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1
Muito obrigado irmão Boze. Boa noite amigos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite para servir
ao Senhor. Eu sinto por ter-lhes desapontado na noite passada. Não foi minha culpa. Eu estava aqui, mas aconteceu
uma coisinha que eles... Alguma coisa sobre a igreja deles, que se eu falasse lá, todos... Se eu fosse falar aqui, então
eles não me deixariam falar lá. Então eu - eu quero pelo menos sustentar minha palavra. E então prometi estar aqui,
então eu - eu vim. E estou feliz de estar aqui e oro para que Deus nos abençoe e nos dê duas boas noites de culto
enquanto estivermos aqui.
2
E eu estou um pouquinho cansado. Nós acabamos de vir de um encontro na Flórida e esta é... Eu acho que esta
é nossa sexta semana. Nós temos estado de um culto para o outro, então estou realmente muito cansado. Nós dirigimos,
eu acho, mil e cem milhas (1770 km-Ed.) numa noite numa velha camioneta Chevrolet; Billy e eu. Então nós... Mais ou
menos vinte e três horas dirigindo. Eu estava em ambos os lados… E eu… Nós tivemos um bom tempo fazendo isto, de
todas as maneiras. Nós viemos direto para casa e então direto para cá. E na noite passada eu estava muito cansado.
Nós chegamos um pouco tarde. Eu cheguei aqui ás sete e pouco, e nós viemos para a reunião. E então eu ouvi que
alguma coisa saiu errado numa denominação. Eu sou interdenominacional. [A congregação aplaude – Ed.] Muito
obrigado. Eu… Eu digo isto de coração. Eu… Se nós somos interdenominacionais... Nós temos que ser. Isto vale para
todas as denominações, sem importar qual seja. Não podemos ser interdenominacionais, sendo desta igreja ou
daquela... É para todos.
3
Eu creio na paternidade de Deus e na irmandade dos homens. E eu - eu creio que todos somos irmãos, e esta é
a maneira que deveríamos ser. E Deus tem filhos. Eles estão fora... Talvez alguns – um pouco estranho para nossa
maneira de crer, sua ou minha. Mas Deus está aceitando seus filhos, então nós temos que aceitá-los como nossos
irmãos e irmãs, não temos? Certo.
4
E para esta pequena igreja aqui, Igreja Filadélfia… (Obrigado, irmão Boze.) Quando estive na Suiça, eu não
poderia ter sido mais bem tratado em toda minha vida, como eu fui pelo povo suiço na Suiça. Eles foram muitos amáveis
e gentis comigo. Em todo lugar que tenho estado, sempre tenho sido bem tratado; por todas as diferentes pessoas.
Portanto, eu - eu não tenho nenhuma denominação. Eu tenho sempre estado na família Branham por mais de quarenta
anos, e eles nunca me pediram para me unir à família deles. Eu nasci um Branham. E eu penso que esta é a maneira
com os cristãos, vocês não acham? Nascemos cristãos.
5
Agora, eu não tenho nada contra igrejas denominacionais. Isto é... Elas são o que querem ser, seja lá o que for
que queiram crer, mas eu penso que nós não deveríamos separar a irmandade. Amém! Eu penso que todos nós
deveríamos amar ao Senhor e servi-Lo.
6
E eu… Em minha vida, eu tenho tentado ser assim. Se eu não posso sentir um sentimento amável do Espírito
Santo ao redor de mim, então há alguma coisa errada aqui. Eu não quero ficar todo atrapalhado com nada, para que
aquele amável e dócil sentimento não se vá de mim. Vê? Eu quero estar naquela condição em todo o tempo, porque é
desta maneira que eu posso ajudar o povo de Deus. Veja, isto é...
7
E então encontramos pessoas, que você dificilmente poderia ficar perto delas, eu penso. E - e talvez xingando e
coisas. Bem, isto é – isto é só… As pessoas podem ser boas. Mas elas estão ungidas com aquele tipo de espírito. Vê?
Eu gosto do tipo que é amigável, e bom, e educado, fraterno e amável. E eu gosto disto. Esta é a minha maneira de crer
nisto.
8
E eu só estava pensando. Nós somos os que produzimos os frutos de Deus. E eu creio em São João 17, onde
Jesus disse: “Vós sois os galhos.” (São João 15 – Ed.) E Ele sendo a videira. Agora, a videira dá seus frutos, mas os
galhos têm que carregar os frutos. Então, o... Se o galho está tirando sua vida de uma fonte que não seja a videira,
bem... É a mesma vida que está na videira. Você não acha? Tem que ser.
9
Agora, nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos, são as mãos, os lábios e os olhos que Deus tem aqui na terra.
Agora, Ele subiu de volta para Deus, e envia a energia do Seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. E então se
nós somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as Dele. Esta é a razão que Ele disse: “E imporão as mãos
sobre os enfermos e os curarão.” Entende? E ao receberem o Espírito Santo, os apóstolos impuseram as mãos. Alguma
coisa aconteceu ali. Simão, o mágico, percebeu que tinha alguma coisa acontecendo, quando Pedro impôs as mãos
sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Isto é um dom de Deus. Agora, isto é algo.
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10
Agora, qualquer pessoa que alguma vez… Quantas de vocês mães… Qual mãe aqui não sabe o que significa
impor as mãos? Quando o bebezinho está irritado e chorando e tudo, deixe a mão daquela mãe só tocar aquele bebê;
tudo se resolve. Aquele companheirinho começa – para de chorar, se agarra à mãe. Vê? Colocando as mãos. É uma
mãe, é um contato. Quantos de vocês aqui já tiveram um - um cavalo que ficou bastante nervoso e perturbado? Deixe
que um homem que goste de cavalos dê só uns tapinhas em sua perna [o irmão Branham dá uns tapinhas no púlpito –
Ed.] conversar com ele, afagá-lo, colocar suas mãos nele; logo você percebe que ele se aquieta. Vê? E desta maneira é
colocar as mãos sobre o enfermo. Se nós somos ungidos por Deus para fazer isto, nossas mãos representam a mãos de
Deus. São as únicas mãos que Ele tem: as nossas. E nós oramos pelos enfermos.
11
Agora, a primeira coisa que um médico, ele - ele é... Muitas vezes os médicos são ungidos com o Espírito Santo,
e eles oram pelos seus pacientes. E algumas vezes, o médico em sua linha de instrução, ele estuda ciência e
importantes documentários que tem nos ajudado em muitas coisas, nossos hospitais e assim por diante. E o médico, ele
vai e pega um - um vidro, um raio X, que eles podem olhar e ver através dele um nódulo e diferentes coisas que estão
erradas; ossos quebrados. Agora, quão contrário isto é ao que a ciência costumava afirmar. Eles disseram que não havia
nenhuma luz, a não ser a luz do sol. A Bíblia diz que todo nosso corpo é cheio de luz. O raio X prova isto. Você percebe?
Isto não é… É a luz do nosso corpo que joga sombra, e faz com que eles vejam com o raio X.
