A Seta da Libertação de Deus
The Arrow of God’s Deliverance

William Marrion Branham
Quarta-feira, 01 de Agosto de 1956
Shreveport – LA - EUA

1
Seja conosco, enquanto continuamos noite após noite, neste encontro. Que Tua
presença esteja aqui, Senhor, o grande Poder do Espírito Santo... Que eles nem mesmo
possam sair na segunda-feira. Que continue, Senhor. Oh, permita que Teu Espírito desça.
Ajude-nos agora enquanto Te adoramos. Em nome de Jesus Teu Filho, pedimos por isto.
Amém.
2
Está um pouquinho barrento lá fora esta noite, não está? Mas está muito mais fresco,
e isto é bom. Estou muito contente por isso, isto não é... Realmente, eu... Percebo que eu
tenho que encurtar um pouco os dias do encontro, mas eu estou contente que o irmão
Herholzer tem vindo ajudar e... Eu quero que todos vocês o ouçam... Ele certamente fará bem
a vocês. Ele estava orando pelos enfermos antes que eu entrara no ministério. E então, este é
o mesmo homem, não é? Assim que, isto está bem. Esta é a razão pela qual realmente
venho... [espaço em branco na fita]. Não sei o que farei. E se eu sair daqui no domingo, tenho
o dia todo para fazer isto, e logo, então tenho de dirigir trezentas e cinquenta milhas [ 560 km ],
pra chegar na reunião e ter o encontro ali. Vocês podem imaginar isto. Veem? Eu pedi ao
irmão Moore se poderíamos sair dois dias mais cedo e ele disse: “Certamente Ir. Branham.” E
isto é o que nós – o que amo a respeito do irmão Moore e a igreja aqui, são verdadeiros
Cristãos quanto à compreensão, e coisas, e eles... Eu lhes direi que isto vale muito, ter um
amigo que permanece mais próximo do que um irmão, e pessoas que compreendem.
3
Oh! É claro, eu adoraria ficar aqui com vocês por um mês. Eu adoraria fazer isso, mas
eu não posso. Afinal, amigos, eu lhes direi algo que vocês não sabem. Vê? Isto é correto. Eu
tinha cem reuniões, mais do que cem reuniões, sobre as quais chamaram durante um período
de duas semanas – e logo as convenções. E as pessoas dos lugares onde eu nunca estive,
dizem: “Se você apenas viesse por uma noite, irmão Branham!”, eu tentei vir por dez anos,
mês após mês, por dez anos. E logo ver-me chegar pelas redondezas e vir a Sheverport, onde
eu tenho estado a maior parte do meu tempo, e programar duas semanas de reuniões. Eles
dizem: “Por que você está em Shreverport? Bem, o que é tão importante lá? O que é tão
importante em Shreverport?”
4
Assim que, vocês sabem, Jesus em Seu ministério aqui, em vida, procurou mais ou
menos, Ele tentou compartilhar as coisas com todos ao Seu redor. Esta é a maneira que eu
tento fazer. E eu sei que temos desfrutado de bons momentos; eu mesmo tenho tido. Eu tive
algumas das melhores unções, e uma mensagem especial que o Senhor me deu outro dia.
Não houve nada que me atingisse tanto, em minha vida, uma mensagem para a Igreja: “O
Cordeiro e a Pomba”. Não se esqueçam disto.
5
Agora, na noite passada aqui na plataforma... A propósito, antes que comece a falar
isso, o irmão Moore e eu estaremos juntos na Califórnia. E talvez, Deus permitindo, quando eu
começar na Califórnia, chegarei aqui e poderei conceder a vocês, uma noite ou duas, assim
que passarmos aqui, indo à Califórnia. Seria ótimo. Agora, quantos entendem e orarão por
mim? Eu quero estar seguro. Obrigado irmão e irmã. Isto é muito bom da parte de vocês. Por
isso vos amo. E agora, eu estou… o irmão Moore irá à Califórnia. Nós estamos indo para a
reunião Internacional da Rua Azuza, este é o quinquagésimo ano. E eu senti isto em meu
coração, como uma revelação, o quinquagésimo ano, o ano do Jubileu Pentecostal. E
enquanto estava em Westgates, um ano atrás, simplesmente pareceu que o Senhor pôs isto
em meu coração e eu anunciei diante de milhares de pessoas, e isto pegou fogo. E agora, no
Templo Angelus haverá a grande reunião da Rua Azuza. Eu creio que terá início dia dez do
próximo setembro, dia dezesseis, dezesseis, para começar. E eu tenho o privilégio e a honra
de abrir os cultos, os primeiros cultos. O irmão Oral Roberts, Tommy Hicks, e, oh, muitos
estarão ali para esta grande reunião. E haverá muitas pessoas de diferentes partes do mundo
que virão para esta grande... Ali foi o começo do Pentecostes na América, a velha Rua Azuza.
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E este ano são cinquenta anos – o jubileu tem soado. Ou vocês podem ir livres agora, ou
voltarem atrás.
6
E assim, estamos indo para lá. E então, o irmão Espinosa que esteve conosco ali no
México, há poucos meses atrás, com o irmão Moore, o irmão Brown e todos nós, onde tivemos
um maravilhoso tempo no Senhor... E o irmão Espinosa foi meu intérprete, um amável irmão, e
ele foi muito amável comigo. E ele queria saber se eu poderia ir e ter um mês de reuniões. Um
mês de reuniões? Bem, eu não posso fazer isso. Se minhas reuniões fossem programadas em
grande escala (vê?), bom, então isto seria diferente. Eu poderia ficar um mês, mas trabalhando
em pequena escala, sem ter muitas finanças nisto, sem programas de rádio, nem outra coisa.
Eu me sinto livre para ir apenas aonde o Senhor me conduzir (Vê?), e permanecer aqui
algumas noites, ali outras poucas noites, por aqui algumas noites, em qualquer igreja, não
importa. Eu não preciso de nada, apenas das roupas que eu vá usar.
7
E digo, a propósito, uma senhora me deu um terno quando eu estive aqui e com
certeza apreciei isto, meus queridos amigos, seja quem foi, a senhora lá atrás. Deus te
abençoe irmã, por fazer isto. Eu certamente apreciei isto. Eu queria dizer isto na noite passada
que agradeço muito. Esta é a maneira que consigo minhas roupas, as pessoas as dão a mim.
E lembre-se, não me importo em vestir roupas usadas, tudo bem para mim. Eu estava
precisando, então com certeza aprecio isto. E eu... O meu Senhor nunca teve um lugar para
repousar sua cabeça. Isto é correto.
8
O Senhor tem me dado um pequeno lugar para viver com minha pequena família e
nós estamos muito contentes. Pelo tempo que temos estado ali... Não que... Eu não tenho a
nossa família – mesmo se pudéssemos dispor disto e recebermos uma grande oferta de amor,
poderíamos permitir viver com um pouquinho de luxo, mas eu não faço isso. Não senhor. Se
eu tenho um pouco mais, eu coloco isto nas missões no exterior. Deus sabe que isso é
verdade. Agora, porque eu sou o despenseiro daquilo que me é dado. E eu terei que
responder por isso naquele dia. E eu quero estar da maneira quando eu... Eu quero tudo limpo
quando eu descer o rio. Eu não quero nenhum problema. Se houver algum problema, eu quero
resolver isto agora. Isto é correto. Eu quero isto acertado agora mesmo, porque naquela
manhã eu quero ter a minha passagem na mão e estar pronto quando ela for solicitada. Eu
quero ter tudo consertado e eu estou tentando fazer o melhor com tudo que tenho, irmão e
irmã.
9
E agora, há muitos bons batistas e presbiterianos aqui. Eu aprecio seus esforços de
virem aqui e ajudar-me a ganhar os pecadores para Cristo. E agora, eu posso não falar como
seu pastor. Eu não tenho uma educação. Eu não tenho habilidade, mas vocês têm me
suportado com o que Deus me tem dado para conquistar pecadores. E eu aprecio isto.
10
Eu quero mostrar-lhes uma resposta de oração. Quantos estavam aqui na noite
passada? Deixe-me ver suas mãos, estão por todo o edifício. Bem, ótimo. Agora, eu quero
dizer-lhes isto para que se lembrem. Há uma senhora em algum lugar, eu creio que foi a
primeira mulher ou algo assim, em todo caso, em alguma parte da fita mostrará isto... Eu pedi
a uma mulher que estava inchada por algum tempo, com excesso de fluídos em seu corpo, e
eu disse a ela que Deus a tinha tocado de alguma maneira. E disse a ela: “Senhora, tu farias
isto, por gentileza,” ou algo acerca daquele problema... Eles apenas repetiram isto pra mim,
porque isto parecia como um sonho para mim. Eu perguntei: “Tu medirás o teu corpo esta
noite marcando-o com um cordão e voltarás amanhã à noite e nos mostrarás o quanto isto
encolheu?” E por muito tempo esta mulher havia sido... Quantos se lembram de mim dizendo
isso para a mulher? Bem, ela trouxe o cordão. Está aqui. E ele encolheu um pouco mais de
uma polegada e meia [38mm. - trad.] durante a noite, desde... Agora, isto foi por volta de
dezoito horas. Louvado seja o Senhor!
11
A senhora está aqui? A mulher que foi curada na noite passada está aqui? Aqui, aqui
está a senhora, aqui agora. Vamos dizer: “Louvado seja Deus!”, todos. [A congregação diz:
“Louvado seja o Senhor!” — Ed.] Deus a abençoe, irmã, por aceitar. Isto será um memorial de
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.
12
Quão agradecidos estamos. E eu estou agradecido pela sua fidelidade também, irmã.
Agora, isto se manterá diminuindo apenas mais e mais. Você está bem agora. O Senhor
Jesus... Agora, você diz: “Olhe isto”, uma polegada e meia em dezesseis ou dezoito horas, eu
suponho, do momento que ela saiu daqui, até quando ela se mediu a si mesma para voltar. E
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agora, quando Elias viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse:
“Eu ouço o ruído de abundante chuva.” Estejam prontos.
13
Então, oh que coisa, eu oro que esta semana seja um tempo maravilhoso, onde até
mesmo as muletas e outras coisas serão abandonadas aqui por todo o lugar ao nosso redor.
Deus será glorificado. Eu tão somente confio que assim será. Algum dia espero vir a
Shreveport a uma reunião como esta, onde eu permanecerei orando pelos enfermos enquanto
eles passam por aqui. Eu quero muito fazer isto, mas eu não sei o que fazer. Mas ainda, como
meu ministério tem sido dado para... Se eu tiver que começar uma reunião, mas não
começaria, tudo bem. Mas uma vez que isto começa, então não posso para-la. Toda vez que
eu encontro uma pessoa lá, isto está ali novamente. Elas puxam por isto de todos os lados. E
esta é a razão que meu ministério nunca tem tido bom êxito na América. Mas, oh, Como Deus
tem abençoado no exterior...?... Vê? Na América as pessoas são ensinadas que você deve
impor suas mãos sobre elas, ou que você deve ungi-los com óleo. Agora, isto é no que eles
creem e não há maneira de tirar isto. Vê? Isto já está fundamentado dentro deles. E você não
pode fazer nada a respeito disto. Sim.
14
E algum dia, se Deus permitir, estou tentando sair fora disto agora mesmo e pedindo
ao Pai Celestial... E por meio de uma visão Ele me disse sobre uma tenda pela qual o irmão
Moore e eles estão indo para a Califórnia, para ver e colocar tudo em ordem pela primeira vez.
Eles vão instalar um pequeno lugar onde nós possamos orar pelas pessoas e aonde eu possa
sair de perto deles por um minuto, eu não quero sentir que me puxem quando estiver orando.
