar e dizer: “Eu não
estou envergonhado, embora eu pertença à igreja. Eu sou metodista, batista, pentecostal, ou o
que for. Não estou envergonhado. Percebo que tenho confiado muito naquilo que sei. Mas
jamais cheguei a um lugar onde pudesse crer plenamente no Evangelho completo, e fazê-lo
funcionar em minha vida. Eu tenho visto coisas. Eu creio que são promessas. Eu quero crer
nisto.”
209
“Mas Ele disse que se eu cresse nisto, isto funcionaria. Então há algo errado comigo.
Isto não funciona. Tenho tentado fazer isto funcionar, mas não funciona, e estou envergonhado
disto. Eu quero que o mundo saiba; eu quero que as pessoas aqui saibam que estou sendo sincero
e quero isto em minha vida. Eu quero ser uma verdadeira testemunha de Cristo com o Evangelho
completo manifestado bem em minha vida.” Você se levantaria e diria: “Eu quero ser uma
testemunha de que estou buscando a Deus.” Deus te abençoe. Correto. Veja, Jesus disse: “Se
você se envergonhar de Mim diante dos homens, Eu Me envergonharei de ti diante do Pai”
[Mc. 8:38].
210 Agora, como estas pessoas que são pentecostais, ou metodistas, ou batistas, que têm estas
coisas como verdadeiras... Vocês têm cruzado aquele abismo a ponto de saberem, com certeza,
que estão na Presença de Deus como um filho e filha redimidos de Deus, e os sinais e
maravilhas, não fazendo de conta - mas o genuíno artigo de Deus, o Espírito Santo, queima
dentro de você, e o que você diz a esta montanha, ela se move? Você crê nisto? Se é assim,
agora é a sua vez. “Como você sabe que agora é minha vez?” Você diz: “Bem, eu tomei uma
posição antes.”
211 Bem, se você está realmente faminto por Deus, você continuará na posição até que isto
venha. Não há fim nisto. Você é persistente como a mulher siro-fenícia. Ela não aceitava o
“não.” Ela queria isto, realmente. Você está pronto para tomar posição, mais alguém, antes que
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oremos? Aquele hino bonito: “Ele foi pregado na cruz por mim, na cruz foi crucificado. Ali Ele
morreu por mim.”
212 “Eu quero isto, irmão Branham. Eu quero isto, Deus. Eu realmente quero isto. Minha
vida, eu quero mudá-la. Eu tenho - tenho vivido uma vida de suposição. Tenho vivido num
“espero que sim.” Eu quero algo... Eu - eu quero isto. Se aqueles apóstolos puderam atingir o
alvo toda vez, então eu também posso.”
213 É o que digo. Se isto funcionou para os apóstolos, isto funciona agora. Se isto uma vez
aconteceu, acontece novamente. Se Ele foi alguma vez Deus, Ele ainda é Deus. Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Este é o tema de minha campanha. Se a tua denominação não crê
nisto, deixe que a tua denominação creia no que ela quiser. Você creia na Bíblia. Creia nisto.
Você ficaria em pé? Cerca de oito ou dez se levantaram então. Deus vos abençoe. Deus vos
abençoe. Mais se levantando, mais se levantando. “Estou sendo realmente sincero, irmão
Branham. Eu quero isto.”
214 Aconteceu algo outro dia. Vocês leram, ou melhor, ouviram a fita, Os Sete Trovões:
“Senhor, que horas são?” Vêem? Isto aconteceu outro dia. Vocês sabem destas coisas... O tempo
está à mão, igreja. O tempo está à mão. Não - não - não esperem mais. Veja, como você sabe
que o rapto não está acontecendo o tempo todo? A primeira coisa, você sabe, quando se derem
por conta, ele já terá acontecido, um desaparecendo aqui, e ali. Se terão ido, é a primeira coisa
que sabe, o julgamento atingirá o mundo. Você diz: “Bem, eu pensei que isto...”
215
“É tarde demais agora.” Lembrem-se, eles não souberam disto até o dia em que entraram
na arca, e então era tarde demais. A virgem néscia não soube disto até que voltou e viu que a
virgem prudente se tinha ido. Então ela foi deixada para o período de tribulação.