12
Agora, se o médico puder sentir algo que ele possa tirar, alguma coisa que os cinco sentidos farão contato, bem,
então ele pode... Eu creio que nós temos médicos muito capacitados hoje, e alguns bons hospitais e bons remédios. E
nós somos muito gratos a Deus por termos isto. Eu sou agradecido por isto. E eles fazem tudo que eles podem. Mas
algumas vezes, fica fora do alcance deles. Algumas vezes eles não podem solucionar aquilo. E então, nós temos um
direito. Se todo elemento humano falhou, nós ainda temos o direito de nos achegar a Deus e pedir-Lhe que nos ajude.
Isto é correto. E Ele ajuda. Ele prometeu que ajudaria.
13
Agora, o médico não diz ser curador. Ele não atribui a si o poder de curar ninguém. Ele diz ser apenas um
assistente da natureza. Deus é o curador. Agora, se você quebra seu braço, o médico pode engessá-lo. Mas ele não
pode curar o braço. Entende? O médico apenas pôe o osso no lugar. Deus é o que… A natureza, como eles dizem, que
é Deus, cura o osso.
14
O dentista pode tirar um dente que não está bom. Ele não fecha a gengiva. Ele só tira o dente. Ele remove um
apêndice, mas Deus promove a cura. Vê? O remédio mantém o local limpo, mas Deus é quem produz as células. Deus é
o único criador que há, não é certo? E Ele cria as células e assim por diante; é o que produz a fé.
15
Bem, agora, não seria bom se nossa... Se o mundo inteiro pudesse trabalhar junto como uma irmandade, em
harmonia com Deus. A ciência médica e - e todas as diferentes igrejas denominacionais e todas as raças, de maneira
que pudéssemos vencer aquela coisa na nossa mente, para que nós pudéssemos vir como uma só pessoa... Sim, é
certo. Então nós… E lembre-se, algum irmão pode cair. Mas não lhe cause mais mal. Ajude-o a se levantar e tente trazêlo de volta ao companheirismo novamente; à irmandade de Deus. Esta é, meus amigos, a visão que eu tenho do que o
mundo precisa hoje. É voltar para Deus. Agora, fazendo o meu melhor, eu - eu... Eu tenho a intenção de continuar
fazendo tudo que sei, para trazer o homem de volta para Deus, e trazer a fraternidade e um sentimento de Cristo entre
as pessoas.
16
Agora, sendo que estou falando para pessoas pentecostais, o maior grupo de vocês... Minha última reunião, de
onde eu acabei de chegar, foi patrocinada pelo povo Batista, da Flórida. E então, nós tivemos cultos com diferentes
denominações e diferentes pessoas. Então, muitas vezes nós temos colocado muita ênfase, eu penso, numa certa coisa.
Nós temos colocado muita ênfase... Com sua desculpa. Vocês nos são um grupo familiar aqui nesta noite e eu me sinto
muito à vontade neste púlpito. Eu sei que sou bem vindo e eu amo vocês; é por isto que eu digo estas coisas. Nós
colocamos muita ênfase em nossas emoções. Nós... Talvez, pode ser que sintamos porque gritamos e louvamos ao
Senhor é que está tudo bem. Eu - eu penso que isto é bom. Ou pode ser porque temos poder para talvez falar em outras
línguas que isto é... Que é tudo. Mas se esta Igreja Filadélfia me receber como servo de Deus, deixe-me...
17
Vocês gostariam de saber o que eu penso qual é a grande necessidade da igreja hoje? Vocês gostariam?!... O
que eu penso... O que eu penso que está faltando? É a falta de desespero na alma. As pessoas não estão
suficientemente quebrantadas. Não há nenhuma ânsia. E encontre-me você alguém que se sinta tão compadecido pelas
almas perdidas, até que dificilmente consiga comer, que simplesmente não pode... Se você ler a história mundial e a
história das religiões você vai encontrar que sempre houve aquele tipo de espírito para trazer um reavivamento. Isto é
certo. Vê? Quando Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz filhos. Entende? Você tem que se quebrantar. É a
atmosfera para alguma coisa.
18
Achegue-se onde há discussão, e você entrará naquele tipo de atmosfera. Se acontece alguma coisa na igreja,
alguém que é desobediente, agindo de maneira muito feia e causando problemas, você nunca será capaz de conseguir
um reavivamento, enquanto aquele tipo de atmosfera estiver por ali. Então, você tem que ter todos... Se você observar
quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, eles estavam todos em um lugar e em um acordo (Não é certo?) e
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esperando pela promessa. E quando nós chegarmos neste ponto, irmão Boze, então virá o reavivamento. Isto - isto é
certo.
19
E nestes dias nós estamos tendo muitas reuniões atrativas, chamativas, como nós chamamos lá no sul, vocês
sabem. E é só uma – uma outra palavra que eles usam ao invés de “reavivamento.” Mas eu acho que isto tem se tornado
apenas uma reunião chamativa (isto é certo!) ao invés de uma reavivamento. Porque ainda não temos um reavivamento
na nação, da forma como eu vejo. Eu não vejo nenhum... Se nós tivéssemos um reavivamento como eles tiveram no
Reavivamento Welsh, ou na Escócia, ou alguns daqueles reavivamentos nos dias de Wesley, quando eles tiveram o
grande quebrantamento, e um reavivamento mundial veio por John Wesley. E é assim que eu penso quando nós
tivermos um verdadeiro reavivamento.
20
Agora, eu tenho observado em meu ministério, recentemente, que há...O povo irá – as pessoas cheias do
Espírito - irão observar o que Deus fará, sinais ou alguma coisa que Ele realizar, e as pessoas dirão: “Isto é muito
bom.”Você vê? E você observa que Deus fará alguma coisa mais agora, e elas dirão: “Isto é muito bom. Nós ficamos
contentes por isto. Deus… Bom homem.” Você vê? Como dizendo: “Bem, era teu dever, Deus. Tu apenas cumpriste o
teu dever.”
21
Mas agora, se realmente existisse um reavivamento acontecendo, quando uma daquelas coisas acontecesse,
cada alma agarraria aquilo rapidamente e seria... Meu Deus! Não haveria fim para aquilo. Isto passaria de um para o
outro, e continuaria se movendo. Agora, claro que você sabe que eu sou americano como você, mas na África, onde era
para ser uma terra pagã, nos sentiríamos envergonhados de nós mesmos, ao ver como eles recebem o Evangelho.
Quando eles viram uma coisa sobrenatural acontecer, trinta mil almas receberam a Cristo como Salvador pessoal de
uma só vez. Aqueles foram os pagãos, (você vê?) trinta mil. Não houve questionamento; simplesmente aconteceu. Foi
tudo. Vê?
22
E agora, eu - eu só quero te dizer, eu acho que nosso povo tem descansado muito na educação e teologia e
coisas, e tem deixado isto tomar o lugar do Espírito. Agora, deixe-me esclarecer isto para vocês. Eu creio que é em
Ezequiel capítulo 9, eu penso que sim. Posso estar errado. Eu - eu sei que estou bem certo que é Ezequiel 9. Quando o
Espírito Santo foi... Primeiro um homem foi enviado aos portões, com armas para destruir. Aquilo foi com certeza, numa
aplicação escriturística correta, foi bem antes da destruição de Jerusalém. “E veio um homem com uma veste branca e
um chifre cheio de tinta no seu lado. E a comissão foi dada a ele por Deus, para ir pela cidade e (agora, escute bem isto),
e marcar na testa (selando com o Espírito Santo) uma marca na testa em todo homem e mulher que geme e chora por
causa das abominações cometidas na cidade.”