Isto é o que me deixa fraco. Isto é o que me tira da plataforma mais cedo. Não culpem meu
filho, isto não é meu filho. Ele permanece comigo como um sustento mais próximo do que
qualquer coisa que eu tenha tido em minha vida. Ele sabe exatamente o que mover. Se não
fosse por ele, eu estaria num manicômio, ou seja, se me deixassem ficar. Eu confiei isto aos
pregadores, uma vez, e vocês ouviram que eu estive fora de campo e não pude vencer isso
por dois ou três anos. E meu rapaz me é leal, e eu aprecio isto. E então ele fica perto de mim.
Ele permanece na plataforma e observa-me. E quando vê que ao redor de minha boca se
torna branco, ele diz: “Papai, não me importa se tem cinquenta mil pessoas aqui. Se você não
vier eu te colocarei sobre meus ombros e te farei vir.” Isto é o que sua mãe disse para ele
fazer. Ela não quer me deixar ir a uma reunião sem ele. Ela diz: “Billy, você vai, já sei o que vai
acontecer com o papai. Ele voltará todo despedaçado e tudo mais. Então tu observas ali, não
importa quem estiver lá ou não, quando você vir que já é suficiente, tire-o da plataforma
imediatamente.” Então, eu aprecio isto de meu filho Billy Paul.
15
E então amigos, meu ministério é este. Meu ministério não é tocar nas pessoas. Eu
suponho que isto não é tanto para os americanos. Mas no estrangeiro a única coisa que eles
têm que ver, é algo sobrenatural realizado, todos eles porão fora suas muletas, levantarão de
suas cadeiras de rodas, irão para casa. Eu... Se eles necessitam de permitir alguém andar por
algum tempo até eles recobrarem forças... Em Durban, África do Sul, onde uma pessoa a
quem o dom sobrenatural foi manifestado... Eu creio, não, perdão, eu penso que foi quatro,
quatro deles e uma pessoa na plataforma. Virei-me e fiz uma oração pela congregação e o
irmão Bosworth, um homem muito honrado como qualquer homem que conheço no mundo
hoje, estimou vinte e cinco mil curas sobresalientes naquela oração. Eles recolheram do chão
sete caminhões carregados de muletas, aparelhos ortopédicos, bengalas e bastões que eles
usavam para andar, você sabe, quando a reunião terminou. Eles não as queriam mais.
Estavam todos curados. Apenas vendo uma só coisa diziam: “Sim. Ele é Deus. Ele vive.” Isto é
tudo, é tão simples.
16
Mas somos muito educados. Oh! Gostamos de ter isto apenas da nossa maneira. Vê?
Aí mesmo é onde falhamos. Aí é onde… Agora, nós sabemos… Eu sou americano também, é
a terra mais formosa no país. Embora, estejamos em uma condição decaída, este é meu lar.
Eu o amo. Mas contudo, nós estamos... Oh, nós somos o lugar que mais precisa de
missionários, mais do que qualquer outro lugar do mundo que eu conheça. Isto é correto. Aqui
é o lugar onde mais se necessita de missionários. Apenas uma coisa sobrenatural lá e todos
aqueles pagãos que estão sentados lá, mesmo não sabendo discernir qual é sua mão direita e
qual é a esquerda, nus, sem nenhuma peça de roupa sobre o corpo, sentados ali, olhando.
Olhando com lama em seus cabelos e se você demonstrar que os ama, eles simplesmente
choram. Então eles veem o sobrenatural alcançar e chamar o pagão pelo seu nome, e dizerlhe o que passa com ele, dessa forma. Que coisa! Eles apenas... Isto é tudo que eles querem
saber. Isto é o suficiente. Se você diz: “Ele está aqui”, isso é suficiente. E eles apenas deixam
tudo e se vão, apenas tão simples. Mas quando nós começamos com os nossos, dizem: “Oh,
eu me pergunto... Deixe-me testar e ver se isto vai funcionar ou não.” Agora, isto não
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funcionará. Isto é tudo. Aí mesmo você perdeu. E então, eu… Se Deus me ajudar na América
daqui em diante, depois de um pouco de tempo, conseguimos a grande tenda, só vou orar
pelas pessoas enfermas e seguir adiante enquanto esteja na América. E então, apenas como
o Senhor conduzir-me a fazer certas coisas desta maneira, deixarei isto para o exterior.
Porque ali isto ganha centenas de milhares de almas (você vê?) isto aqui não tem muito efeito.
17
Agora, eu vou ler uma parte da Palavra. Nós vamos direto ao assunto e esperar que
Deus, esta noite, nos dê um dos melhores cultos que já tivemos. E eu confio que amanhã à
noite, quando o irmão vier até a plataforma, o Espírito Santo apenas varrerá todo este edifício
e tudo que há aqui, toda a pessoa enferma que esteja sob a tenda seja curada, e lá fora nos
carros, também sejam curados.
18
Agora, quantos O amam com todo o seu coração, com toda sua alma e com toda sua
mente? Amém. Isto é maravilhoso. Agora, estejam prontos e estejam em oração agora,
enquanto nós lemos uma parte desta abençoada velha Bíblia. No Livro dos Reis, nós lemos
assim:
E disse: Abre a janela para o oriente. E ele abriu-a. Então disse Elizeu: Atira.
E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor. [II Reis. 13:17 – trad.]
Que Ele possa acrescentar Suas bênçãos à leitura da Palavra: “A seta de libertação de
Deus, lançada de um arco”.
19
Agora, vocês sabem, não importa quão misterioso isto pareça, Deus sempre cumpre
Sua Palavra. Não importa quão absurdo isto possa parecer para as pessoas, Deus guarda Sua
Palavra. E se Deus faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus cumprirá esta promessa.
Se você e eu fizermos uma promessa, nós a quebramos mesmo não querendo fazer aquilo,
mas às vezes as circunstâncias nos obrigam a fazê-lo. Mas Deus, sendo infinito, Ele conhece
todo o futuro desde o princípio e Ele não pode... Ele não faz uma promessa a menos que Ele
saiba o que vai acontecer. E Ele sempre guarda Sua promessa. Às vezes isto parece ridículo a maneira que Ele usa para guardar Sua promessa, mas Deus sempre o faz.
20
Que raro para aquelas pessoas pensar nos dias de Noé, quando ele estava
construindo a arca para salvar a si mesmo e sua família, que haveria chuva vinda do céu. Mas
Deus fez chover de todos os modos. E eu penso em Moisés, como é que Moisés, parado ali
sobre o monte ao lado dessa sarça ardente, ele tinha perdido toda esperança de liberdade.
Não parecia como que a liberdade daquelas pessoas pelas quais ele permaneceu
corajosamente em certa ocasião, jamais aconteceria. Mas na Luz de Deus, ficando junto à
sarça ardente, tudo nele mudou. E eu creio que é a mesma coisa hoje em dia, quando muitos
de nós perdemos de vista a liberdade. Creio que... Aqui, aqui está um garotinho sentado diante
de mim, provavelmente com paralisia infantil, com seus bracinhos retorcidos. Eu vejo uma
senhora aqui com uma vara branca, assentada diante de mim, provavelmente cega; há uma
agradável e jovem senhora aqui sobre uma maca. E talvez muitos de vocês estejam ali com
câncer, com problemas de coração e doenças que podem matá-los. Mas vocês perdem todo o
pensamento de liberdade tão logo quanto o médico diz que isto é incurável.
21
Ora, irmão, se nós viéssemos à presença de Deus como Moisés fez, porque isto foi
revolucionário para ele. Porque, eu... Isto revolucionaria. Quando a… Na Luz do Anjo de Deus,
parado ali na montanha aquele dia, tudo que ele uma vez tinha, ou pensava, que nunca
aconteceria, tornou-se uma realidade. E eu creio que se alguma vez, homens e mulheres, hoje
adentrarem à Luz do Espírito Santo, sob a unção do Espírito de Deus, e na Luz da Palavra de
Deus, tudo que Deus tem prometido iluminaria para vocês e seria real novamente.
22
Ora, a razão por que Moisés falhou em primeiro lugar… Aqui está o que foi o
problema: foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Isto é correto. E é a razão de nosso
fracasso hoje, é a falta de ter o que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo tem tudo de bom
para nós. E se recebemos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. E não
apenas possível, mas prometido para nós. Jesus disse: “Tudo que pedirdes ao Pai em Meu
Nome, Eu o farei. Se vos estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vos, pedireis
tudo o que quiserdes, e vós será feito.” Vê? Quando entramos na Luz da Palavra de Deus,
com a unção do Espírito Santo para brilhar a Luz sobre Ela, irmão, o impossível se torna
insignificante.
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Deus nos pediu para crer em Sua palavra. Ele envia o Espírito Santo para energizar
esta Palavra quando cai Nela. Quando a Palavra está sendo pregada e o Espírito Santo traz a
Palavra, Ele a energiza e reluz a mesma Luz da bendita promessa de Deus. “Eu tenho
lembrado da Minha promessa para com Abraão, Isaque e Jacó e estou enviando-te você ali
para fazer isto.” Vê? Então quando a Palavra de Deus, Sua promessa, chega a ser iluminada
pela Presença do Anjo de Deus, tratem de parar Moisés agora; ele está em seu caminho. E
Deus sempre cumpre Sua promessa.
24
E em nosso texto esta noite, isto é um excelente texto para mim, quando... Eles
tiveram uma grande sucessão de Reis desde a morte de Acabe. E Elias disse-lhe como
morreria e o que Deus faria porque ele era mau e como Jezabel se tornaria alimento para os
cães porque ela tinha feito à coisa mais maligna que poderia ser feito. E lembrem-se, meus
irmãos e irmãs, você colherá o que você semeou. Você que... Bem, essa é a Lei de Deus.
Essa é a Lei da natureza de Deus. Você colhe o que você planta.
25
Então agora, amados, vocês aqui em Shreverport, deixem que isto seja uma
advertência para vocês. Se vocês creem que eu sou servo de Deus, ouçam. A melhor coisa
para vocês fazerem aqui no Tabernáculo da Vida ou em qualquer outro lugar é manter a velha
maneira das reuniões de oração e guardar a unidade do Espírito. Mantenha-se olhando e
atento para a vinda do Senhor. Mantenha fora de vocês todo o mundanismo, não importa o
quanto isso doa; seja circuncidado pelo Espírito Santo e Ele cortará fora todas as coisas
mundanas. Agora, eu começo a ver o mundanismo infiltrando-se em vosso meio. Então, agora
jogue isso fora. Não importa quão difícil isso seja, Tabernáculo da Vida, eu vos estou falando.
Agora, vocês irmãos batistas, falem a seu povo da mesma maneira. Mas eu começo a notar
algo diferente. Este não é o mesmo Tabernáculo da Vida que eu costumava vir. E eu quero
relembrar-lhes esta noite, mantenham esta velha maneira das reuniões de oração. Mantenham
esta velha maneira de fazer o Espírito Santo cair entre vocês. Mantenha o mundo fora disso.
Sele Cristo por dentro. E se você está diminuindo em oração de alguma maneira, apenas
lembre-se, o que semeares, colherá. Apenas lembre-se disto.
26
Vocês têm uma das melhores igrejas que eu já estive em minha vida, em qualquer
lugar, ou em qualquer continente. O Tabernáculo da Vida é um dos meus favoritos. Isso fere
meu coração, em vê-los deixando o mundo tomar conta de vocês, da maneira que o estão
fazendo. Então não façam mais isso. Fiquem fora disso. Saiam dele por meio da oração, e
permitam que Deus regresse e tome o controle. Submetam-se a Deus e tomem a velha
maneira de atrair bênçãos novamente.