216 Nenhum bom mestre crê que a igreja, a noiva... A igreja passará pela tribulação, mas não
a noiva. A igreja passará pela purificação, certamente, sob o sexto selo. Correto. Para Israel a
mesma coisa, para os cento e quarenta e quatro mil, mas não a noiva. Há... A noiva está
perdoada. Ela vai diretamente à glória, num rapto. Correto. Ela é...
217 Em minha opinião, o último membro será alcançado num destes dias. Isto poderia vir e
você nem saber coisa alguma acerca disto. Lembre-se, é um segredo, um rapto secreto. Ele virá
numa hora em que vocês não pensam. Você não saberá coisa alguma acerca disto; ela se terá
ido, será tarde então.
218 Você diz: “Eu desejaria ter me posicionado.” Se você alguma vez pretendeu tomar uma
posição, que seja nesta reunião, em Albuquerque, que seja nesta hora que você toma a posição.
Agora, se você realmente se sente seguro em Cristo, você sente que tem o Espírito Santo, e o
Sangue de Jesus Cristo, todos os sinais e promessas estão sob Seu comando, e você os vê
manifestados e operando em sua vida, e você sabe que são verdadeiros, se você fica aí assim, e
crê nisto, tomarei a tua palavra acerca disto. Cabe a você. Se não é assim, você deveria se
colocar em pé. Mas se você crê nisso, e sabe que aqueles sinais e maravilhas que Jesus, a
vindicação do Messias fala contigo... Se não for assim, então você deveria se levantar. Deus te
abençoe. Correto.
219 Eu sou um estranho para muitos de vocês. Muitos de vocês me consideram um vidente.
Eu não tenho dito nada acerca disto. Vocês sabem disto. Eu tenho mantido... Não é a hora ainda.
Mas creiam em mim agora. Creiam em mim como servo de Deus. Eu já lhes disse algo no Nome
do Senhor que não acontecesse? Se for assim, digam “Amém.” (A congregação diz “Amém”).
Isto jamais tem falhado. Nas milhares de coisas, todas as vezes tem sido verídico. Vocês sabem
disto, no mundo todo.
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220 Embora muitos de vocês discordem de mim, muitos na teologia... Eu não sou um
teólogo. Eu apenas falo o que ouço. E então quando eu ouço isto, eu olho na Bíblia. Se isto não
está de acordo com a Bíblia, eu não receberia isto. Mas nem uma vez isto tem sido contrário à
Palavra, mas com a Palavra. Esta é a razão pela qual isto é confirmado. Deus vindica. Agora,
ouçam-me então.
221 Se vocês crêem em mim como sendo um - um mensageiro enviado de Cristo a vocês,
creiam em mim. Se você não está no Reino de Deus, é melhor fazer algo rapidamente. Isto não
vai melhorar. Isto vai piorar a todo instante. Agora, apenas anotem isto. Apenas lembrem-se.
Vejam se isto é certo ou errado. Veja se isto vai ser correto ou errado. Isto não vai melhorar. Isto
vai piorar. Vai ficar mais difícil o tempo todo. O avivamento se acabou. Vocês estão apenas
respigando nos campos. Acabou-se. Agora, você diz: “Discordo disto.”
222 Bem. Está bem. Se discordar, está tudo bem. Esta é minha convicção. É o que ouço
vindo do céu. Eu creio que a era de Laodicéia é a era Pentecostal, aonde ela chega a um lugar de
mornidão, e Deus a vomita de Sua boca. E é ali onde ela está chegando agora mesmo. O
movimento pentecostal tem chegado a este lugar: morno, nem bem quente, nem bem frio. Você
não é frio e formal. Nem é muito quente. Vocês estão no estágio do vômito, e vão...
223 Jesus, na única era em que Ele esteve do lado de fora da igreja (Seus dogmas O
colocaram para fora), batendo, tentando entrar pela porta. “Eis que estou à porta e bato. Se
alguém ouvir a Minha voz...” Estou feliz por vocês terem ouvido esta noite. Agora, eu posso
apenas pedir que se coloquem de pé. Ele está olhando para você. Jesus disse isso: “onde
estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome, ali estarei Eu no meio deles.” Se não for assim,
não há Deus; não há Bíblia; não há nascer do sol; não há pôr-do-sol; não há flores; não há
árvore; você de fato não está aqui; você está num sonho; a vida não é real; você não é um ser
humano. Então é impossível que isto seja assim. Então é impossível para Ele não estar aqui. E se
pedirdes “qualquer coisa em Meu Nome”, crendo com fé, Ele concederá isto a você.