23
Agora, eu quero te perguntar. Se Ele viesse por Chicago nesta noite, quantos lugares Ele encontraria, lares onde
estivessem prostrados, clamando por um reavivamento, num tal desespero de alma que eles não suportassem mais; que
eles não soubessem mais o que fazer. Me pergunto quantos Ele marcaria em Chicago nesta noite, nesta cidade de
quase cinco milhões de pessoas? Quantos Ele marcaria? Eu imagino que você quase poderia contar nos dedos. Você
não acha? É… As pessoas com aquele tipo de desespero… Ainda que foi exatamente… Não era para Ele marcar
nenhum outro senão aquele tipo de pessoa. Você vê o que eu quero dizer? Nós temos que estar sensíveis diante de
Deus. Agora, que o Senhor te abençoe. Eu quero ler um pouco de Sua Palavra aqui. Minhas palavras são exatamente
como as de qualquer outro homem. Elas - elas falham. Mas as Suas Palavras não falharão. Agora, amanhã de manhã eu
vou falar na Escola Dominical. Suponho que é às onze da manhã, onze da manhã, amanhã. E então eu gostaria de
saber se - se...
24
Vamos ver. Então eu penso que novamente amanhã à noite às sete e meia no mesmo horário... Sete horas.
Agora traga os enfermos e aflitos, e vamos nos ajuntar e orar com fervor, e eu sei que Deus fará algo por nós. E agora,
eu suponho que este é meu… Tanto quanto sei, até o momento, esta é a minha última reunião antes de ir para o
estrangeiro.
Então eu estou com certeza, solicitando a oração de vocês, pessoas finas e queridas aqui de Chicago, que orem por
mim. Eu vou precisar mais do que nunca precisei. Vê? Estou confiando que Deus irá fazer grandes coisas por nós no
estrangeiro. E eu estou... Eu estou certo que Ele irá. E eu…
25
Você não sabe quão bom é sentir, quando você está lá fora e você é desafiado, face a face com opositores, e eu
penso: ”Bem, agora há tantos reunidos no culto em Chicago, muitos deles disseram... Há alguns deles orando agora.
Deve haver alguns em Chicago orando. Há alguns orando em Miami. Há alguns orando lá em Palm Beach. Há alguns
Orlando ali e ali.” E coloco todos juntos, então eu sei que estou coberto por orações. E aquilo te faz se sentir bastante
forte. Vou te dizer! Você pode dizer: “Agora, olhe aqui Satanás, há muitas orações me envolvendo.” Você vê? E eu sei
qual é a nossa – nossa posição.
26
Você gostaria… Você já pensou que dentro de nosso corpo existe outro homem? Você sabia que há um outro
homem dentro de nosso corpo? E este é um homem espírito. Você já pensou sobre isto, irmão Ryan? Sim, senhor. Que
é como este aqui, o homem de dentro. Agora, este homem interior, se ele - se ele é de Deus, é o Espírito de Deus (isto é
certo?) que está dentro de nosso ser. Agora, meu dedo não poderia mover sem alguma coisa fazendo-o mover. Isto
funciona por uma inteligência aqui, que a mente inconscientemente... Talvez se acontecer de eu pensar em alcançar
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aqui; eu não tenho que pensar nisto. Eu só olho... Agora, é assim que a fé se baseia. Agora, para vocês pessoas aqui
que estão realmente doentes, eu quero que você capte isto, antes de eu ler as Escrituras agora, para continuar com o
assunto. Agora, isto... Desde a noite passada eu me senti um pouco abatido. E eu - eu quero - eu quero explicar isto para
vocês.
27
Há um - um consciente e um subconsciente. Isto é como um - um... Se nós vamos ao estrangeiro por navio... Há
um homem posicionado lá em cima; ele é o que dá as ordens. O homem vai lá embaixo no navio, para pilotar o navio.
Bem, ele não sabe para onde ele está indo, mas ele recebe ordem lá de cima. Bem, agora ele diz: “Direcione para a
esquerda ou para a direita, ou coloque mais força no motor e tudo aquilo,” ou seja o que for. Ele trabalha sob ordens.
Mas bem dentro de nós, aqui em nosso coração, está o subconsciente e ele recebe ordens daqui de cima. Agora, você
me ouviu dizer isto no púlpito muitas vezes, sem dúvida. Eu estava ouvindo a fita da reunião em Owensboro outro dia,
sobre uma pessoa que era - era aleijada e foi curada. E eu... E como foi falado, como o Espírito Santo falou.
28
Agora, aqui em cima, esta consciência sobe na plataforma: “Irmão Branham, glória a Deus, eu tenho fé.” Mas
bem aqui esta outra pequena consciência que diz: “Você sabe que não tem.” Você vê? Agora, se você puder ter esta
aqui em harmonia com aquela outra, que - que, veja, ela... Esta aqui está dizendo “sim” todo o tempo. Esta aqui está
dizendo “sim”. Mas lá dentro existe aquele sujeitinho que... Você vê? Isto simplesmente... Você quer fazer isto. Você quer
dizer “sim”. Mas lá dentro aquela pequena sombra que te faz… E para ajudar… Não dê muita atenção para este
sujeitinho aqui embaixo. Bem, você vai descobrir que ele faz as regras. Você entende? Então, este sujeito... No fim das
contas é ele que dirige o navio. Entende? É ele quem direciona o curso do navio. Este aqui pode dizer muito, mas este é
o sujeito que faz o trabalho aqui embaixo. Entende? Então este bem aqui diz: “Oh, sim eu creio nisto. Oh, claro que eu
creio.” Bem, se está correto, esta é a ida para... Este e este concordam com aquele, então nós conseguimos. Entende?
Então isto terá que funcionar.
29
Mas até que isto aconteça, bem, isto aqui não funcionará. Isto é tudo. Porque você recebe ordens vindo por aqui,
e este outro indo por aqui. E eles estão puxando seu navio de um lado para o outro e você não sai do porto. Você vê?
Você ainda está aqui fora. Então nós temos que fazer estes sujeitos entrarem em acordo e dizerem: “Deus está correto.”
Este diz: ”Deus está correto”. Este diz: “Deus está correto.” Então nos movemos adiante. Você entende? Nós recebemos
ordens e tudo mais. Não há nada em seu caminho. Não há nada que te faça duvidar disto, todos os sintomas que você
pudesse ter.
Você pode ir para o hospital pela manhã. Eles podem dizer: “Seu braço ainda está sem movimento. Seu câncer ainda
está aí. Isto é... Aquilo poderia não ter nenhum vestígio de… Aquilo não te perturbaria nenhum pouco. Se este, este e
este estiverem em acordo. Você vê? Isto é certo. A fé faz qualquer coisa.
30
Agora, Deus está em você. Você que tem o Espírito Santo, Deus está em você. Você crê nisto? E agora, Jesus
disse: “Eu vos dou poder.” Deixe-me te mostrar a fraqueza da igreja, pela graça de Deus. “Eu lhes dou poder sobre os
espíritos imundos. Vocês poderão expulsá-los.” Não “Eu irei”; “vocês irão. Vocês expulsarão…” “Em Meu Nome
expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes farão
nenhum dano.” Nos lembramos do grande São Paulo. Uma vez ele chegou numa certa ilha. O navio estava estragado.