27
E Shreveport, amados, queridos sulistas aqui, que são as melhores pessoas que
jamais conheci... Eu não digo isso para comprometer-me com vocês. Eu digo isso porque vos
amo. Se vocês querem receber um bom tratamento, realmente bom, a velha maneira na
hospitalidade, venha para Louisiana. Eu digo isso de coração. E lhes direi, não deixem o
mundo infiltrar-se em vocês. Não deixem o mundo entrar na igreja, irmãos. Tire-o pela oração,
tire-o pelo jejum, ore e jejue até Deus descer e possuí-los. Isto é correto. Mantenham o
regozijo do Senhor entre os santos. Mantenham-se em oração. E vigiem cada lugarzinho. Se
Noé tivesse visto algum vazamento em sua arca, ele teria posto um pouco de betume nisto.
Então esta é a melhor coisa que eu conheço para tampar um vazamento, e manter o mundo
fora: é tampar o vazamento, esta é a melhor coisa que conheço para se fazer. Há somente
uma maneira de fazer isso e esta é a oração. A oração estanca o vazamento. A oração muda
às coisas.

28
Agora, uma longa linhagem de reis tinha vindo. Acabe, o ímpio, foi acertado por uma
flecha e morto. E Jezabel foi lançada fora da sala quando ela tentou fazer o amor – ou dançar.
Ou seja, quando Jeú passou por ali, e ordenou aos eunucos lançá-la pela janela na rua. E
vocês sabem o quê? Deixe-me dizer-te, Tabernáculo da Vida. Vendo algumas de vocês
mulheres começando a usar maquiagens e coisas como o resto das mulheres do mundo, isto
quase me matou quando eu entrei por aqui outro dia e vi isto. Olhem: há somente uma mulher
na Bíblia que pintou sua face. Você não pinta sua face para encontrar-se com Deus. Você faz
isso para conhecer homens. E a mulher que fez isso, Deus a lançou para alimentar cães.
Então quando você vai usar isso, lembre-se, Deus tem destinado para ser alimento de
cachorro, quando você vê alguém fazendo isto.
29
Agora, agora, mantenha-se fora disto. Evite toda a aparência do mal. Você pode
pensar que eu estou dando-lhe uma esfolada, mas irmãos, eu creio que isto é necessário aqui.
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Há algo errado. Há algo... Agora, eu não quero que vocês fiquem bravos comigo, eu sou seu
irmão. E Deus me fará responder por vocês no dia do julgamento. Isso é certo.
30
E se todo o mundo pentecostal falha, se eles deixam isso acontecer, não faça isso.
Mantenha-se com a verdade e com Deus. Orem, vivam corretos. Associe-se com Deus e com
o Seu povo. Saiam do meio das coisas mundanas e ímpias, como a Bíblia diz. O Espírito
Santo chama as pessoas para fora. Não importa o que sua vizinha diz e quão boa ela seja, o
que esta amizade significa, não se associe com esta incrédula. Isto saltará sobre você. Amém.
“Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos
receberei.” Isso é correto. Esta é a razão de ser tão difícil de ter uma reunião aqui. Esta é a
razão de ser tão difícil de ter uma reunião de qualquer tipo, é porque permitimos estas coisas.
Deveríamos ter uma genuína reunião aqui. Com certeza deveríamos tê-la, com pessoas tão
fina. E vocês pregadores, se não lhes disserem isso, que Deus tenha misericórdia de suas
almas pecadoras. Isso é correto. Certamente. Há algo mal. E vocês precisam lançar o mundo
fora antes que Cristo entre. Ele simplesmente não se associará com pessoas incrédulas e
coisas do mundo.
31
Agora olhe amigo. Um após o outro – eles vieram, seguindo depois de Acabe, crentes
fronteiriços, por todo o caminho. Depois de Acabe ter saído, então outros tomaram seu lugar,
outros, até chegarmos ao Rei Joás, ele era o rei durante este tempo. E ele era um morno, um
pregador fronteiriço, melhor falando, um crente. Tudo que as pessoas queriam fazer, para ele
estava bem. Oh, ele havia tirado uns quantos “lugares altos” onde estava à adoração pagã, e
Ele fez um pouco destas coisas, mas ainda assim, ele não se separou dos pecados do seu
pai, e as demais: da maneira que as pessoas queriam caminhar, assim ele queria caminhar
também. Agora, não é está a maneira que os pregadores agem hoje em dia? Da maneira que
a congregação quer fazer, assim é que os pregadores lhes pregam. Eu quero dizer-lhes: um
pregador nascido do Espírito, enviado por Deus, não se comprometerá com nenhuma
congregação. Isto é correto.
32
Você poderia imaginar a João Batista, quando introduziram a Herodias naquela noite,
e Herodes. Olhe, João se aproximou e o encarou, e disse-lhe: “Não te é licito tomá-la.” Aquele
homem tinha o Espírito Santo. Ele não se comprometeu com ninguém, ele disse a verdade. E
quanto a isso agora? Está tudo acabado. Que será disto no dia do juízo, quando a cabeça de
João Batista rolar diante de Herodias? O que aquilo significará então?
33
Irmão, se você for fazer algo por Deus, faça-o agora mesmo! Esta é a hora. Agora é o
tempo quando necessitamos fazê-lo. Agora é a hora quando a Igreja tem sido pesada na
balança e achada em falta. Depois de todos estes grandes milagres, sinais e maravilhas, e
Deus tem enviado homens através do país, e ainda a Igreja está mais pobre, no mais
decadente estado que tenho visto em anos. Isso é correto. Isso é correto. Eu estou pregando
aos Pentecostais. Amém.
34
Quando eu vim pela primeira vez entre seu grupo, há dez anos atrás, isto se parecia
como uma igreja; mas hoje isto se parece como o mundo. Esta é a verdade. Algo aconteceu
em algum lugar. Vocês começaram usar melhores roupas, começaram a ganhar mais dinheiro
e isto apenas foi uma armadilha para vocês. É isto. Agora vocês... Esta é a verdade! Isso é
correto. Vocês estão tentando agir como o resto do mundo. Hoje é um tempo comprometedor.
Esta é a verdade. Pintem suas escadas de vermelho e vejam se seu vizinho não pintará suas
escadas também de vermelho. Certo. Você usa um chapeuzinho redondo para vir à igreja com
uma peninha nele e observem todas as mulheres virem para a igreja com um chapeuzinho
redondo e uma peninha nele. Isso é correto! Sim senhor. Todos querem se parecer uns com
os outros.
35
Este é um tempo de combinação. Vocês sabem que isto é verdade. É um tempo de
combinação. Amém. Isto certamente acertou no alvo. Isto é correto. Ouça, isto é verdade.
Agora, eu lhe direi meu irmão: eu não me importo se meus sapatos combinam com minhas
calças, ou minhas calças com meu casaco. Eu quero que minha experiência combine com a
Palavra de Deus. Este é um momento de combinação.
36
Se você quer comparar algo, compare a sua experiência com a de Paulo. Amém! Isto
é o que necessitamos hoje. Necessitamos de comparar a nossa fé com a fé de Paulo, na
Bíblia. Este é o nosso exemplo. Correto. É um verdadeiro tempo de combinação... Não tente
comparar-se ao seu vizinho. Compare-se com alguns santos da Bíblia. Se você é um santo aja
como santo, ande como um santo, vista-se como um santo, fale como um santo, ore como um
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santo, creia como um santo, seja como um santo, viva como um santo, morra como um santo
e vá para o céu como um santo! Amém!
37
Tempo de separação... Esta crença fronteiriça, este meio caminho, esta mornidão,
vocês sabiam que a Bíblia diz que este dia chegaria? A era da Igreja de Laodiceia. Ele disse:
“Tu serás morno e deixarás a Deus enjoado”. Ele disse que os vomitaria de Sua boca. Os
Laodiceianos teriam apenas religião o suficiente para te deixar enfermo. Nós ainda desejamos
as coisas do mundo... Diz: “Seria melhor não fazer isso.” Ó irmão, se eu quisera fazer isso, eu
o faria. Mas eu sei que esta noite há uma boa e velha maneira do batismo do Espírito Santo,
que fará você amar tanto a Deus que você não interessará em fazer isso nunca mais. Amém!
38
É uma alegria inexplicável e cheia de glória. Como os velhos santos de Deus
costumavam assentar-se ao redor e cantar o hino da redenção, e cantar sobre o sangue e o
poder de Deus. E hoje isto está praticamente tão frio quanto zero grau. Já não tens as velhas
canções que costumavas cantar. Já não vê suas faces brilhando mais, e cantando, e batendo
palmas, e nem levantando suas mãos a Deus, nem louvando-O, orando por toda a noite, ou
prostrar-se nos campos de milho, e outras coisas. Por que não consegue assentar-se na
igreja por trinta minutos sem ficar murmurando ou rosnando? Verdade. Esta é a verdade.
Crentes fronteiriços, mornos, laodicenses… Oh, que coisa! Deveria lhes dar vergonha.
39
Oh, que dia estamos vivendo! Como nos dias de Joás, fronteiriços, pelas metades,
mornos, inestáveis, duvidosos, ventos flutuantes, nuvens sem chuva, flutuantes, nunca
aprende algo, incapazes de vir ao conhecimento da verdade. Não sejam flutuantes sobre estas
coisas. Não se preocupe com o que vêem na televisão. Olhe, alguns cristãos hoje
permanecem em casa na quarta-feira à noite para ver televisão. Vocês sabem que é a
verdade. Olhem, vocês sabem que esta é a porta aberta para Hollywood. Porque isto nada
mais é do que um montão de prostituição, a coisa mais vulgar.
40
Olhe para as reportagens policiais, eu as tenho. Reportagens policiais, onde estes
astros de cinema... E vocês querem agir como eles? O que aconteceu com Cristo? O que
aconteceu com os santos da Bíblia? Vocês estão tentando se juntar a Hollywood, e vestir-se
como em Hollywood, e agir como Hollywood. A razão disto é porque vocês têm ouvido a
muitos pregadores evangelísticos de Hollywood, pulando para cima e para baixo na
plataforma, e gastando duas horas para a oferta. Deveríamos sair fora destas coisas e confiar
em Deus, prostrar-nos e orar, lançar fora... Deus envie o velho reavivamento do Espírito Santo
novamente. Amém! Isto é correto. É uma vergonha estarmos agindo desta maneira. Voltemonos a Deus.
41
Agora, este velho rei, ele pensava que seguiria da maneira que os ventos soprassem,
inseguro a respeito de tudo. Isto é porque você nunca está estável. Você não sabe no que
você crê. E as pessoas hoje, elas prefeririam ficar em casa e ver "Eu Amo Lucy" ou como é
mesmo? Lucy-Lucy, algo assim. Elas são muito liberais. Eu digo isto novamente. Elas são
suficientemente liberais, elas estão correndo para o inferno! Exatamente, isto poderia estar
certo para os pagãos, mas não para os cristãos. Isso é correto. Não são para os cristãos. Os
cristãos não pecariam e logo amariam a Palavra de Deus. Se você tem tido algo em você se
alimentando de tais bobagens como estas, você precisa se arrepender. Isto é correto. Todo o
seu Rock And Roll e seu Boogie Woogie, de onde isto veio? Do centro da África. Eu recém
deixei a África. Vocês mulheres, com esta pintura, sabem de onde isso veio? Essa é a marca
do paganismo. Eles pintam a face e é daí que vocês tiraram isso. Os pagãos fazem isso. Os
Cristãos lavam suas faces. Amém! Isso é correto! Este tipo poderoso de brasa sapeca um
pouco, irmão. É melhor chamuscar-se aqui do que ser queimado em outro lugar. Então, é
melhor se corrigir aqui. Amém.