224 Agora, isso é você agora. Você se levantou em sinal de que você O quer. Agora, de sua
própria maneira, da maneira pela qual você ora, a maneira como você deseja, quero que digas:
“Senhor Deus”, em seu coração. Agora, não se distraia... A – a - a campanha aqui te dará
bastante tempo para isto, o tempo que você quiser. Agora, de sua própria maneira, de sua própria
maneira... Agora, sei que é de costume que um se levanta, e outro se levanta, e outro se ajoelha
assim, mas o que você quiser fazer; não me importo como seja... Não diga: “Senhor, permita-me
fazer isto, permita fazer aquilo.” Diga: “Senhor, encha-me. Encha-me com o Espírito Santo.
Estou sendo sincero nisto. Eu realmente quero isto.”
225 Agora, se você realmente quer isto, isto tem que vir. É impossível que não venha. Ele o
prometeu, e Ele está tentando entrar depressa em seu coração. A única coisa é que você abra
apenas um pouquinho e diga: “Entre e fique aqui, mas não vá por aí se metendo em minha vida
particular.” Vê? Ele quer você. Ele quer você inteiro. Ele quer cada compartimento do seu
coração. Ele quer a sua vida particular. Ele quer toda a sua vida. Ele quer ser seu Senhor. Senhor
da adoração. Ele quer te possuir, então Ele pode te guiar, te direcionar, te tomar, te usar. Você
está desejando fazer isto? Se você está, Ele está querendo entrar, ou você não ficaria aí. Vê?
Então agora é a hora para que você receba isto. Agora é com você.
226 Agora, se você crê de todo seu coração, isto ficará estabelecido agora mesmo. Esta será
uma noite memorável. Eles provavelmente não fecharão estas portas esta noite. Você ficará a
noite toda aqui. Mas se você fizer assim, diga: “Senhor, estou em pé, e até que Tu me enchas, de
acordo com Tua promessa e jamais me moverei de onde estou.” Você anseia ter negócio com
Deus, então Ele terá negócio contigo.
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227 Mas até que você o faça, você está martelando: “Senhor, me darás o Espírito Santo esta
noite? Não sinto nada. Bem, talvez eu tente amanhã à noite.” Você não obterá nada de Deus
desta forma. Você tem que vir em desespero, morrendo. Então você consegue isto. Correto. Ele
prometeu isto. Se não for assim, por que você está perdendo o seu tempo? Se aquelas promessas
não são verdadeiras...
228 É assim que estas coisas acontecem. É por isso que posso levantar e dizer ao mundo: “A
Palavra tem falhado alguma vez?” Deus me prometeu lá atrás, quando eu era criança. Esta é a
razão... Você diz: “Você não teme que vai falhar?” Eu jamais... Eu sempre sou um fracasso. Ele
nunca fracassa. Eu não falo as minhas palavras, mas eu falo as Suas. Esta é a razão pela qual
elas estão sempre corretas. Vê? Esta é a razão que eu pergunto ao mundo: “Mostre-me uma vez
que isto não aconteceu. Mostre-me uma vez.” Das milhares de coisas que Ele disse, nem uma
vez isto falhou. E jamais falhará, porque é Deus, não o homem.
229 Então Deus está aqui agora. Cristo está em nosso meio. Ele está desejando dar a você o
Espírito Santo se você estiver querendo aceitá-lo, não pagar o preço. O preço já foi pago. O
preço já foi orado - pago nesta tarde, há mil e novecentos anos atrás, se você está desejando
aceitar isto. Se assim for, permita seu coração abrir agora. Abra-o. Tire todo medo, toda dúvida.
Levante as mãos a Deus. Diga: “Senhor Deus, aqui estou. Aqui estou de pé, no Nome de Jesus
Cristo.” Eu vou orar por você. Ore também.
230 Senhor Jesus, na forma de humilde, em humildade, eu ofereço a Ti esta congregação que
está em pé pés. Eu os ofereço a Ti porque eles têm se levantado em resposta ao chamado. Eles
estão buscando as coisas mais profundas. Eles estão buscando mais vida depois de ouvir que o
Sangue de Jesus limpa completamente, e que nada mais reste, que a completa Palavra de Deus
repouse dentro deles, e que cada ordem de suas próprias vozes seja o poder criativo, porque
neles está o Espírito Santo. E este Espírito Santo é um Criador. Ele faz as coisas acontecerem,
porque Ele fala a Palavra. E a Palavra falada se torna Deus em ação.