Deus tinha lhe prometido que ele iria fazer uma certa viagem. Ele voltaria a Roma e estaria diante de César. Ele creu em
Deus. Então ele estava ajudando um homem. Ele estava acorrentado, um prisioneiro. E ele estava ajudando o homem a
jogar alguns gravetos no fogo.
31
E quando ele jogou alguns gravetos, uma cobra mortífera, uma serpente, o picou na mão. E aquela serpente era
tão venenosa, que se picasse uma pessoa, ela geralmente caía morta em um minuto ou dois. Então os nativos disseram:
“Aquele homem...” Eles disseram: “Olhe aquelas correntes nele. Ele é um prisioneiro. Ele deve ser um assassino,
porque ele certamente… Ele escapou da tempestade, mas não vai escapar desta - desta serpente, e vai morrer.” Agora,
olhem. Num momento Paulo olhou e viu a serpente. Este, este e aquele, todos concordaram. Não havia nenhum vestígio
de medo. Jesus disse: “Pegarão em serpentes e não lhes farão dano algum.” Ele olhou naquela picada mortal sem
nenhum medo. Se você tem medo, então Satanás ganha terreno. O medo é de Satanás. Mas o amor perfeito afugenta
todo medo. “Eu sou um homem de Deus.” Lá estava uma serpente pendurada, mas não havia nenhum pouco de medo;
aqui, aqui ou aqui. Você vê? Está tudo em harmonia.
32
Ele olhou naquela coisa. Ele pensou: “Ora, ora!” Sacudiu a serpente no fogo, foi e pegou mais gravetos que ele
tinha que pegar. “Meu Deus”, você diria, “Paulo, você não está com medo de cair morto?”
“Ora, certamente que não; eu não posso cair morto. O Espírito Santo está em mim.” Agora, o próprio Espírito
Santo que fez os céus e a terra tinha abastecido aquele homem com Seu Poder de tal forma como ele estava cheio de
sangue. Vê? E... É isto correto? E cada pequena célula de sangue é uma vida. E ali você está todo carregado, cheio do
Espírito Santo. Por isto eles caminharam sobre as águas. Eles fizeram grandes milagres e assim por diante. Por quê?
Eles estavam em harmonia perfeita com Deus; a primeira igreja. E, amigo cristão, até que nós voltemos àquilo...
33
Agora, você… Nós podemos discutir e argumentar e fazer confusão com as denominações e nunca atingir isto. A
denominação não nos trará a isto. É um amor perfeito e confiança em Deus que nos trará isto. Você vê? Ali você… Nós
podemos gritar, podemos falar em línguas. Nós podemos ser grandes professores de teologia. Podemos ter DD’s
pendurados em nós. Mas isto nunca funcionará até que este, este e este, estejam em harmonia. Entende? Aquilo faz o…
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34
Como esta lâmpada. Se você tira o fio negativo e positivo, a luz certamente não funcionará. Isto é tudo. Ela tem
que estar bem conectada, e tem que ter o tipo certo de fio e carregar na corrente; é tudo que é necessário. Bem, se nós
estivermos realmente fundamentados em Cristo (você vê?), com o Espírito Santo em nós, arraigados e fundamentados
na fé em Deus, certamente nós levaremos a Luz do Evangelho para o mundo. Isto é certo. Curaremos os enfermos,
faremos grandes obras. Que o Senhor lhes abençoe, cristãos, e que vocês possam receber Suas bênçãos.
35
Agora, em Números, eu - eu estou atrasado para começar a fila de oração. E eu... Mas eu quero ler as Escrituras
em Números capítulo 21. Esta Escritura veio tantas vezes ao meu coração há pouco tempo, que eu pensei que a leria. É
bem familiar. É sobre o... Moisés e os filhos de Israel. E eu confio que Deus abençoará Sua Palavra agora, enquanto
lemos.
36
Enquanto eu leio, mantenha na sua mente o que eu acabei de lhes dizer. Segure aquilo na mente. Para que se
você... Jesus passou por uma árvore. Ele a olhou. Não havia frutos nela e Ele disse: “Que nenhum homem coma mais
fruto de ti daqui em diante.” Subiu para Jerusalém. Claro, eles estavam-Lhe aborrecendo e Ele não aguentou aquilo.
Aquela era o tipo errado de atmosfera para Ele. Então Ele saiu, voltou e foi para a montanha na manhã seguinte. E
enquanto eles passavam, mais ou menos às onze horas do dia, eu imagino, Pedro olhou na árvore. Ele disse: “Olhe,
observe”, ele disse, “Tu disseste aquilo ontem e a árvore está morta desde as raízes.” Você vê? Ela secou-se. Jesus
disse: “Tenha fé em Deus.” É certo isto? “Na verdade, na verdade vos digo, se vós (não se Eu) se vós disserdes a esta
montanha ’mova-te ’ e não duvidares, ela te obedecerá.” Ela terá que obedecer. Ela terá que fazer exatamente o que
você disser, se você não duvidar. Agora, você crê aqui encima. Agora, vamos crer também no subconsciente. Então
quando o subconsciente e o consciente estiverem em harmonia com Deus, então o que dissermos acontecerá.
37

Agora, em Números capítulo 21, do versículo 5 a 10:
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que
morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há; e a nossa alma tem fastio deste pão
tão vil.
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo; e morreu
muito do povo de Israel.
Pelo que o povo veio até Moisés e disse: Havemos pecado, pois falamos contra o Senhor e
contra ti; ora ao Senhor que tire estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste; e será que
viverá todo o mordido que olhar para ela.
E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e era que, mordendo uma
serpente a alguém, olhava para a serpente e ficava vivo.
Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote.

38
Agora, eu tenho minha Bíblia tão marcada a lápis e coisas, onde tenho estado lendo, que eu perdi o lugar onde
eu queria. Me desculpem. Mas... Que o Senhor possa adicionar suas bênçãos a Sua Palavra. Quando há um problema,
Deus tem sempre sido o Deus que supre as necessidades, quando há uma necessidade entre Seu povo. E você sabe
disto. E Deus prometeu que Ele supriria as necessidades deles. Agora, quando eles tiveram... Mesmo que eles tivessem
cometido erros, e tivessem pecado e feito coisas que eram erradas, quando eles precisaram de cura, Deus fez uma
propiciação para a cura, quando nem havia propiciação ainda. Você vê? Deus fez aquilo. Diante de cada dificuldade,
Deus faria um caminho de escape. Ele fará isto se você tiver fé e crer Nele.
39
Agora, com certeza eles estavam já longe. Moisés talvez fosse um médico. Ele foi instruído em toda a sabedoria
dos egípcios e talvez conhecesse muitos remédios para picada de cobra; mas nesse tempo, os remédios que ele tinha, a
sabedoria dos egípcios não funcionariam, porque a razão de haver um... O povo estava questionando Moisés e
questionando... Disseram: “Por que você nos trouxe para este deserto?” Reclamando o tempo todo, e isto trouxe
pecado. E doenças são, direta ou indiretamente, causadas por pecado. Antes de termos algum pecado, não tínhamos
nenhuma doença. Então, primeiramente, doença é um atributo do pecado. Talvez, não o que você tenha feito, mas o que
você herdou, por causa da promessa de Deus, que aquilo iria até mesmo para a terceira ou quarta geração; que Ele
visitaria com doenças, por causa da desobediência dos pais contra Ele.