42
Deus ama a Verdade. “E a Verdade vos libertará.” Deus quer que vocês conheçam a
verdade. Cristo é a verdade, o Espírito Santo... (A congregação adora – Ed.). Ele está aqui
agora, o Espírito Santo... E quer colocar-vos sob Seu poder, sob a consideração de Sua
Palavra Poder... Em consideração por Sua Palavra. E se o Espírito Santo está em você, Ele se
alimenta da Palavra de Deus, não da televisão e revistas de "Histórias Reais" e livros de
romance. Isto está em vocês, pessoas que se chamam de cristãs, envolvidas com isto. Por
que seus filhos?...
43
Observe aqui. Em menos de três meses todos os adolescentes do país, de cinco anos
de idade até dezoito, sabiam quem era David Crockett. [uma lenda de um caçador, segundo
dizem, muito valente, com um gorro de pele de castor e um rifle - trad]. Todos na rua cantando:
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“David Crockett”. Algum tipo de ficção, sem sentido, dizem que ele matou um urso quando
tinha três anos de idade. Que loucura! Mas as crianças usarão bonés e tudo mais, e armas na
cintura. Oh, as lojas estão cheias de tudo isso, e tudo mais. Tudo bobagem. E vocês Cristãos,
com a mensagem de Deus? Se o mundo pode introduzir tudo isso, e vender um monte de
coisas para crianças, quanto mais deveriam os Cristãos introduzir o programa do Senhor
Jesus Cristo, e o Poder do Espírito Santo, a ressurreição, e a Vida Eterna, a vinda do Senhor.
Há cem milhões de crianças na América esta noite, que poderiam lhes dizer tudo sobre David
Crockett, mas não sabem uma palavra a respeito de Jesus Cristo.
44
Qual é o problema? É por isso que eles permanecem em casa, com o rosto colado na
televisão ao invés da Bíblia. Não tenho nada contra a televisão; se isso fosse usado para as
coisas de Deus, tudo bem. Isto estava nos planos de Deus em primeiro lugar. Quem fez as
ondas magnéticas e assim por diante? Mas o diabo apenas tomou isso e perverteu, isto é tudo
o que é. Hollywood tomou o controle... Tudo que eles têm abraçado está podre, a ponto que
não se tira nada dali. Eu li em uma revista de crimes onde aquelas mais famosas mulheres
andam ali fora, na rua cometendo prostituição, cobrando cinquenta dólares por noite, vivendo
com homens e todas as coisas por toda a costa, (oeste - trad.), e saem por ali, e algumas
delas casadas quatro ou cinco vezes. E vocês garotinhas, querem copiar este exemplo?
Quando os homens ali que supostamente devem ser tais atores de cinema e ademais, quando
eles vivem com mulheres a ponto que o curso natural da vida muda; e eles se pervertem. E
vocês querem copiar tais exemplos?
45
Olhe para o calvário onde um Homem foi pendurado na cruz e morreu. O único
Exemplo verdadeiro que foi dado ao mundo para os seres humanos viverem e copiarem é o
Homem - Cristo Jesus. Amém! Isto é correto. Então nos chamaremos de Cristãos e
harmonizaremos nossas almas com isto. Com razão o mundo se infiltra. Com razão algo esta
acontecendo. Com razão você não pode mais ter sua alma empolgada com as reuniões; é
porque o mundo tem se infiltrado, crentes fronteiriços, mornos, volúveis, oh que coisa, que
condição!
46
Diante de tudo isto agora, para mostrar-lhes que há esperança... Este velho rei Joás
ouviu que o profeta estava doente e foi visitá-lo. E quando foi visitá-lo, ele não chegou
irreverentemente. Ele veio com respeito. Ele aproximou-se. Ele teve o suficiente de Deus para
saber que ele deveria visitar a este profeta com respeito. Então ele aproximou-se e chorou
diante dele e disse: "Meu pai, meu pai, carruagens de Israel e seus cavaleiros.” E quando ele
fez isto... Vê, esta é a maneira, que alguém consegue algo de Deus. Não venha a reunião
assim para fazer gracinha. Não venha para contar piadas ou a fim de levar algum tipo de
conversa de um lugar para outro. Se você faz isso, você nunca chegará a lugar nenhum com
Deus. Não leia a Bíblia para contender a respeito. Leia a Bíblia para vivê-la. Isso é correto.
47
Então, quando ele foi até lá e o viu, ele o respeitou. Ele disse: "Meu pai, meu pai,
carros de Israel e os seus cavaleiros." Em outras palavras: "Meu pai, tu és mais valioso do que
todos os carros de Israel e os seus cavaleiros." E quão verdadeiro é isto! Eu digo esta noite,
embora Elias fosse considerado um santo rolador e um fanático pelo mundo moderno, mesmo
assim sua presença naquela nação valia mais do que todos os cavalos e carros que eles
tinham. E eu direi esta noite, que uma boa reunião de tenda, da maneira antiga do Espírito
Santo, em uma reunião de tenda, nos protegerá mais do que todas as bombas atômicas que
pudéssemos criar em um milhão de anos. Amém.
48
Respeito... Ele não foi e disse: "Agora, olhe seu santo rolador. Você sabe o que meu
pastor disse sobre você?" Oh, ele não fez assim. Ele foi até ali com respeito, e chorou diante
dele. E porque ele veio e se aproximou reverentemente, Deus teve respeito por ele. Deus
disse: "Agora," para Elizeu, "levanta-te". E Elizeu se levantou. E eles, mesmo em seu estado
decaído, estavam a ponto de serem sitiados por outro país, os Sírios. Eles estavam vindo para
atacá-los, e Elizeu sabia disto. Mas por quanto este homem humilhou-se, e veio diante de
Deus e disse: "Oh, meu Pai, como precisamos de ti," Deus respeitou isso. E ele respeitou
Elizeu, e Deus o respeitou. E se você respeitar a Bíblia de Deus e o Espírito Santo de Deus,
Ele te respeitará. Amém. Não tente contradizê-Lo, ou dizer que isto não é assim. Apenas creia
nisto. Isto é tudo.
49
Observem-o agora. E Elias, Elizeu disse: "Vá, pegue seu arco." E ele pôs uma flecha
nisto. Disse: "Abra a janela em direção do leste." O leste é a direção da qual Jesus virá. E ele
disse: "Agora, veja. Agora, eu quero que você coloque a flecha no seu lugar e puxe o cordão
para trás tanto quanto puder." E ele o fez. Ele disse: "Lance." E quando ele a lançou, o que

8

aconteceu? A flecha foi. Ele disse: "Pegue a flecha." E quando ele voltou, ele disse: "Atire no
chão." E ele atirou no chão três vezes. E o profeta foi duro com ele. Ele disse: "Por que você
não acertou mais vezes do que isso? Por que você não fez nada a respeito disso, acertar mais
vezes?" Ele disse: "Tu acertastes o solo três vezes, portanto você terá somente três vitórias."
50
Ele... Isto é tudo sobre o que... O mesmo está acontecendo esta noite na Igreja cristã.
Nós temos lançado a Seta da libertação de Deus, Ele disse que era isto. Deus enviou a seta
de libertação para nós. A Seta de Libertação é o Espírito Santo que tem sido enviado, lançado
do arco do amor de Deus. Correto. Quando a eternidade, para a eternidade foi puxada, junto
pelas cordas do amor, Deus lançou a Seta de Libertação dentro da Igreja, no dia do
pentecostes. Amém! E foi entregue à Igreja, nas mãos dela... Aleluia! E foi entregue nas mãos
da Igreja, a Seta da Libertação de Deus. Amém. O Espírito Santo libertará a Igreja para fora de
qualquer tipo de caos em que ela pudesse entrar. Mas o que eles fizeram com Ela? Eles
apanharam a Seta e lançaram três vezes. Este é um rei caído. Eles lançaram a Seta uma vez:
"Bem, nós construiremos uma igreja." Isso é correto. “Ensinaremos teologia.” Tudo bem.
"Ensinaremos psicologia e teremos uma organização." Este é o mais longe que você
conseguiu acertar. Eles atiraram aquém de muitas bênçãos.
51
E a Igreja esta noite... Ouça-me; a Igreja esta noite está ainda lançando a Seta em
curta distância. A Igreja tem lançado a Seta em curta distância no Batismo do Espírito santo.
Lançado em curta distância na libertação do pecado. Oh, você diz: "Eu pertenço à igreja."
Irmão, quando você recebe o Batismo no Espírito Santo, Isto tira aquele velho temperamento
de você. Isto te põe um vestido e te faz agir como uma dama. Isto te fará parar de fumar,
beber, mentir, roubar e tudo mais. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, Ele
te separa. Ele te liberta das coisas do mundo. Amém! Te faz amar a Deus! Te faz ir a igreja! Te
faz adorar-Lhe. Te faz falar ao seu vizinho a respeito Dele. Te faz viver acima do pecado.
Aleluia!
52
Mas a igreja moderna tem atirado aquém disto. Oh, eles arremessam... Dizem: "Nós
obtemos uma igreja. Nós temos um bom professor. Nós temos teologia." Este é o máximo que
eles conhecem a respeito. Cada promessa no Livro é minha, cada capítulo, cada versículo,
cada linha. Aleluia! Deus enviou o Batismo do Espírito Santo e colocou-O nas mãos da Igreja,
a Seta da libertação para libertar da enfermidade, do pecado, da preocupação, dos problemas,
do mundanismo, de todas as coisas. Mas não temos atirado o suficiente. Amém! Mas não foi
assim com aquele primeiro grupo de Judeus, eles acertaram em cada coisa que Deus tinha
para eles. Eles tiveram todo o tipo de sinais, maravilhas, milagres, diferentes dons do Espírito
Santo, tudo. Eles tinham isso. Mas nós não temos atirado o suficiente com Ele.
53
O Batismo do Espírito Santo nos últimos dias, tem vindo para os gentios nos países
ocidentais. E Deus lançou a Seta da libertação para nós e nós temos apenas acertado longe o
suficiente para fazer nossa própria vontade: "Oh, eu sou assembleiano. Aleluia!" "Eu pertenço
a Igreja de Deus. Glórias a Deus. Aleluia!" Isto não te faz bem. Correto. Irmão, não é uma
organização com a qual Deus disse que golpeássemos. Isto é dado individualmente para
golpear contra os poderes do diabo, contra as enfermidades, pecado, imundície, calúnia,
maledicência, oh, que coisa, mundanismo. Amém! Mas não atiramos o suficiente. Oh, vamos
para a igreja, e nos unimos a igreja, e pensamos que está tudo bem. Mas não está nada bem.
Irmão, não insuficientemente das bênçãos de Deus. A Bíblia diz: "Jesus Cristo é o mesmo
ontem, e hoje, e eternamente." Acerte nisto. Amém! Não tenhas medo, Deus disse: "Eu sou o
Senhor que te sara." Acerte nisso. Deus disse: "Esta é a seta da libertação." E ela foi trazida
para dentro da Igreja esta noite.