231 E, Senhor, eu oro para que Tu envies o Espírito Santo sobre cada um deles agora mesmo,
e O entregue para eles, Senhor, no poder da ressurreição de Cristo, as coisas que eles desejam
em seus corações: uma vida melhor, o batismo do Espírito. Senhor, que esta audiência seja
iluminada, que os corações das pessoas tenham a visão e sejam cheias do poder de Deus. Eu os
entrego a Ti, Senhor, no Nome de Jesus Cristo.
232 Agora, apenas continue com as mãos levantadas, continue orando em silêncio, mantenha
seu coração cheio, apenas dizendo: “Senhor, eu creio em Ti.”
Encha-me! Encha-me! Salva-me.
Espírito do Deus vivo, desça com seu refrigério sobre mim.
233 Traga o líder de cânticos aqui agora para liderar o hino: “Desça com seu refrigério sobre
mim, Espírito Santo.” Apenas mantenha... “Eu vou ficar bem aqui, Senhor. Estou em Tuas
mãos, como ante o juiz injusto. Estou bem aqui.”
234 Mantenha-se aí. “Eu vou ficar como uma estátua. Eu vou ficar como aquele pregador
ficou na outra noite, no telhado. Estou aqui, Senhor. Não me importo com quem esteja olhando
para mim. Não me importo com meu pastor aqui, não me importo com quem for. Estou aqui.
Estou buscando por algo. Eu quero que algo aconteça comigo. Tu prometeste isto. Estou aqui
para receber isto. Se isto funcionou para outros, tem que funcionar para mim. Estou aqui para
receber isto. Eu não vou me sentar. Estou determinado.”
235 É isto. Fique com isto. Apenas continue orando se você realmente quer isto, se você
realmente quer. Amém. Se você realmente quer isto, fique bem aí. Ele está se posicionando por
você. Fique com isto. “Estou aqui, Senhor. Não vou me mover. Eu vou crer em Ti. Tu
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prometeste isto. Eu não vou tomar uma imaginação. Eu quero o verdadeiro Espírito Santo em
mim. Eu quero que Tu me enchas agora mesmo. Estou aqui esperando.”
236 Não pare. Apenas continue orando. Não dê atenção alguma ao hino. Apenas continue
orando. Este é o problema conosco hoje. Nós ouvimos a música e tantas outras coisas quando
deveríamos estar ouvindo a voz de Deus. Continue ouvindo. Ele prometeu isto, e se Ele
prometeu, Ele o fará. Amém. Quantas vezes eu tenho visto os olhos de vinte, trinta mil pessoas
se abrirem. Quantas vezes tenho visto... Ali em Durban, África do Sul, eu vi vinte e cinco mil
notáveis milagres de uma só vez, pessoas de pé assim, até que eles pegaram sete grandes
caminhões e encheram-nos de muletas, cadeiras de rodas e macas de nativos, que não sabiam
diferenciar a mão direita da esquerda, levantaram-se ali e aceitaram a Cristo, e foram embora
caminhando: aleijados, cegos, surdos, mudos. Se fez isto por um africano, o que isto fará por
você, que está suposto a estar vivendo num - num tempo, numa igreja, num lugar onde o
Espírito Santo está se manifestando? Amém. Humildade, humilhe-se. “Senhor, estou crendo. Sei
disto.” Agora, venha.
237 Agora, há algo errado. Não há - não há nada de errado com Deus. Deus prometeu isto.
Então me ajude, eu poderia ficar bem aqui, ir de corredor em corredor, dizer-lhes a cada um
onde estão, e o que têm feito. Eu digo isto no Nome do Senhor Jesus. Vocês sabem que isto é
verdade. E vejo que vocês têm medo de se soltarem. Vocês estão com medo de alguma coisa. Há
algo errado. Deus não faz uma promessa e depois volta atrás. Isto é a verdade. Bem aqui... Se
você quer isto, cabe a você. É sua morte. É seu sepultamento. É sua aceitação. Aí está a Palavra.
238 Então ajude-me, o Espírito Santo está aqui. Então me ajude, Jesus Cristo está aqui. Eu já
vos disse algo errado? Ele está aqui. Mas há algo... Estou de pé aqui observando esta... Veja
aquela Luz girando bem através do edifício aqui, em quase todo o edifício, de um lado a outro.