40
Agora, existem bons médicos. Se você vai a um médico, se ele for um bom médico, você diz: “Doutor, eu estou
com dor de cabeça.” Agora, se ele tiver interesse em seu paciente, ele não dirá: “Bem, tome uma aspirina e vá para
casa.“ Ele não fará isto. Ele vai encontrar... Primeiro ele vai diagnosticar o caso, até que ele encontre onde exatamente
está a causa. Você vê? Tem alguma coisa causando aquela dor de cabeça. Talvez uma aspirina resolveria, eu não sei.
Mas se ele é um bom médico, ele faria um exame minucioso em você. Ele faria o melhor que ele pudesse por você.
41
Agora, se ele disser: “Bem, talvez você tenha apendicite. Nós vamos te operar.” Agora, sem diagnosticar o caso,
aquilo seria antiético. Veja, pois ele tem primeiro que encontrar a causa. Bem, esta é a maneira com Deus nestas
reuniões.
E a razão porque eu vou devagar com a pessoa, primeiramente é para ver onde está o motivo que causou aquela
doença. E antes que você possa se livrar de uma doença, se o médico não pode fazer nada por você, pelo menos
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encontre a razão daquilo. E vocês que comparecem nas reuniões, entendem como o Espírito Santo revela às pessoas
pecados escondidos e assim por diante, que eles - eles têm cometido muitos anos atrás, ou talvez alguma coisa que não
deveriam ter feito; ou coisas que deveriam ter feito e não fizeram. E você observa isto no púlpito.
42
Agora, aquilo é Deus enviando Seu Espírito para revelar os segredos dos corações das pessoas. Quando Jesus
esteve aqui, este foi Seu ministério, quando Ele encontrou uma mulher que estava realmente sedenta pela Água da Vida.
Você crê nisto? São João capítulo 4. Jesus teve uma conversa com ela. Ele disse... Ela era uma samaritana, não judia.
Ele disse-lhe: “Dá-me de beber.” E Ele rapidamente… Ele só queria conversar com ela.
Ela disse: “Não é costume você pedir tal coisa como esta. Você é um judeu e eu uma samaritana.”
Ele disse: “Bem, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você Me pediria de beber.” Bem,
rapidamente ela quis a água. Ele disse: “Vá, busque teu marido.” Agora, você vê o que Ele fez? Para começar, Ele foi
direto na razão pela qual ela não poderia beber daquela água. Você vê? Antes que ela pudesse beber daquela água,
havia uma razão aqui.
Ela disse: “Eu não tenho marido.”
Ele disse: “Você disse a verdade. Você teve cinco, e aquele com quem você está vivendo agora, não é seu
marido.” Em outras palavras, ela era amante dele.
Ela disse: “Percebo que Tu és profeta.” E ela disse: “O Messias virá, e nós sabemos que quando Ele vier, Ele
nos dirá estas coisas.”
E Ele disse: “Eu sou Ele. Eu que falo contigo.” Eu sou o Messias, em outras palavras. E então ela foi até a
cidade, e não somente foi perdoada de seus próprios pecados, como fez com que uma grande multidão de pessoas
cresse em Jesus, quando Ele falou com eles. E então, quando Felipe foi pregar para eles, depois que o Espírito Santo
veio... Jesus nunca fez nenhum milagre de acordo com as Escrituras, até onde sabemos, enquanto Ele estava em
Samaria. Ele só foi ali e lhes contou sobre o Reino de Deus. E eles disseram para a mulher: ”Agora, nós cremos por nós
mesmos, porque nós O ouvimos falar. Ele é diferente de outras pessoas. E nós sabemos que este é o próprio Messias.”
43
Então, depois que Felipe foi e pregou para eles, Jesus tinha entregado a mensagem. Eles provavelmente tiveram
um tempo entre eles, dizendo: “Nós sabemos que o Messias está na Terra e tudo vai se acertar agora.” Então Felipe vai
pregar para eles, e foi quando curas aconteceram, grandes sinais e maravilhas aconteceram. Então vieram André e João
e Pedro e os batizaram no corpo de crentes. E o Espírito Santo veio sobre eles, e de lá a igreja continuou. Você vê como
Deus trabalhou a coisa? Ele diagnostica o caso, se livra de tudo, e então desce e mora dentro do homem, Ele mesmo.
44
Agora, isto é o que Deus quer fazer aqui nesta noite. Ele quer se livrar de todo pecado que está neste grupo, se
houver pecado aqui. Eu oro para que não haja nenhum, mas se tiver... E você sabe... “O que é pecado, irmão Branham?
Bem, vou te contar, hoje fiquei com raiva.” Agora, espere só um momento. Pecado é incredulidade. Isto é que é pecado.
Não há nenhum outro pecado a não ser incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, jogar, prostituir.
Estas coisas não são pecado. Elas são o resultado do pecado. Esta é a razão porque você faz isto: porque você é um
incrédulo. Vê? Estes são os atributos do pecado.
45
Agora, se você crê, você não... Jesus disse: “Aquele que ouve as minhas palavras e crê Naquele que me enviou
tem a vida eterna porque creu.” Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer um- um grão…
Você não pode fazer um pé de trigo se tornar em um joio, pode? Não senhor. Não há maneira da fazer. A vida que está
nele é trigo, então ela produz trigo. E se você é nascido do Espírito de Deus, você irá... Você é um cristão e você não
pode fazer nada além de carregar frutos de cristão. Isto é tudo. Aquilo é o que é a coisa toda. Então se você… Claro que
se você produz outros frutos, Jesus disse: “Pelos frutos os conhecereis.” Não é certo? Não pelos seus atos, não por isto
ou aquilo; mas pelos seus frutos.
46
Agora, o trigo, se você diz: “Eu semeei trigo naquele campo.” E eu vou lá e não vejo nenhum trigo. Bem, eu vou
duvidar de você um pouquinho. Vê? Mas se você diz: “Eu semeei trigo naquele campo”, e ele está produzindo trigo.
Bem, está certo. Você está certo. Os frutos provam que aquilo é o que você semeou no campo, trigo. E aquela
incredulidade é a única coisa que pode te estorvar de entrar no Reino de Deus. Incredulidade é a única coisa que é
pecado. Bem, agora você diz: “Bem, irmão Branham, eu parei de beber, eu parei de fazer aquelas coisas e meus maus
caminhos.” Bem, você fez aquilo por um propósito… Você vê? A única coisa que fez com que você fizesse aquilo, foi
que você se tornou um crente. Vê?
47
Agora, você pode dizer: “Bem, eu não sou um crente, mas eu parei com aquilo.” Então você não é um cristão.
Você vê? Você não é um cristão. Não importa quão moralista você seja. Você pode guardar todos os dez mandamentos
e agir com toda moral e tudo, e ser um incrédulo. Você ainda não é um cristão. Você ainda está morto. Você está tão mal
aos olhos de Deus quanto para entrar no Reino. Agora, eu creio que todo homem, se ele for um pecador ou não, ele
deveria ter moral. Eu não estou tentando afastar a moralidade. Mas eu estou dizendo que um homem que realmente
tenta...