54
Nós falamos sobre um Deus histórico. Este é o problema esta noite. A Igreja tem sido
ensinada que isto é algo histórico e não é real nos dias presentes. Que bem faria o Deus de
Elias se Ele não fosse o mesmo Deus esta noite? Que bem faria o Deus de Moisés, que
libertou os filhos hebreus para fora do Egito? Que bem faria um Deus da história, se Ele não
fosse o mesmo Deus esta noite? Que bem faria um Deus que andou pelos caminhos da
Galiléia, aqui e acolá, e abriu os olhos dos cegos, fez os mudos e surdos falar e ouvir, curou os
enfermos, os leprosos, ressuscitou mortos. Se Ele não fosse o mesmo Deus esta noite, Que
bem isto faria? Aleluia! Amém! Que bem faria? De que serve dar a seus garotos uma
educação de toda a história, aprender toda teologia, ensina-lhes toda a Bíblia. Então se vocês
se voltam e dizem a este mesmo grupo de homens que os dias dos milagres e todas aquelas
coisas são passadas, que bem faria conhecer a história? Que bem faria dar alimento ortodoxo
a seu pássaro, dar-lhe o melhor que você pode dar, e então prendê-lo em uma gaiola, e não
deixá-lo sair?
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55
É o mesmo hoje com toda nossa educação, com toda nossa teologia, com todas
nossas denominações eclesiásticas e coisas, seguramos as pessoas dizendo a elas que os
dias de milagres são passados. "Não existem tais coisas hoje. Eles não podem ser curados.
Não existe tal coisa como o Batismo do Espírito Santo." Tudo isso, eles dizem: “É tonteria."
Que sentido tem de pregar-lhes a Bíblia e mantê-los engaiolados dizendo-lhes que Deus nos
deixou há muitos anos atrás? Se agora mesmo Ele não é o mesmo Deus em libertação, como
Ele foi lá atrás, Ele não teria nenhuma utilidade para nós. Ele seria algo morto. Ele seria
apenas algo histórico. Como se pode aquecer um homem com fogo pintado? Se o homem
estivesse congelando até a morte, e você diria: "Bem, irmão, olhe para este fogo ardendo, ele
ardeu há dois mil anos atrás”. Que bem faria a este homem parado aqui, congelando-se?
Claro. Se Cristo levantou dos mortos e disse: "Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos
séculos." Que bem faria ensinar-lhe acerca de um fato histórico se você não pode provar que
Ele é o mesmo hoje? Amém! Se Ele não for o mesmo esta noite em tudo, como Ele foi lá atrás,
então ele não é Deus. Amém!
56
A Seta de Libertação foi dada para a Igreja, mas o mundanismo, a incredulidade, a
superstição, e tudo mais, têm rastejado para dentro da igreja, trouxe o mundanismo para a
igreja, trouxe anarquia para a igreja, trouxe contendas na igreja, argumentos, diferentes tipos
de separação denominacional. Alguém diz: "Eu sou desta linha. Eu sou daquela linha. Eu sou
de Paulo. Eu sou de..." Oh, que coisa! Este é o problema hoje. Mas irmão, a Seta de
Libertação ainda está embebida com misericórdia esta noite, e foi dada a Igreja. O que nós
devemos fazer é pegá-la e lançá-la para a glória de Deus. Isso é correto. E cada benção
Divina que Deus prometeu é sua pela fé, se tu aceitares isso. Tu crês nisto? Eu creio nisto na
Luz da Palavra de Deus, que Deus prometeu aqui, que Ele faria uma certa coisa.
57
E Ele encontrou com Moisés ali em cima da montanha. E Moisés havia intentado algo
com toda sua doutrina, com tudo que Ele conhecia da Bíblia, com tudo que sua mãe tinha-lhe
ensinado, com tudo que seus professores haviam-lhe ensinado, e tudo mais. Ele tentou ir
adiante e fazer algo por ele mesmo, e falhou. Mas um dia quando o Anjo de Deus veio, e Deus
falou pelo poder do Espírito Santo, a Palavra de Deus se tornou real! Quando o Espírito Santo
revelou isso a Moisés. Ele se tornou um homem diferente. Eu lhes direi, meu irmão e minha
irmã, nesta noite, vocês podem ter pensado que isto é fanatismo ou outra coisa, mas se você
alguma vez caminhar com Deus, e tomar Sua promessa e achegar-se até lá e dizer: "Agora,
Senhor, Eu creio nisto”, e o Espírito Santo brilhar sobre isso, veja o que sucederá. Tu serás
uma pessoa diferente. Pela Luz da Palavra de Deus, possa tu viver, crer e servir o Senhor
Jesus.
58
Vamos orar. Nosso pai celestial, esta é a noite. Esta é a noite quando os homens
devem avançar para o reino. Esta pode ser a última vez em que homens ou mulheres aqui
ouvirão. Esta pode ser a última oportunidade; a morte pode levá-los antes do amanhecer. Esta
pode ser a última vez que algumas destas pessoas se assentarão em uma reunião de tenda.
Oh, Deus do Céu! Falarias Senhor! Oh, possa o Espírito Santo tomar estas palavras
gaguejadas e colocá-las dentro dos corações. Então envie a Luz do Espírito Santo sobre eles
para que cheguem à Vida, e que Ele viva novamente em cada coração. Conceda isso Senhor,
esta noite. Receba a glória da reunião, e salve os pecadores, chame os desviados e cure os
enfermos. Nós te pedimos isto no Nome de Cristo.
59
E com nossas cabeças inclinadas eu lhes pergunto. Há algum homem ou mulher aqui
nesta noite que seja culpado de pecado? Não me importa quanto tempo tenhas pertencido a
igreja, se alguma vez pertencestes ou não, você é culpado, e se você tem o suficiente
respeito para Deus. (Todos com suas cabeças inclinadas, olhos fechados), você levantaria sua
mão a Deus, e diria: "Deus, eu levanto minha mão, sou culpado, eu quero Seu perdão." Você
faria isto? Deus o abençoe. Deus abençoe você, você, você, você, você, Sim. Oh, que coisa!
Muitos. Aqui neste lado. E Deus te abençoe jovem. Deus te abençoe companheiro. Deus te
abençoe jovenzinha. Deus te abençoe irmã. Isso é maravilhoso. É maravilhoso!
60
O Espírito Santo está aqui, falando, trazendo as gloriosas bênçãos de Deus para nós.
Alguém ali fora, Deus te abençoe, jovenzinha, eu vejo tua mão. Deus abençoe o senhor lá, eu
vejo sua mão. Correto. Onde mais? Deus abençoe, lá atrás no canto. Isso é maravilhoso.
Alguém mais? "Irmão Branham, eu sei de uma coisa, nós vimos de fato, conhecemos isso."
Pode soar um pouquinho duro e rude, mas irmão, nós estamos vivendo nas últimas horas.
Temos que deixar de manusear o Evangelho com luvas de pele. “Mostre-me alguma coisinha
para unir-me à igreja." Jesus disse: “Aquele que não nascer de novo, não poderá nem mesmo
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ver o Reino dos céus.” E uma pessoa nascida de novo é um filho santo de Deus. Se você não
está nesta condição nesta noite, seria você honesto o suficiente com Deus para erguer sua
mão, alguém que não tem feito? Há mais ou menos vinte pessoas ou mais com suas mãos
levantadas. Alguém mais que não a tem levantado...? Deus te abençoe jovem. Deus te
abençoe lá atrás, senhor. Sim, senhor. Isso é ótimo. Deus te abençoe lá, jovenzinha. Eu vejo
você, e certamente Deus a vê também. Eu sei que Ele conhece. Deus conhece a cada pardal.
61
Você dirá: "Irmão Branham, Eu sou culpado do pecado contra o qual tu tens pregado
esta noite. Eu sou culpado de ficar em casa e não ir à igreja, para ficar assistindo televisão. Eu
sou culpado por ficar lendo velhas revistas imundas. Eu sou culpado de olhar fotos vulgares.
Eu sou culpado por ficar olhando mulheres nas ruas que estão imoralmente vestidas. Eu sou
culpado por tudo isso, quando eu deveria ter virado minha cabeça e ter sido um cavalheiro
Cristão ou dama." É você culpado? Então responda diante de Deus pelo levantar de sua mão,
dizendo: "Eu sou culpado." Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. São corações
honestos. São corações honestos. Certamente. Deus vai honrar isso. Dez ou quinze mãos
mais foram levantadas. Sim, senhor. Culpados. Eu vou orar e pedir a Deus, e vocês também
orem e peçam a Deus, que Ele tire cada ponto de culpa e lance fora esta noite.
62
Nosso Pai Celestial... Oh Deus, querido Senhor, tenho tratado de fazer uma
declaração nesta noite com todo meu coração. Eu vejo as areias movediças. Posso ver a
satanás pondo aqui sua armadilha a estas amáveis pessoas. Oh Deus! Pôr favor, de alguma
maneira injete amor em seus corações, para fazer-lhes saber que eu sou... Eu os amo, e que
estou tentando com todo meu coração dizer-lhes o que é a Verdade, e o que é correto. E
muitos, sim, dezenas deles, levantaram suas mãos nesta noite dizendo que são culpados.
Deus todo poderoso, rejeitarias uma alma penitente? Não. "Aquele que vem a mim, eu não o
lançarei fora." Eu rogo nesta noite, Deus, que a salvação passe através de cada coração aqui
como um raio, e eles serão libertos, e irão deste tabernáculo, ou desta tenda, nesta noite, para
nunca mais caírem nessas coisas. Que, quando essas pagãs se apresentarem a si mesmas
seminuas nas ruas, que possa esse homem Cristão, por meio do Espírito Santo, virar sua face.
Quando aquela velha televisão começar a funcionar, com toda classe de coisas de pecadores
que irão para o inferno algum dia se não se arrependerem, virem influenciar, e lançar pressão
contra os Cristãos de Deus, possa o Espírito Santo falar a seus corações, e dizer: "Lembra-te
naquela noite na tenda quando eu condenei você por aquilo e tu levantaste tuas mãos?" E
possam eles nunca mais serem culpados. Conceda isto, Senhor.
63
Agora, permita que as pessoas possam saber que Tu ainda vives, para que elas
possam saber que não estamos falando apenas por falar, que não estamos tentando
apresentar algo que não conhecemos nada a respeito. Te dou graças, Pai Celestial, que por
meio de Tua graça me fizeste conhecê-LO no poder de Sua ressurreição. Eu tenho cometido
muitos erros em minha vida, Senhor. Eu estou envergonhado disto, e em muitos lugares que
teria de ir, e lugares os quais deveria ter ido, eu fiz o contrário pelo qual me sinto
envergonhado, Deus. E me arrependo de todo meu coração, e peço que tu me envies, Senhor,
aos quatro cantos da terra. E permita-me, enquanto tiver vida, e esteja forte, deixe-me ir
adiante e pregar o Evangelho como nunca antes. Oh, Deus, eu renovo meus votos contigo
aqui diante destas pessoas. Oh, eu rogo no Nome de Cristo, que tu me unjas, Senhor, com o
Espírito Santo, e que mostres sinais e maravilhas, e fortaleça meu corpo. Oh, renove as
visões, Senhor.
64
Abençoe este Tabernáculo da Vida, que está hospedando este encontro, e os
batistas, e os metodistas, os presbiterianos, e demais, que estão reunidos aqui esta noite.
Permita que suas igrejas estejam em fogo, e o velho tipo de avivamento do Espírito Santo,
atinja aqui em Shreverport. Permita que a Seta da Libertação de Deus caia sobre este grupo
esta noite, e que isso absolutamente revolucione toda a Shreverport, e aos seus redores, com
um avivamento antigo do Espírito Santo. Conceda-nos isto Senhor.
65
Abençoe nosso nobre irmão o qual deve permanecer aqui até amanhã à noite para
finalizar esta reunião. Oh, Pai, envie o Espírito Santo para produzir um vivo movimento nesta
noite, provando que Tu estás vivendo e vives para todo sempre. Em Nome de Cristo eu peço
por isso. Amém. Aleluia! Aleluia!