Que coisa, que coisa. Aí está. É isto. Esta é a maneira. Atingiu uma senhora bem aqui. Esta é a
maneira. Atingiu uma outra. Aí está. Aí está. Agora aí está o tempo...?... Glória. Certamente Ele
atingirá algum outro lugar. Louvado seja Deus. Aí está. Amém. É isto. Ali vai Ele sobre outra
pessoa agora: sobre outra, sobre outra. Louvado seja o Senhor.
239 Veja, Ele é a Verdade. Ele é o Caminho, a Verdade, a Luz, Vida. Aceite enquanto está
caindo sobre outros, enquanto está sobre outros. Aceite isto. Está caindo, por todo o lugar. Eu
não estou entusiasmado. Estou dizendo a verdade. Glória. Correto.
240 Fique com isto. Fique com isto. Apenas fique bem aí. Você não tem ficado aí nem cinco
minutos ainda. Fique bem aí. “Tu prometeste isto, Deus. Estou aqui para receber isto.” Correto,
aí está. Estenda-se e diga: “Eu recebo isto. Aqui está, Senhor. Eu quero isto. Eu me levantei
aqui. Estou sendo sincero; estou sendo sério. Tu prometeste isto a mim.” Amém. Glória, aleluia.
241 Apenas continue crendo. Continue crendo... Vocês disseram que crêem em mim. O
Espírito Santo, aquela Luz, simplesmente continua movendo-se pelo edifício. O que é isto? Está
buscando alguém que se abra. Eu digo a verdade. Amém. Tente levantar as mãos, e louvá-Lo,
dizendo: “Senhor, eu Te agradeço. Tu tens me dado a promessa. Eu vou me firmar na promessa.
Eu Te agradeço, Senhor. Obrigado.”
242 Ora, estou olhando diretamente a isto. Louvado seja o Senhor. Fique com isto. Fique aí.
“Senhor, eu vou ficar bem aqui. Eu não me importo se amanheço; eu vou ficar bem aqui Te
louvando. Eu sei que Tu vais enviar isto. Agora, esta convenção termina nesta noite, e eu estou
aqui sem o Espírito Santo. Eu vou embora daqui cheio do Espírito Santo, então ajude-me. Tu
prometeste isto. Eu vou ficar como um cata-vento; eu farei qualquer coisa que Tu quiseres que
eu faça, eu apenas quero o Espírito Santo. Estou determinado a conseguir isto.”
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243 Quando você se render completamente, Ele entrará completamente. Mas até que você
não se renda, Ele não pode entrar completamente. Renda-se. Renda seus pensamentos; renda o
seu modo de pensar; renda sua vida; renda seu tudo; renda seu prestígio. Renda tudo a Ele agora,
e Ele virá e te encherá com o Espírito Santo. É isso o que Ele está aqui para fazer. Ele já atingiu
dois ou três aqui no edifício. Há mais do que estes que querem o Espírito Santo. Apenas
continue crendo. Glória a Deus. Ou certo ou errado... Amém.
244 Humilhe seu próprio pensamento. Humilhe seus próprios costumes. Apenas fique aí,
diga: “Senhor, estou bem aqui agora. Se Tu deres isto a outra pessoa aqui nesta noite, Tu me
darás isto também. Eu - eu vou ficar bem aqui até que Ele venha.” Enquanto você eleva sua voz,
seus braços, sua vida, seu...
Eu posso ouvir meu Salvador chamando, (Levante as mãos e cante isso para Ele).
Eu posso ouvir (Eles cantaram um hino que você conhece... Se ele está te chamando ao Espírito
Santo, renda-se agora, renda seu tudo).
Eu posso ouvir meu Salvador chamando,
“Tome tua cruz, e siga, siga-Me.” (Agora, aqui está).
Onde Ele guiar (Onde Ele me guiar, eu irei... Tu me guiaste até aqui, Senhor, aos meus pés.
Aqui estou).
Onde Ele me guiar... (Há algo difícil...?... Venha orar por...?...Estão assentados bem aqui).
...Ele me guia...