48
As pessoas dizem: “Bem, logo será ano novo. Estou virando uma nova página.” Bem, aquilo não faz nenhum
bem. Por que você não vira a página lá para cima? Não vire a página, vire o livro. É certo. Mude os livros. E então Deus
irá cuidar de você daí por diante. Então Seu Santo Espírito virá sobre nós, e nós seremos então Seus representantes.
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Então não poderemos carregar nada que não seja o fruto cristão, se é que somos dominados pelo espírito cristão. Não é
certo? O Espírito cristão é o Espírito de Cristo.
49
Então Jesus disse: “As coisas que Eu faço, fareis vós também.” É certo? “As mesmas coisas que Eu faço, vós
fareis ainda maiores, porque Eu vou para meu Pai.” Agora, Ele disse: “Um pouquinho e o mundo não Me verá mais
(estes são os incrédulos. Você vê? - O cosmos, a ordem mundial), não me verá mais, mas vós Me vereis (o crente)
porque Eu estarei convosco até o fim do mundo.” Agora, o atributo daquela perfeita vida cristã estaria em um grupo de
pessoas e viveria até a segunda vinda de Jesus Cristo.
50
Eu creio que lhes disse sobre minha concepção de Deus, o que Deus é. Escute isto. Eu creio que Deus sempre
tem sido para mim o Deus triuno. Cristo, a pessoa santa de Deus. É como uma régua de 36 centímetros. O primeiro 12, é
Deus o Pai. O segundo 12 é o Filho e o terceiro 12 da régua, a régua completa, é Deus, o Espírito Santo. Agora, não é
nós... Nenhum de nós crê em três diferentes... Ou diz que há um Deus o Pai e outro mais jovem, o Filho, e outro homem,
Deus o Espírito Santo. Aquilo - aquilo seria paganismo. Não é… É um Deus em três diferentes dispensações.
51
Agora, quando Deus veio no monte Sinai naquela manhã e Moisés escreveu... Estava lá encima para receber os
mandamentos, Deus era uma coluna de fogo. Qualquer pessoa sabe que aquele era Deus o Pai. Qualquer um sabe,
como o Anjo do Pacto. E o Anjo do Pacto era Jesus Cristo. Certo? É o que a Bíblia diz. Agora, aqui está Ele num Pilar
de Fogo. Ninguém podia tocá-lO. Ele é Santo. Ninguém podia chegar perto Dele. Não, senhor. E quando Ele veio
naquela montanha e com Seu próprio dedo escreveu aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca, relâmpagos
estava brilhando, os trovões estavam ribombando. E o terremoto foi tão grande que o próprio Moisés ficou aterrorizado.
52
E o povo disse: “Não fale Deus conosco, ou morreremos. Que fale Moisés e não Deus.” E mesmo se um animal
tocasse o monte, teria que ser sacrificado. Não é certo? Teria que ser morto. Nada... Porque aquele era o Deus santo lá
encima. Agora, observe o amor de Deus. E isto deveria te fazer começar a orar por um reavivamento. Deus
condescendendo, vindo, mostrando-Se a Si mesmo. Deus apareceu lá em um Pilar de fogo. Então a próxima vez que Ele
apareceu em uma forma visível, foi quando Ele apareceu em Seu Filho, Cristo Jesus. Ele fez sombra sobre uma virgem,
criou uma célula de sangue no seu ventre e trouxe o Filho de Deus. E Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo
consigo mesmo. Não é certo?
53
Jesus disse: “Não sou Eu quem faz as obras; é meu Pai, que habita em mim. Ele faz a obra (entendem?) não Eu.
Eu somente faço...” Eles Lhe perguntaram, quando Ele passou por entre aqueles aleijados e tudo mais, naquele dia que
Ele curou somente um homem com problema de próstata ou algo. Eles disseram: “Por que Tu não curaste o resto
deles?” Como eles dizem hoje: “Deixe Ele curar aquele e aquele outro, e eu crerei.” Você vê? Os mesmos críticos vivem
hoje. Ele disse: “Eu não faço nada a não ser que meu Pai Me mostre primeiro. Então Eu faço o que Ele me diz para
fazer. Meu Pai está em mim e o que Ele me diz Eu faço.” Agora, aquele era Deus na terra. A Bíblia disse que Ele seria
chamado “Emanuel”, que traduzido é “Deus conosco”. Certo? Agora, aqui está Deus, um Deus condescendente vindo.
Ele estava na forma de um homem. Agora, observe. Ele está um pouco mais perto do homem.
54
Agora Ele teve que derramar aquele Sangue, sangue inadulterado, não vindo por sexo, mas por nascimento
virginal. E Ele derramou aquele Sangue para limpar o coração dos homens e mulheres nascidos através do sexo: você e
eu. E Ele nos limpou de nossos pecados, para que Deus pudesse vir na terceira pessoa agora, e viver no coração
humano. Deus amando tanto Suas criaturas. Oh, quando eu penso nisto meu coração se derrete. Como pôde aquele
grande Jeová que criou o universo, que fez todas as coisas... Vá ao monte Palomar e olhe através do telescópio naquele
observatório lá, e veja cento e vinte milhões de anos-luz através do espaço. Lá longe naqueles mundos, e estrelas a
cento e vinte milhões de anos luz. E então, além daquilo há mais mundos e luas e estrelas.
55
E o Deus Jeová que criou todas aquelas coisas, veio Ele mesmo morar no seu e no meu coração. Antes de fazer
isto, Ele teve que fazer um caminho. Ele teve que mostrar a eles a lei e os mandamentos. Então Ele teve que descer e
mostrar-lhes amor, e então abrir o caminho para o coração do homem. Agora Deus está em nós. Correto. Agora, nós
somos Suas mãos aqui na terra. Nós somos Seus olhos aqui na terra. Nós somos Seu Evangelho aqui na terra. E o
Evangelho não é completo pela Palavra. A Palavra manifestada é o Evangelho. O Evangelho não vem só por Palavra,
mas pela demonstração do Espírito Santo. “Ide por todo o mundo e demonstrai o poder do Espírito Santo a todas as
nações.” Agora, ao invés disto, começamos a ensinar teologia. E nós tivemos dois mil anos, e dois terços da Terra nunca
ouviram falar de Jesus Cristo. Dois terços da terra não sabem coisa alguma sobre Jesus Cristo. Pense nisto. Bem, você
diz: “Isto é lá nas terras pagãs.” Isto é também nos Estados Unidos.
56
Uma pequena cidade em Nova Albany, Indiana, bem abaixo de onde eu moro, um censo foi feito a uns três ou
quatro meses atrás. E nós ficamos sabendo que naquela cidade, eu creio, de vinte e sete mil pessoas que moram ali,
existe um terço ou um quarto deles que nem mesmo vão à igreja, ou pertençam a qualquer igreja, que nunca entraram
numa igreja. E eu ouvi o relatório de Boston, quantas crianças na delinquência juvenil...