Encontramos muitas pessoas que não conseguem entender
Por que somos tão felizes e livres;
Cruzei o Jordão e cheguei a Canaã,
Oh, é um Céu aqui.
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Oh, isto é um Céu aqui,
Oh, isto é como o Céu para mim;
Cruzei o Jordão e cheguei a Canaã,
Oh, é um Céu aqui.
Quando alegres cantamos e gritamos,
Alguns não sabem por quê;
Pois é o Espírito Santo, não há dúvidas,
E este é o problema comigo.
Oh, é um Céu aqui, (Glória ao Senhor)
Oh, é um Céu aqui,
Cruzei o Jordão e cheguei a Canaã,
Oh, é um Céu aqui.
66
Oh, Tu não O amas? (A congregação adora. – Ed.) Enquanto cantamos este hino
novamete, cumprimente alguém ao seu lado, metodistas e batistas... Apenas... Você sabe,
esta religião antiga fará que um vestido de seda e um vestido de chita se abracem e chamemse a si mesmas: “irmãs”. Isto fará um smooking e um par de sobretudos, chamarem uns aos
outros: “irmãos”.
Oh, é um Céu aqui, (Vire-se em cumprimente alguém!)
Oh, é um Céu aqui,
Cruzei o Jordão e cheguei a Canaã,
Oh, é um Céu aqui.
67

Aleluia! Eu estou com vontade de cantar um hino. Isto estaria bem? Muito bem.
É o antigo Espírito Santo,
E o diabo não chegará perto Dele.
Esta é a razão, as pessoas O temem;
Mas Ele é suficiente bom pra mim.
Esta é a religião a moda antiga,
Esta é a religião a moda antiga,
Esta é a religião a moda antiga,
Ela é suficiente boa pra mim.
Ela o será quando eu morrer,
Ela te fará parar de mentir.
Ela fará o diabo alçar vôo;
Ela é suficiente boa pra mim.
Dê-me a religião antiga,
Dê-me a religião antiga,
Dê-me a religião antiga,
Ela é suficiente boa pra mim.
É tão boa que não quero outra,
Pois me faz amar a meu irmão.
Ela me revela coisas secretas;
Ela é o suficiente boa pra mim.
Oh, dê-me esta religião a moda antiga,
Dê-me esta religião antiga,
Dê-me esta religião antiga,
Ela é suficiente boa pra mim. (Vamos todos cantar assim…)
Ela foi boa para Paulo e Silas,
Ela foi boa para Paulo e Silas,
Ela foi boa para Paulo e Silas,
Ela é suficiente boa pra mim.
É a religião a moda antiga,
Eu tenho esta religião antiga.
Eu tenho esta religião antiga.
Ela é suficiente boa pra mim.

68
Amém. Todos que tenham aquela religião a moda antiga... Agora, vamos erguer
nossas mãos e dizer:
Eu tenho aquela religião antiga,
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Tenho aquela religião antiga,
Tenho aquela religião antiga,
Ela é suficiente boa pra mim.
69
Amém. Poucos momentos atrás, houve pecadores que estão aqui mesmo e
levantaram suas mãos cantando: "Eu tenho a religião antiga." Amém. Com certeza, isso
espanta o diabo. É o que isso faz. Faz você amar a todos, faz você amar ao Senhor, faz você
amar seu inimigo, faz você amar a todos e ela é boa o suficiente para mim. Foi boa para Paulo
e Silas. Foi boa para os filhos Hebreus. Ela foi boa para o papai e mamãe, é suficiente boa
para mim. Amém. Sim, Senhor. "O Velho Barco de Sião," vocês conhecem esta canção?
Conhecem? Vamos cantar.
Este é o velho barco de Sião,
Este é o velho barco de Sião,
Este é o velho barco de Sião,
Embarque nele, embarque nele.
Ele levou meu velho pai,
Ele levou meu velho pai,
Ele levou meu velho pai,
Embarque nele, embarque nele.
70
Oh, Eu amo as velhas canções. Eu sou da velha maneira. Criaram-me com pão de
milho e ervilhas, e costumava mexer a caçarola quando a mamãe ia fazer uma torta ou...
Vocês sabem, para mexer o glacê. E vocês sabem, nós crianças passávamos em nosso
cabelo e em nossas sobrancelhas, e tudo mais, mas tu sabes o que eu penso esta noite? Os
cristãos precisam de uma boa e antiga mexida de caçarola. Apenas passe sobre suas
sobrancelhas e por tudo em você. Amém. Correto. Eu me sinto religioso. Eu realmente sinto
assim. Sinto-me bem em meu coração, em me reunir com tal grupo de pessoas, destinados
aos Céus, indo para a Glória. Isso é correto.
71
Quantos aqui estão doentes e aflitos? Vamos ver suas mãos erguidas, se puderem.
Levantem suas mãos os que desejarem ser curados por Deus. Maravilhoso! Correto. Agora, se
este velho e bom tipo de salvação que Deus nos trouxe pelo Batismo do Espírito Santo...
Nesse Batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo não é outro senão o Espírito do Senhor
Jesus Cristo, que desceu no dia do Pentecostes para habitar entre nós e em nós, até o fim dos
dias. E se Ele é ainda o mesmo Espírito Santo que caiu no dia do Pentecostes, e se Ele tem o
mesmo poder esta noite, que Ele teve no Pentecostes... Nós não pensaríamos que nosso
Deus ficou fraco em dois mil anos, quando Ele vai viver conosco por toda a eternidade.
72
(Espaço em branco na fita – Ed.)... “Quando o Messias vier, Ele nos dirá coisas como
estas.” Vê? Este seria o sinal do Messias. “Mas quem é Você”?
Ele disse: "Eu sou Ele.”
73
Agora, Se Ele era Jesus daquela maneira ontem, Ele tem que ser o mesmo Jesus
desta maneira hoje, se é que Ele é o mesmo. Agora, a única coisa diferente então, é que Ele
não tem um corpo literal. Seu corpo está assentado no Trono de Deus. Este não é o trono de
Jesus sobre o qual Ele está assentado esta noite. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre o
Trono de Seu Pai. É isso correto? "Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no
meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no Seu trono”. Agora, Seu trono
está na Terra. Ele deve estar aqui com as pessoas.
74
Agora vejam: vocês nunca serão Anjos; vocês sabem disso. Vocês nunca serão anjos.
Vocês nunca envelhecerão; nunca serão enrugados; nunca estarão enfermos; nunca terão
preocupações. E vocês nunca serão anjos. Vocês serão seres humanos, só que imortais.
Vocês terão um corpo glorificado como o Seu corpo. Comerão, beberão, viverão e amarão e
se associarão para sempre e sempre. Não como fantasmas voando pelo ar, nunca, a Bíblia
não ensina... Deus criou anjos, sim, mas ele nunca te fez Anjo. Ele te fez para ser um humano.
E Jesus desceu... Deus desceu, foi feito carne, e foi feito um Homem para habitar aqui com
Seu povo na terra. E algum dia Ele voltará naquele corpo literal glorificado.
75
Apenas um pequeno pensamento antes de chamarmos a fila de oração. Quero
perguntar-lhes algo. O que vocês pensam acerca dos Hebreus no Egito? Eu quero que vocês
pensem profundamente. O que vocês pensam acerca dos hebreus no Egito? Todas às vezes
que eles ficavam com vergões em suas costas, surrados pelos inimigos, cuspidos em suas
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faces, chutados, ou o que fossem, caminhando pela rua, eles olhariam o ataúde, esse
pequeno ataúde vermelho, onde o corpo de José, o profeta estava, e eles sabiam que aquele
era o sinal de que algum dia eles sairiam dali. Eles sairiam dali algum dia. Aquele era o
memorial que Deus deu a eles. José disse: "Vocês não... O senhor virá a vocês e Ele vos
visitará, mas não deixe meus ossos aqui. Mas no dia quando partires, leve meus ossos
convosco." Toda a vez que um Hebreu, não importava que problema tivesse, ele poderia olhar
para aqueles ossos e se lembrar que havia uma promessa de que algum dia ele estaria indo
para a terra prometida.
76
E hoje a noite, Eu penso que Sua glória. Após nós... Temos um sepultura aberta aqui.
Levamos para a sepultura os nossos amados, “as cinzas para cinzas, e o pó para o pó”, com
nossos amados. Enterramos. Eu passei por isso com minha esposa, minha bebê, com meu
pai, e com meu irmão. Eu sei o que isto significa, e como simpatizo com vocês enquanto
espalham as cinzas para as cinzas, e pó para pó. Meu coração sente por isso. Mas então na
manhã de Páscoa, eu posso apanhar uma flor e colocar isto lá, olhar naquela sepultura e
saber que em algum lugar eles estão na Presença de Deus. "Mas aquele que ouve Minhas
Palavras e crê naquele que Me enviou, tem a Vida Eterna. E não será condenado, mas passou
da morte para a Vida."
77
Eu penso nisto. E eu penso: "Oh, Hope, minha esposa partiu. Oh, Sharon, minha
bebezinha partiu. Meu pai, Edward, Charles, meu irmão, vocês tem ido." Enquanto eu fico
junto a sepultura, olho lá e vejo seus nomes escritos, vejo as fotos deles ali, florzinhas
deixadas ali, eu penso: "Na Presença de Deus..." Mas eu penso: "Eu não posso vê-los porque
vocês estão em um corpo diferente, um corpo Celestial. Eu não posso vê-los lá." Mas toda vez,
quando eles clamam: "Senhor, quanto tempo?" As almas debaixo do altar; eles olham, e
assentados no altar, assentados ali no Trono, e ali estão em um corpo físico. Amém. Quando
nós vermos uma tumba vazia; pois Jesus tem prometido que eles se levantariam da tumba,
eles ainda tem o sinal, Deus deu...
78
Em todos os lugares... Deus é um sinal. Você sabe disto? Onde está Deus, ali há
sinais. Sinais... "Estes sinais seguirão aos que crerem," diz a Bíblia. Isso é correto. Sinais em
todo o lugar. Em todo lugar há sinais, não deveríamos procurá-los, mas Deus os dá. Esta é
Sua graça. Ele nos deu. Se nós o procuramos, então nós... Isto está errado. Mas quando Ele
simplesmente os dá pela sua graça, isto é maravilhoso. E há um sinal aqui que mostra que nós
iremos embora daqui algum dia. Sairemos da sepultura, porque há uma sepultura vazia em
Jerusalém. Amém. E então ali, há Um que regressou e nos visitou. Há um sinal de que algum
dia eles tomarão um corpo de carne, embora seus corpos estejam repousando ali, os germes
os devoraram, mas todavia há um corpo literal que um dia ressuscitará de entre os mortos.
Algum dia eles regressarão à terra. Oh, eu quero estar com eles. Amém. Jó disse: "Ainda que
os vermes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne eu verei a Deus, o qual verei
por mim mesmo, meus olhos o verão e não outros." Isso é correto. Ele sabia que ia sair,
porque Deus o tinha prometido.
79
E nós temos sinais esta noite. Um missionário estava cruzando o país uma vez. E ele
disse que um incrédulo estava com ele, guiando-o. Ele disse: "Todos vocês vêm aqui falando
de algo que vocês não podem ver. Isto não tem sentido." Disse: "Não existe tal coisa como
esta. Por que não voltam em si e regressem a seus lares?" O missionário não disse uma
palavra. Nessa noite depois que acamparam. Na manhã seguinte quando levantaram, o sol
estava despontando nas montanhas do deserto, e, o homem que era incrédulo, saiu e disse:
"Oh, que manhã." Ele disse: "Olhe, haviam chacais aqui na noite passada."
O missionário disse: “Como você sabia que eram chacais”?