(O irmão Branham fala com o irmão Shakarian)
Como queira
245 Eu apenas mostrei ao irmão Demos. O Anjo do Senhor passou, e eu disse: “Observe
aquela mulher.” Quando Ele passou por ela, ela levantou as mãos assim. Nós apenas
mostramos... O irmão Demos viu isto enquanto passava, agora, por esta mulher aqui. Eu disse:
“Irmão Demos, você não consegue ver isto? Isto está simplesmente se movendo através do
edifício.” Eu disse: “Observe isto enquanto isto passa por aqui.” A senhora levantou os braços. É
a senhora ali vestindo uma coisa enxadrezada. Algo a atingiu há poucos minutos atrás, e ela
levantou as mãos. Correto, senhora? Bem aqui com as mãos levantadas atrás da senhora com o
vestido azul? Aí está. Vê, vê? Ora, Ele está sobre... Estou olhando bem para isto.
246 Agora, se eu lhes tenho dito qualquer coisa errada, diga-me quando foi. Isto está aqui.
Amigos, vocês - vocês têm que se afastar daquela maneira pentecostal engomada. Vocês têm
que realmente morrer. Vocês têm que querer isto de fato. Vocês - vocês têm algo... Vocês têm
uma fome parcial, mas não uma fome real. Vocês têm que conseguir a genuína. “Enquanto
Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam” [At. 10:44].
247 Tente fechar os olhos e inclinar as cabeças. Pense nisso. Há algo errado? “Senhor, tire
minha incredulidade.” Agora, aqui, com olhos mortais... O Anjo do Senhor, cuja foto está entre
nós, passada por prova científica, a mesma Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel...
Aquilo era Jesus. Quando Ele tinha morrido, sepultado, ascendeu de volta para Deus, Saulo, em
seu caminho a Damasco, foi atingido por aquela mesma Coluna de Luz. Disse: “Senhor, Quem
és tu?” Ele disse: “Eu sou Jesus.” Jesus disse: “Eu venho de Deus e volto para Deus.” Ele está
aqui hoje, o mesmo Jesus, visto entre nós com olhos, captado por uma câmera, manifestado no
Espírito. Oh, irmão, irmã, o que mais Deus pode fazer? Esta é a hora da graça...
248 Eu quero crer que vocês são sinceros. Eu creio que são, mas você se fecha. Você não está
sendo sincero o suficiente para receber isto. Agora, então me ajude, isto está bem aqui no
edifício. E não lhes minto.
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249 Enquanto vocês estão se aquietando, apenas um momento, tem alguém aqui que tem
sentido - que recebeu o Espírito Santo? Levante - acene com a mão de um lado a outro. Eu vejo
isto em todos os lugares sobre as pessoas. Que o Senhor os abençoe, abençoe, abençoe abençoe. Amém. Dois, há três. Correto. Quatro. Correto. Há quatro que receberam o Espírito
Santo durante esta chuva. Quatro pessoas receberam o Espírito Santo durante este tempo.
Louvado - louvado seja o Senhor. Vê?
250 Agora, há apenas alguns momentos atrás, isto estava movendo-se de um lado a outro.
Uma Luz veio por este caminho, voltou por este, foi por este aqui e voltou novamente. Eu disse
ao irmão Shakarian: “Venha aqui, venha aqui, venha aqui. Aqui, vê Isto vindo bem aqui? Agora,
observe isto enquanto passa. Há uma senhora ali.” E assim que eu disse: “Está bem sobre aquela
senhora”, naquela hora ela levantou os braços e começou a chorar. Estava ali (Vê?) apenas
passou adiante, foi diretamente àquele canto, deu voltas e voltou por este caminho. Eu não vejo
isto agora. Vê? Isto é de fato a verdade. Eu lhes digo a verdade. Vê? Aqui está. Vê? Quatro
receberam o batismo do Espírito Santo.
251 Agora, se vocês querem Isto, é de vocês. É seu, se você está desejando abrir-se. Agora,
você - você tem uma concepção do que você deveria fazer. Você tem como que uma idéia:
“Bem, agora, se eu me levantar aqui, este...” Não, não. Isto - isto não... Você pode ficar
assentado. Não vai fazer diferença alguma em que lugar você está, mas onde quer que esteja
abra-se. E então o Espírito Santo te atingirá.
252 Então às vezes Ele começa a te ungir, então você simplesmente não vai adiante com isto.
Você fica - fica um pouco assustado. Você sente medo, sente-se retraído. Apenas renda-se.