57
O Capitão Al Ferrar, um amigo pessoal meu, que é o chefe do FBI em... Ele foi... Recebeu o Espírito Santo em
minha reunião. Depois que ele esteve me seguindo por dois anos, para me pegar, para ver o que eu estava fazendo. Ele
veio naquela grande Dallas, ou naquela grande reunião naquela noite e ficou lá. Ele disse: “Você sabe que meu trabalho
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é acabar com charlatanismo.” Ele disse: “Eu tenho te seguido por dois anos. Isto não é charlatanismo. Isto é o poder do
Deus Todo-Poderoso.”
58
E no dia seguinte na galeria de tiro ao alvo onde eles me levaram, ele disse: “Irmão Branham...” Dispensou seu
carro, caminhou para dentro do lugar e disse: “Eu quero receber o Espírito Santo bem aqui. Eu quero nascer de novo.” É
isto. Bem, ele vai se aposentar agora em mais ou menos um ano; ele quer ir comigo nas reuniões. Agora esta é a
juvenil...
Agora, ele é... E tudo isto desta juventude. Quando nós viemos a saber, eles são filhos, aos milhares vezes milhares, que
nunca estiveram em uma igreja. Não sabem nada a respeito de Deus. Mas sabem falar palavrões. Isto é tudo que eles
sabem. Agora, observe, isto não é nas terras pagãs. É nos Estados Unidos.
59
E agora, eu vou dizer isto antes de terminar. Eu creio que o que... Deus lhes deu a chave lá atrás no começo,
quando Ele lhes deu poder e disse: “Ide, demonstrai este poder a todo o mundo. Eu estarei convosco e em vós. Vão e...”
Aquela primeira igreja, que coisa! Como eles rasgaram o mundo e o tornaram cristão... O mundo foi quase cristianizado
em uma década; um número considerável de discípulos. Então afastaram-se da doutrina. Na terceira leva de discípulos,
mais ou menos na época das eras negras, foi quando a Igreja Católica foi formada. E então eles começaram com
teologias. De lá saíram Martinho Lutero, João Wesley, Calvino, Knox ; todos saíram. E tudo tinha sido baseado somente
sobre teologia. Certo. E eles falharam em voltar. A própria coisa que Deus lhes disse para não fazerem, eles estão
fazendo em Nome de Jesus Cristo. Ele não disse: “Eduque o mundo,” mas, “pregue o Evangelho e demonstre o poder de
Deus.” Você vê?
60
Agora, hoje nas nossas igrejas… Comece com isto na igreja e veja o que acontece. Eles te mostram a direção
da porta. Você vê? E a própria solução para a coisa é o que eles têm deixado: a Pedra de Esquina. Quando os
construtores antigos começaram construir o templo, as pedras foram cortadas em todo o mundo. Agora você vai ver por
que eu sou interdenominacional. Eles cortavam… Vocês aqui, pedreiros, e alguns de vocês que conhecem a ordem,
como eles cortaram as pedras e transportaram para Jope e tudo mais. Levando numa carroça de boi os altos cedros do
Líbano. E como eles as cortavam e assim por diante; as trouxeram. Mas quando foram empilhadas em Jerusalém, não
houve um só ruído de serrote ou som de martelo, por um espaço de quarenta anos.
61
Agora, aqui veio uma pedra cortada deste jeito, outra cortada deste jeito, outra daquele jeito e outra daquele jeito.
Mas eles viram que cada pedra se encaixava cada uma no seu lugar. É o que eu penso sobre crentes em Deus. Cada
um de nós tem um lugar neste edifício. Nós podemos não ser como o outro, mas nós temos um lugar para encaixar-nos.
Todo cristão nascido de novo tem.
62
Agora, os construtores, quando eles começaram, eles encontraram uma pedra que tinha um jeito engraçado.
Eles disseram: “Não poderemos usar esta. Esta pedra não tem nenhum valor. É uma pedra esquisita.” E eles a chutaram
para um monte de espinhos em algum lugar e a jogaram fora. E eles continuaram construindo e construindo o edifício. E
encontramos que eles chegaram a um certo ponto que não puderam ir mais adiante. Eles tiveram que fazer uma parada,
porque eles não puderam ir mais adiante. E a própria pedra que eles jogaram fora era a pedra de esquina. E é onde
estamos hoje, irmão, irmã. Nós tomamos psicologia, nós tomamos escolaridade, nós tomamos educação. A educação é
maravilhosa. Mas tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve (é certo), a educação. Agora, eu não estou
dizendo – querendo que você seja ignorante ou alguma coisa assim. Você não tem que ser ignorante. Mas, irmão, as
pessoas têm colocado atenção demais na educação e teologia. E olhe o que eles têm feito. Eles têm... Eles não podem
produzir uma evidência sequer da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não são mais que os maometanos, ou... Os
maometanos te olham nos olhos e te desafiam.
63
Aqui há não muito tempo atrás, o doutor Reedhead recebeu o batismo do Espírito Santo, na Missão do Sudão.
Um homem maravilhoso. Esteve em minha casa e disse: “Irmão Branham...” Ele tinha diploma após diploma após
diploma. Ele disse: “Os mestres estão errados? Eu os tenho visto derrubarem a mobília e tudo mais, nas reuniões que
eles chamam de santos roladores, mas, o que eu estou tentando dizer é: apesar de tudo que eu tenho visto, todos os
diplomas que eu tenho, meu coração ainda está faminto por Deus.” Ele disse: “Existe tal coisa como receber o Espírito
Santo depois de crer?” [Espaço em branco na fita – Ed.] Você vê? Correto. Correto. Vê?
64
E olhe Buda. Buda morreu há dois mil duzentos e trinta anos atrás; aquele grande religioso da China. E quando
ele morreu, estas são as coisas que ele disse antes de morrer. Ele disse: “Acontecerá que antes do mundo chegar ao
fim, que o Deus de amor... O Deus de amor...” (agora, aquilo é um deus ditador, vocês sabem) Disse: “O Deus de amor
enviará seus servos, seu profeta aqui, e eles virão de uma forma sem deixar pegadas.” Por avião, quando eles...
Entende? Eles - eles tiveram uma pequena luz disto, mas tendo a forma e negando. Você vê? É o sangue de Jesus
Cristo, a única coisa.
65
Agora, aquele maometano conversando com o irmão Reedhead. Ele disse: “Por que você não rejeita seu profeta
morto (Maomé) e aceita o ressurreto Senhor Jesus que nós temos?”
E o maometano esperto, astuto, disse: “Caro senhor, o que mais o seu Senhor Jesus ressurreto pode fazer por
mim, que meu profeta morto não faz”?
Ele disse: “Veja, nós temos consolação e...”
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Ele disse: “Nós também. A respeito de que vocês têm alegria e felicidade?”
Ele disse: “Bem, nós... Ele está voltando.”
Ele disse: “Nosso profeta também está. Seu profeta Jesus prometeu vida após a morte. Nosso profeta Maomé
nos prometeu a mesma coisa; vida após a morte. Então, nós somos felizes com isto.” E disse: “Agora, se você puder
produzir uma coisa com o seu Senhor Jesus que eu não possa produzir com o meu profeta morto...” Disse: “Apenas me
mostre uma coisa que você tenha que nós não temos, ou então não me venha pregar isto,” ele disse. E o homem estava
certo.