Disse: "Eu vi os sinais por onde eles estiveram.”
Disse: "Eu não vejo nenhum chacal."
Disse: "Há sinais aqui ao redor. Eu sei que eles estiveram aqui."
Ele olhou para o sol, e disse: "Aleluia! Deus ainda vive. Eu vejo os sinais, e Ele ainda
está no Trono." Amém! E hoje nesta noite, quando Jesus veio aqui para salvar os pecadores,
para expor Sua Palavra, e para mostrar Seus sinais e maravilhas, nós não podemos mais do
que dar louvores a Deus. Nosso Deus vive nesta noite. Amém.
80
Vamos orar. Pai Celestial, agora, o grande tempo estratégico está para começar,
quando... Eu tenho testemunhado de Ti com todo meu coração. Tenho procurado com todo
meu coração corrigir, e exaltar o Reino dos Céus, e trazer juízos sobre as pessoas. E eles tem
se arrependido, Senhor. Muitos levantaram suas mãos, honestamente, confessando que estão
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envergonhados de suas vidas pecaminosas. Deus, eu não creio que eles levantaram suas
mãos e tu não os perdoastes. E agora, para mostrar-lhes que Tu estás aqui, não que tenhas
de fazer algo mais, mas que Tu possas aparecer aqui em tal maneira física, hoje a noite, e
eles O verão, e ficarão felizes por levantarem suas mãos a um Deus que vive. E ao estar
vivendo neste grande tempo estranho, olhamos nos jornais e vemos o grande Armagedom
aproximando-se. Vemos os tanques, as bombas atômicas. Vemos que o tempo dos Gentios
está no fim. Vemos o mundo maduro. Vemos o pecado por todos os lados. A hora é agora.
Está no ponto. Deus, nós somos tão agradecidos por termos um Deus vivo. Temos Alguém
que nos prometeu; Ele está aqui conosco, mostrando-Se visivelmente entre nós. E te
agradecemos por isso. Permitirias que teu humilde servo, pelo Teu dom predestinado, Te
represente diante destas pessoas, eu suplico isto, enquanto eu me humilho em Sua Presença,
no Nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
81
Eu... Por alguma razão eu só – eu em verdade sinto-me muito bem nesta noite, de que
a glória de Deus esteja aqui. Eu queria vê-La manifestar fortemente diante de vocês. Muito
bem. Quais foram os cartões de oração da noite passada, foram os “R’s”? Foram os “R's”
ontem a noite? Creio que foi “R”. Muito bem. Eu creio que chamamos o último deles ontem a
noite. Vamos então começar chamando o primeiro deles hoje a noite. Tudo bem.
82
Alguém... Agora, se você não estiver aqui, veremos primeiro, eles podem não ter
voltado esta noite. Alguém tem o “R”, número um? Olhe seu cartão de oração. Sim. Esta bem,
então. Correto. Venha até aqui, senhorita. O “R”- número 2, número 3, número 4, número 5,
número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12. Há como uma dezena das primeiras mãos que
se levantaram esta noite. Algumas vezes eu faço isso, chamo conforme o número dos que
foram salvos esta noite, eu chamo estes à plataforma. Tantos quantos foram salvos. Eu tento
fazer isso se eu consigo, pedindo a Deus para me dar graça. Você diz: "Oh...?" Só observo
isso. Eu tenho certas coisas assim entre eu e Deus. Eu digo: "Agora Senhor, Se tu salvares
cinquenta esta noite, eu chamarei cinquenta. E Tu me darás força para cinquenta. E se tu
salvares tantos, é porque me darás forças para tantos assim." E eu... Agora, Eu usualmente
chamo estes, e eu calculo que foram cerca de doze mãos que se levantaram... Para
assegurar-me que não foi mais da conta. Vamos ver. Qual foi o último que chamei? Que venha
os R -13, 14, e 15. Vamos no R-12, 13, 14 e 15, deixem eles virem. Isto dará um número par.
E talvez... Eu poderia haver visto alguém ali de fora. Quero estar certo que fui honesto com o
Senhor. Agora, não O amam? Não é Ele maravilhoso?
83
Agora, ouçam amigos, enquanto eles estão, enquanto os cooperadores estão ali... Por
favor, se podem, vão ali e coloquem as pessoas em fila para que venham de acordo com seus
números. Agora, enquanto eles estão fazendo isso, quantos não tem um cartão de oração e
querem que Jesus os cure? Vejamos suas mãos. Deus lhes abençoe. Deus te abençoe, doce
menino. Deus lhes abençoe. Por todas as partes, isto é bom. Agora, vocês não precisam ter
um cartão de oração. Vocês só precisam ter fé. Correto? Vocês precisam ter fé. Isso é tudo.
Deus nunca disse: “O que tem o cartão de oração…” Mas disse: “Aquele que tenha fé, o que
crer.” Correto? Cartão de oração não tem nada a ver com isso. Cartão de oração é para orar
pelos enfermos. Agora, quantos creem que dons e chamadas são sem arrependimento? A
Bíblia diz assim, Deus os tem enviado à Igreja, Deus.
84
Agora, ouçam-me filhinhos, deixe-me dar-lhes uma pequena advertência aqui, agora,
Shreveport. Sejam realmente cuidadosos nos dias que virão. Agora, nem todo que exalta e
louva a Deus é de Deus. Caim fez a mesma coisa. Mas procedem das Escrituras. Veem?
Procedem da Palavra de Deus. Veem? Agora vejam. Porque, lembre-se que quando Deus
envia um avivamento, o inferno também envia um. E quando Moisés e Arão foram derrotar os
egípcios, lá estavam James e Jambres também, parados ali, e quase puderam personificar a
Moisés. Lembrem-se, eles podiam trazer enfermidades, mas não podiam curar. Não há nada
que pode curar, exceto Deus. Deus é o único Curador. Isso é correto. Deus é o único Curador.
Agora, Seus frutos provam o que é. Veem? “Pelos frutos os conhecereis.” Não é isso correto?
85
Agora, eu quero que vocês amem ao Senhor Jesus e oh! Com todo coração, correto?
Olhem, eu lhes direi o que vem a seguir agora, só quero aguardar uns poucos minutos. Eu
talvez... Eu creio que se apenas oro por essas pessoas, ao passarem por aqui, estaria bem.
Eu creio que sim. Deixem a senhora vir. Fique aqui um momento. Agora, só um momento.
Agora, senhora, agora só para deixar saber que a Unção do Espírito Santo está aqui... Quero
que creia. Você fará isso? Está é a primeira vez que vens a uma das minhas reuniões? Não.
Você já esteve em uma reunião antes. Mas eu não te conheço, conheço? Não a conheço. Mas
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se você crê em Deus, este problema feminino que você tem te deixará. Tu crês nisto? Deus a
abençoe e a cure, eu oro. Amém.
86
Senhora, eu não a conheço. Mas Deus a conhece. Mas essa sombra de morte do
câncer... Deus pode te curar, se tu creres. Tu crês nisto? Então, vá para casa. O que seria se
eu dissesse senhora, sem mesmo orar por você, que Deus estava ali no assento ao seu...? Tu
aceitarias isso? Então, vá e creia nisto e você será curada em Nome de Jesus. Vá. Tu crês
senhora, com todo o seu coração? Tu crês que Deus te fará sentir bem, tirará essa diabete de
ti? Crês que Ele faria isso? Crês que Ele a tiraria? Bem, muito bem. Amém. Louvado seja o
Senhor. Todos creem? Apenas tenham fé. A Bíblia diz: “Se podes crê, tudo é possível.”
87
Como vai senhora? Eu não a conheço, verdade? Tu crês que sou Seu servo, um servo
de Deus? Tu sabes que somos estranhos um ao outro, crês que Deus poderia revelar-me qual
é o seu problema? Tu crês que Ele pode? Crês? Tu aceitarias isso como vindo de Deus?
Crerias que isso vem de Deus? Correto. O restante de vocês creem nisto? Certo companheiro
disse: tomemos o caso de nosso Senhor Jesus, por um momento. Vamos tomar um caso de
nosso Senhor Jesus. Aqui estava Ele, assentado junto ao poço, e uma mulher veio. Seu caso
é o mesmo nesta noite. Vê? Não este, talvez, a mesmíssima coisa, eu estou muito longe disto.
Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus. E você é... Eu não digo que você seria uma mulher
de má fama como aquela, mas é novamente um homem e uma mulher. E Cristo disse que Ele
estaria entre nós até o fim do mundo. Então se é assim, isto seria um sinal para as pessoas,
para que não se preocupem. O mesmo Cristo que fez esta declaração está aqui. Isso é
correto? Vocês crerão nisto audiência? (A audiência diz: “Amém.” – Ed.)
88
Se o Senhor revelar-me algo sobre esta mulher aqui, talvez, mais acerca do que é seu
problema, você então aceitaria isto com todo coração? Então olhe para mim; o faria, irmã?
Agora, isto é um dom. É um dom de Deus. Eu não tenho como conhecê-la, eu não sei nada ao
seu respeito. Apenas olhe para mim por um momento, e creiamos enquanto eu falo contigo.
Ótimo. Agora... Sim, senhor. Você está em uma condição moribunda. Isto é correto. Pois você
tem câncer, não apenas um câncer, mas cânceres. Você tem dois deles, e ambos estão em
seus seios. Correto. Você está extremamente nervosa, não é certo? Você não é de
Shreveport. Não, senhora. Você é do Arkansas. Correto. Seu nome é Rosalee. Não é isso
correto? Agora, volte para o Arkansas e creia no Senhor Jesus e seja curada. Amém.
89
O que é isto? Rendendo-se ao Santo Espírito. Vamos somente render-nos a Ele esta
noite. Oh! Ele está aqui. Renda-se, oh Deus! Manifeste em cada coração. Sejam curados,
rendam-se a Ele, Senhor…?... Amém. Agora, as visões é o que me enfraquece, certamente.
Visões não curam. As visões apenas manifestam a Deus (Amém), e Sua bondade. Crê que
Deus te cura deste problema de vesícula senhora, assentada lá? Tu crês que Ele te curará?
Se creres de todo seu coração, você poderá ter o que pediste. Se creres. Amém. Vê? Eu
duvido que a senhora… Você tem o cartão de oração, senhora? Você não tem o cartão? Tens
o cartão? Você não tem o cartão, tens? Sim. Você tem o cartão. Correto. Bem então, você não
precisará disto agora. Correto. Você não precisará mais. A sua fé O tocou. “Se podes crer...”
90
Senhora, a segunda senhora ao final ali, senhora anciã usando óculos, olhando para
aqui, a que tem problema de pressão. Tu crês que Jesus Cristo te curaria, irmã? Você que
está assentada lá com uma almofada rosa, olhando-me, com o vestido de manchinhas. Digo,
olhando pra cima, sim, você lá. Tu crês que Jesus Cristo te cura? Você... Levante sua mão se
crês. Correto. Aceite isto então. Amém. Veja como é a fé inconsciente. A mulher está
assentada lá, pensado em seu coração, que nem mesmo me ouviu falando com ela. Correto.
Mas você vê, Deus falou com ela. Amém. Se não for Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e
eternamente, eu... Não seria... Isto diz na Bíblia. Amém. “Se podes crer, tudo é possível.”
91
Nós somos estranhos um para o outro, senhora. Você parece uma pessoa saudável.