Renda-se ao Espírito Santo. Não temas o fanatismo. Se for o diabo agindo, você não acha que
saberemos disto? Sim, senhor, ele não virá. Não se preocupe com o que aconteça. Não. E ele não
incomodará. Apenas renda-se ao Espírito Santo quando sentir aquele glorioso... Como este
ministro disse que fez naquela noite, se levantou. Algo quente veio sobre ele. Se ele soubesse
como se render bem naquela hora, então... Isto é tudo. Apenas diga: “Senhor Jesus, eu creio em
Ti. Aceito a Ti.” Então algo começará a acontecer. Vê? Seja sincero em seu coração; então isto
acontece.
253 Oh, você O ama? Deus seja com vocês. [A congregação diz “Amém”]. Deus os ajude. Eu
quero que vocês... Quantos mais aqui querem o Espírito Santo? Vamos ver suas mãos. Um, dois,
três, quatro. Que coisa, que coisa. Não há necessidade de ir sem isto. Há oito ou dez aqui, onze,
cerca de onze, doze, talvez, aqui que ainda necessitam do Espírito Santo. Vamos - vamos... Eu
sei que está ficando tarde, talvez nove e meia ou algo assim. Mas temos - temos muito tempo.
Temos muito tempo. Queremos que você seja salvo, amigo. Queremos que seja cheio. Lembrese, você é - você é salvo, é claro, quando você aceita a Cristo, você é salvo. Mas você não é
convertido até que receba o Espírito Santo. Agora, você sabe disto. Correto.
254 Jesus disse a Pedro na noite da traição... Ele já era salvo. Disse: “Agora, quando te
converteres, confirma teus irmãos” [Lc. 22:32]. Correto. Oh, certamente. Você aceitou a Cristo
como seu Salvador. Mas quando você é convertido é quando você é realmente mudado. Correto.
Ele ainda não tinha sido mudado. Ele praguejou diante do Senhor, e O negou, e tudo mais. Mas
depois de sua conversão... “Quando te converteres, confirma teus irmãos.” Correto. O que é
isto? É o que as Escrituras dizem de qualquer forma. E isto indica que é correto. Jesus disse a
Pedro, que O seguia, e expulsava demônios, e realizando milagres, e tudo mais, disse: “Tu não
és convertido ainda. Mas quando te converteres, então confirma teus irmãos.” Correto. É
verdade.
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255 Agora, por que você não... Por que... Como você poderia recusar tal - tal convite como
este? É para você. Eu não quero ver vocês saírem daqui sem isto, irmãos. Talvez jamais
tenhamos uma outra convenção. Não sabemos. Não sabemos o que há adiante. Talvez jamais
tenhamos uma outra. Se vocês quiserem se assentar, e orar um pouquinho, isto é com vocês. O
que desejarem fazer. Se querem se assentar, ou querem permanecer de pé, vamos orar
novamente. Faça cada coisinha que quiser fazer. Mas eu quero que recebam o Espírito Santo.
Agora, é para você. Por que quatro receberam isto bem aqui, e os demais não? Veja, você tem
que se humilhar, abrir seu coração, e - e realmente crer nisto. Eu posso não ser um bom instrutor
nisto. Meu ministério é orar pelos enfermos.
256 Há algum pregador pentecostal aqui, alguém que é um pregador pentecostal? Levante a
mão. E quanto a este companheiro aqui, você ora pelos enfermos? Um bem aqui. Venha aqui.
Aqui está um homem... Eu - eu nasci fora de tempo nos movimentos pentecostais. Mas aqui, eu
quero que este homem aqui ore por vocês. Eu vou ficar ao seu lado. Deus te abençoe, irmão.
257 [O irmão pentecostal vem ao púlpito e diz aos que estão de pé: “Se você quer permitir o
Espírito Santo vir sobre você, levante as mãos.” O mesmo irmão pronuncia seis frases curtas em
outra língua e logo desce do púlpito e continua falando em línguas entre aqueles que desejavam
receber o batismo do Espírito Santo].
258 Sejam reverentes agora. Ele desceu para impor as mãos sobre alguém. Vê? Sejam
reverentes. Não - não fiquem olhando ao redor. Continuem olhando para cima, para cima, para
cima. Continue orando, continue orando.