Eu nunca a vi. Mas o senhor Jesus a conhece, não conhece? E você crê Nele? E você crê
que eu sou Seu servo? Oh, que coisa... Que fé está movendo nesta audiência! Então... Eu
espero que continuem assim. Você está extremamente nervosa, porque, sim, porque estás
sofrendo com um problema em seu cólon. Isso é correto. É um tumor em seu cólon. Isso é
correto. Não é? Você tem problemas em seu estômago, também... Estômago... Isso é correto,
não é? Eu não estou lendo sua mente, mas isso é o que o doutor disse que é. Então tu crês
que serás curada agora? Muito bem. Então siga adiante por si, só no Nome de Jesus Cristo.
Que Deus esteja contigo. Amém. Vocês creem Nele? Não duvidem. Tenham fé.
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92
Como estás? Nos conhecemos? Não. Não te conheço, e você não me conhece. Eu
não sei de nada que se passa contigo; você sabe disto, sabe que não sei. Francamente, não
há nada. A razão de você estar aqui é por outra pessoa. É por seu irmão. Ele não está aqui.
Ele está a nordeste daqui em um lugar chamado Oklahoma. Ele é alcoólatra e você quer que
ore por ele. Certo. Vá em seu caminho. Senhor Jesus salva a este homem, em Nome de
Jesus Cristo. Aleluia! Tenham fé em Deus.
93
Como está você? Nós somos estranhos um ao outro. Eu não te conheço; tu não me
conheces. Mas Deus conhece a ambos. Tu estás aqui para que eu ore por você. Você adquiriu
um distúrbio de crescimento anormal em seu olho esquerdo. Isto não pode ser visto agora,
mas está ali de todas as maneiras. Não é certo? Você adquiriu câncer de pele em seu rosto.
Não é? Você quer que ore por isso. Não é verdade? Então venha aqui e eu farei isso. Oh,
Deus! No Nome de Jesus, Te peço que tires estas enfermidades. Agora, amaldiçôo isto em
Nome de Jesus, saia dela, no Nome do Senhor... Deus te abençoe, irmã.
94
Tenham fé em Deus. Tudo é possível para aqueles que creem. Se puderem crer que a
Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Estão crendo nisto? Amém!
95
Eu vejo duas criancinhas de pé aqui, bem aqui. Sua mãe está junto com elas. Ambas
tem sinusite. Correto. Você crê que o Senhor Jesus fará as crianças ficarem bem? Se você
puder, se você tiver fé e crer em Deus, Deus fará isso. Duas crianças, um garotinho e uma
garotinha... Tenha fé, agora, e Deus concederá isto a vocês. Correto. Você crerá irmãzinha,
com todo seu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê? Eu sou um estranho
para você. Eu não te conheço, nunca te vi. Você está no coral… Correto. Tu estás nervosa,
não está? E você crê que Deus te fará ficar bem, crês que Ele te curará? Outra coisa, é o
desejo que você tem por alguém mais em seu coração. Isto é correto. É uma mulher que vive
do outro lado do rio, em algum lugar, Bozier. E ela tem artrite e reumatismo. Correto? Amém.
Você crê que sou o servo de Deus? Certo. Então vá, e receba o que tens pedido em Nome do
Senhor Jesus. Amém.
96
Deus pode evitar a operação, tirar o tumor, mesmo sem operação, e te curar. Tu crês
nisto. Correto. Então recebas isto em Nome de Cristo. Amém. Eu desafio a audiência a crer.
Eu desafio a todos a crer no Nome do Senhor Jesus Cristo. Creia desta maneira, não olhe pra
mim, mas olhe para Ele. Sim, Ele Se levantou de entre os mortos. Vocês acreditam nisso?
Peça, não duvide. Tenha fé, amém.
97
Você crê que o problema de pressão alta o deixou? Com sua mão erguida. Você crê
que Ele fará isso? Sim. Você crê que Ele tirará isto de ti? Você crê que Ele faria isso? Muito
bem. Você pode ter isso. Por que você está chorando, garotinha Mexicana? Creio eu,
Hispânica? Você crê que sou o profeta de Deus? Você ficaria aqui por alguns minutos? Você
ficaria em pé por um minuto? Olhe para mim. Eu sempre tenho sucesso com o povo mexicano
por que eles creem. Olhe aqui só por um momento. Há alguma coisa ao seu redor. Eu vejo
sombras negras tentando te seguir. Você está orando, só o que você quer é por outra pessoa.
É por seu amigo, este está sofrendo de nervosismo. Correto, não é? Mocinha? Se eu te disser
o que está perturbando seu coração, crerás que sou profeta de Deus? Queres ser salva e
receber o Espírito Santo, não é assim? Isto é para o que foste chamada hoje mesmo.
98
Alguém aqui deseja o Batismo do Espírito Santo, deseja ser salvo? Venham com ela.
Aleluia! Venham agora mesmo, se creem que Jesus está aqui e Deus pode salvá-los...
Venham. Venham todos, todos os que querem o Batismo do Espírito Santo. Todavia oraremos
pelos doentes. Venham, todos os que querem ser salvos! Todos os que levantaram suas
mãos... Eu creio que Deus está concertando as coisas para fazer algo grande agora mesmo.
Venham, todos vocês, ajoelhem-se aqui ao redor. Esta é a hora de vir e receber a Cristo.
Venha, batista, metodista. Venham presbiterianos. Eu os desafio em Nome de Cristo. Venham
e provem de Deus. Venham, deem uma chance a Deus. Vocês farão isso? Venham agora,
agora mesmo, todos vocês. Todos os que levantaram suas mãos, venham. Aqui vem um
garoto aleijado para receber o Espírito Santo. Oh, vocês deveriam se envergonhar de si
mesmos, vocês que evitam em vir receber a Cristo. Este é o tempo. Vocês virão? Virão?
99
Inclinem suas cabeças, todos. Vamos ter uma palavra de oração. Eu sinto o Espírito
Santo movendo-Se em uma grande... Algo vai acontecer. Oh, Cristo! Eu tenho feito o meu
melhor, Senhor, para chamar... E oferecê-los a Ti e Tu tens vindo. Eu tenho pregado a Palavra
e tenho dito a eles que Tu levantaste de entre os mortos. E aqui estamos nesta noite, Senhor,
como Suas testemunhas. E aqui estás fazendo as mesmas coisas que fizestes quando
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estavas aqui na terra. Tu estás aqui esta noite na forma do Espírito Santo. Tu estás
repreendendo o pecado! Tu estás promovendo um avivamento! Tu estás chamando Seu povo.
A hora da libertação, a Seta de Libertação... Deus, Te suplico no Nome de Cristo, que Tu
envies multidões, cada um que esteja necessitando de Ti, que venha a este altar esta noite e
receba a Cristo. Vocês virão? Isso é correto, senhora. Isso é correto. Movam-se, levantem-se.
Isto é o Espírito Santo falando-lhes. Meu coração não se sentiria desta maneira se eu não...
Eu não diria isto se não fosse sincero. Vocês esperam que eu fique aqui e faça coisas no
Nome do Senhor e seja um hipócrita? Pois, eu não faria isso por nada no mundo. Sinto-me
guiado a dizer que há pessoas ali que devem vir ao altar. Correto. Então se... Você sabe quem
você é. Eu o desafio a vir ao altar em Nome de Cristo.
100
E lembre-se, se te encontrar no dia do julgamento, e se você for condenado, não será
minha culpa. Não será culpa de Deus. Eu tenho pregado Sua Palavra. Ele tem confirmado isto
com sinais e maravilhas. Ele está aqui nesta noite. Ele levantou-Se de entre os mortos.
101
Agora, se você O deseja, venha. “Há uma fonte cheia de sangue, que flui das veias de
Emanuel, quando pecadores mergulham sob o sangue, perdem todas suas manchas de
culpa.” E se você não está seguro, meu amigo, você que está apoiando-se em um credo de
igreja, se tu estás apoiando-se em sua qualidade de membro, seria melhor que viesse agora.
Eu posso nunca mais vê-lo nesta vida novamente. Seu... Pode ser que partas antes de vermonos novamente. Pode ser que nunca digas: “Oh! Eu creio” Mas esta é sua noite. Deus te
abençoe jovenzinho. Isso é correto. Oh! Os que foram convencidos… Deus te abençoe
senhora. Levantem-se, levantem-se de seus assentos. Venham. Lembre-se, você não tem a
opção de sua vida. Pode ser que morras antes do amanhecer. É algo que temos certeza; você
morrerá. Cada um de vocês aqui vai encontrar-se com Deus. E você O encontrará no dia do
julgamento. E você terá que dar uma resposta a esta mensagem de hoje a noite. Todos
responderão pelo ato Dele aparecendo aqui nesta plataforma, bem aqui em Shreveport,
Louisiana, pelos infalíveis sinais que diz a Bíblia, infalíveis sinais que mostram que Jesus
levantou-Se dos mortos.
102
Eu sou Sua testemunha ao dizer isto: que Ele está te chamando para vir ao altar.
Jovens e velhos. Metodistas, batistas, pentecostais, luteranos, seja quem for, venham ao altar.
Há uma fonte cheia de Sangue... Pelo meu testemunho... Pecadores venham… Venham.
Todos vocês, encaminhem-se para o altar. Parem de ver televisão. Parem de olhar para as
coisas do mundo. Olhem para o calvário nesta noite. Vejam a Cristo. Olhem para Aquele que
morreu por você, olhe para Quem pagou a dura pena. Olhe para Quem... Seu pecado. Fuja
das coisas do mundo.
103
Deus te abençoe, senhora… pelo resto do tempo que você possa viver. Venham.
Quem mais virá? Venham, todos, todos. Agora, se você tem uma necessidade de alguma
outra coisa do Senhor, venha para o altar agora mesmo. Vocês que querem o Batismo do
Espírito Santo, venham para o altar agora mesmo. Venha agora, você desviado, venha. Vocês
que querem o Batismo do Espírito Santo, você que quer ser curado, venha para o altar. Deus
abençoe. Seja quem você for, venha para o altar agora.
104
Venha a este lugar, onde, como um profeta de Deus, falo em Nome de Cristo, dizendo
que Ele está aqui com Seus braços abertos, pronto a dar a cada pessoa, todas as coisas, e a
Seta de uma libertação completa. A Seta de Libertação de Deus está em sua mão. Não temas
em atirar com ela. Esta é a hora da sua decisão. Este é o momento. Atirem! Atirem! Atirem!
Atirem a flecha; acerte tudo que te incomoda. Alcancem o calvário. Toquem na barra de Suas
vestes. Ele vê seu coração. Levantem suas mãos! Elevem suas almas. Elevem seus louvores,
sua adoração, suas lágrimas. Elevem tudo que há em ti! Amém. Estamos na casa do Senhor.
105
Que luz, que hora, que... Que povo! Louvado seja Deus. Cure todos os enfermos.
Satanás, deixe-os livres. No Nome de Jesus eu te condeno. Saia, satanás. Liberte-os da
televisão, de todas as coisas do mundo. Conceda isto. Oh Deus! Conceda Tuas bênçãos
sobre eles. Glórias a Deus! Levantem suas mãos e louve-O, e recebas o que tens necessitado,
seja o que for. Todos no edifício fiquemos de pé e louvemos a Deus, aleluia! Maravilhoso... [O
Ir. Branham e a congregação continuam na adoração – Ed.]... Os enfermos estão sendo
curados, a glória de Deus esta caindo. Amém! Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia!
106
Bendito seja o Nome do Senhor. Como Te amamos! Como Te louvamos! Como te
adoramos! Glória a Deus! Louvores a Deus! Bendito seja Deus, bendito seja... Envia-nos o
Espírito Santo... Cure cada coração. Cure a cada crítico. Cure a cada enfermo. Cure a todos.
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Cure Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo. Traga-nos a sua Glória. Traga salvação às
almas. Oh, Deus! No Nome de Cristo, eu Te suplico que... Com todo o meu coração, com toda
minha força...
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