259 [O Irmão Branham fala com outro irmão]. Venha aqui irmão. Tome meu lugar aqui,
irmão. Você pode explicar-lhes melhor. Muito bem. Você conhece mais a respeito disso do que
eu. Somente venha e fale. Eles estão orando por isto e agora estão vindo aqui no altar. Correto.
260 [O irmão Branham fala com outro irmão que veio ao púlpito]. Muito bem, senhor. Deus
o abençoe. Bem, é simplesmente a idéia pentecostal. Vê? ...apenas ir...?... orar...?...Deus te
abençoe, irmão. Agora, você sabe como fazer isto melhor do que eu. Vou ficar aqui e orar. Você
- você dê a eles mais instruções...?...

Esta Mensagem intitulada “Deus Escondendo-Se Em Simplicidade” foi pregada pelo irmão
William Marriom Branham, em inglês, na sexta-feira à noite, dia 18 de Abril de 1963, em
Albuquerque, Novo México, EUA. Esta tradução do inglês ao português foi feita na íntegra
no mês de Outubro de 2008 pelos crentes em companheirismo com Crentes da Bíblia do
Brasil. Todos os esforços têm sido feitos para a exatidão integral e significados desta
tradução. Esta publicação é possível através de doações e contribuições de crentes
interessados no Brasil e distribuídos por Crentes da Bíblia do Brasil.
Fone/Fax: (49) 3329-8057
Website: www.crentesdabiblia.org
E-mail: contato@crentesdabiblia.org
Cx. Postal: 621 – CEP 89801-973 – Chapecó/SC
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Foto
William Marriom Branham:
Um Profeta Enviado por Deus
"Por meio de um profeta, o Senhor fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi
ele guardado"
Oséias 12.13
Neste tempo do fim, Deus visitou esta última geração de maneira extraordinária
pelo ministério profético de seu Servo, William Marriom Branham. Nascido em 06 de
Abril de 1909 em Burksville, Kentucky, USA, sua vida peculiar foi marcada por
fenômenos sobrenaturais, tais como: Visões e profecias (que sempre se cumpriram),
aparição de anjos, curas milagres, ressurreição de mortos, etc.
Os seus ensinamentos e doutrinas estritamente baseadas nas Santas Escrituras, a
Bíblia, que se reconhece como única autoridade em matéria de fé, mostrou que o Senhor
Jesus Cristo, a Deidade Suprema, é o único Verdadeiro Nome entre os homens para a
salvação; somente a fé Nele traz a Vida Eterna, e o batismo bíblico é só aquele por
imersão no Nome do Senhor Jesus Cristo. Eis alguns dos eventos sobrenaturais que
marcaram sua vida:
- Junho de 1933: Ele recebe a visão de sete grandes eventos que terão lugar sobre a
Terra antes o fim dos tempos.
- Enquanto batizava a 17º pessoa, no Rio Ohio, o Anjo do Senhor lhe apareceu e
lhe disse: "Como Eu enviei João Batista para preparar a Minha Primeira Vinda, Eu Te
envio para preparar a Minha Segunda Vinda".
- 7 de Maio de 1946: Enquanto Israel se torna uma nação, o Senhor lhe apareceu e
lhe deu a comissão para ir ao mundo proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com
dois sinais particulares para confirmar seu ministério.
- 1950: Uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da
cabeça do irmão Branham, em Houston, Texas.
- 1963: Sete anjos lhe apareceram num sinal misterioso ao Norte de Tucson Arizona e lhe ordenam a abrir, segundo Apocalipse 10:1-7, os Sete Mistérios dos Sete
Selos escondidos na Bíblia (Apocalipse 6.1...). São essas revelações misteriosas que são
publicadas sob forma de fitas e livros.
- Enfim, depois de ter cumprido perfeitamente a visão divina sobre a Terra, este
grande homem de Deus voltou para a casa do Pai em 24 de Dezembro de 1965.
William Marriom Branham foi realmente um profeta enviado pelo Deus todo
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Poderoso, com sinais e prodígios para preparar o povo para o Arrebatamento antes da
Vinda do Grande e Terrível Dia do Juízo de Deus, como anunciado e prometido em
Malaquias: 4:5-6.
"Eis que Eu vos Envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do
SENHOR; e converterá o coração dos Pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais;
para que eu não venha e fira a Terra com maldição".
"Um grande profeta veio até nós e Deus visitou o Seu Povo" Lucas: 7 : 6.
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