66
Então ele se virou para o irmão Reedhead e disse: “Escute senhor, Vocês que dizem que aquele Jesus
ressuscitou...” Quando Jesus ressuscitou, se é que Ele ressuscitou, vamos...” E ele disse: “As coisas que Eu faço fareis
vós também.” E Ele prometeu grandes sinais para os crentes e para vocês, os que ensinam. E disse: “Deixe-me ver
vocês todos fazerem os sinais que Ele prometeu que faria. Então eu vou crer que Ele ressuscitou dos mortos.” Isto é
correto.
Disse: “Oh, bem, nós estamos pregando o Evangelho por todo o mundo.”
Disse: “Nós também estamos.” (Vê?) Disse: “Deixe-me vê-Lo manifestar.” Ele disse: “Deixe-me dizer algo a
você.” Disse: “Todos vocês já tiveram dois mil anos e, ainda assim, nós somos a maior religião que existe.” Isto é correto.
Há mais maometanos. O cristianismo é ao redor de um terço. Vê? Os maometanos são a maior (em números) religião no
mundo. Vê? Ele disse: “E dois terços do mundo ainda não sabem nada a respeito do seu Cristo ressurreto.” Ele disse:
“Deixe que nosso Maomé se levante dos mortos.“ Disse: “O mundo inteiro saberá a respeito disto.” Isto é certo.
67
Agora, o Doutor Reedhead disse que foi derrotado, e foi mesmo. Então foi isto que o fez ficar faminto por Deus.
E irmão e irmã, eu estou aqui para lhe dizer que Jesus Cristo levantou de entre os mortos. Ele vive entre nós hoje e faz
as mesmas coisas e produz exatamente o que Ele disse que faria. Ele é o mesmo ressurreto Senhor Jesus. Se Ele - se
Ele vai fazer, depende somente de Sua graça soberana; não de mim. Eu sou servo Dele, como qualquer pessoa sentada
aqui. Como o rapazinho que é um cristão, ou a mocinha, ou... Alguém, não importa quem, não vem ao caso. Não há
grandes pessoas ou pequenas pessoas no Reino de Deus. Nós estamos todos no Reino, pela Graça de Deus. Isto é
tudo. Não há nenhum grande, nenhum pequeno. Somos todos irmãos e irmãs. Correto. Alguém tem este ofício, e outro
tem aquele ofício, mas isto é...
68
Eu estava lendo onde, eu creio que foi Charles Finney, um dos grandes evangelistas do seu dia, um advogado
convertido. Quando ele... Havia um velho morrendo com tuberculose, e antes de morrer ele prostrou sobre seu rosto e
orou. E ele se levantou e disse: “Bem, eu fui capaz de orar a oração da fé por certa cidade. Deus vai fazer um
reavivamento naquela cidade.” Ele nomeou mais ou menos trinta diferentes cidades. E depois que o homem tinha
morrido, Finney foi visitar a viúva dele, e foi àquelas cidades, e o reavivamento aconteceu exatamente como o velho
disse. Por quê? Porque uma alma agonizante, uma alma em sinceridade diante de Deus fez mais para trazer aquele
reavivamento do que todas as escolas que havia no mundo. É certo. Uma alma orando.
69
Qual de vocês… Vou te contar, o grande reavivamento há muitos anos atrás no norte da África, onde eles
tinham aqueles hotentotes, quando eles tiveram um reavivamento, a única razão por que não veio através dos
ensinamentos deles, foi um pobre ignorante e sem cultura homem negro, lá atrás numa cabana, que colocava seu rosto
no pó dia e noite, até que Deus enviou aquele reavivamento que varreu todo o norte da África, para o Reino de Deus. E
eles tiveram um reavivamento lá. E que reavivamento! Mas o que os arruinou? Os mestres que vieram da Inglaterra e de
diferentes lugares, que se estabeleceram lá e começaram a ensinar teologia e se afastar do poder de Deus. E a coisa
toda virou um caos. E foi exatamente isto que aconteceu aqui nos Estados Unidos da América. E, irmão, vamos voltar a
Deus, ao Deus vivo, Aquele ressurreto, Aquele que é Amor, Aquele que não respeita nenhuma denominação, mas os
respeita de uma outra maneira, Aquele que ama cada uma de Suas criaturas na terra, e está querendo vir. Ele tem feito
tudo que pôde para expressar a Sua maneira dentro dos corações dos homens.
70
Ele proveu um caminho como a serpente de bronze. Ele proveu Jesus para suprir tudo que precisarmos,
enquanto estivermos nesta jornada entre o céu e a terra. Ele proveu Jesus Cristo e Ele é o sacrifício todo-suficiente de
Deus. Tudo de que você tem necessidade nesta noite, não está em sua igreja, está em Cristo. É isto. Não está em sua
educação, não está em sua teologia seja qual for seu credo, qual seu... Está em Jesus Cristo. Olhe para Ele com uma
simples e humilde fé e diga: “Deus, me limpe de todo egoísmo e tire toda impureza de mim, e deixe-me deste dia em
diante ser completamente Teu.” Observe o que Deus fará por você. Que Ele possa te abençoar, é minha oração,
enquanto nós inclinamos nossas cabeças.
71
Nosso amável pai celestial, eu oro primeiramente por esta grande cidade esta noite, olhando em sua completa
vista panorâmica e toda sua área metropolitana, e vendo nesta noite como o pecado... Eu me recordo de Sodoma,
quando os anjos desceram para descobrirem se era a verdade. E nós sabemos que estamos perto de alguma coisa. Eu
oro por Chicago, Deus. E crendo que pequenas reuniões como estas na cidade, de verdadeiros crentes é a única coisa
que está segurando a ira de Deus e o julgamento, de ser derramado agora mesmo. Recordo-me do nosso Presidente
naquela reunião na Rússia, sabendo que eles têm a arma que explodiria este lugar, ao ponto que dificilmente haveria
vida nele outra vez. E poderiam fazer isto antes do raiar do dia. Então, Deus, eu penso: “O que os impede de fazerem
isto”? Porque há um povo justo orando ainda. Oh, Deus, tenha misericórdia, eu oro, tenha misericórdia.
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72
Conceda, nesta noite, a esta amável igrejinha estabelecida aqui como um farol, um grupo de pessoas que
rendem seus corações, vidas e tudo que têm, caminham prazerosamente e entregam suas vidas completamente pela
causa, crendo em Ti. Ó Pai , eu rogo que Tu possas revesti-los com grande poder nesta noite, grande poder de fé. Que
cada pensamento possa ser tirado de suas mentes, ou de seus subconscientes, que seja contrário ao Teu plano divino
nesta noite. Tire isto, Pai. Seja conosco agora.
73
Ajuda-me Senhor, indigno aqui em pé, como um mortal, sabendo que algum dia vou ter que Te encarar, dar
conta de cada palavra que eu disse e cada pensamento que passou pela minha mente. E eu oro, Deus, que Tu me
limpes e me mantenha em Tuas mãos; que Tu possas me deixar falar a meus irmãos. Eu os amo Senhor. E eu quero ver
a todos eles chegarem naquela grande unidade com Deus e serem levados para aquele grande milênio que está
próximo. Eu oro por cada um deles. E agora, abençoe os doentes que estão aqui nesta noite, Pai. Há muitos doentes
aqui. E eu sei que Tu disseste quando Tu estiveste aqui na Terra, das coisas que Tu farias e que seriam feitas por Teus
crentes. E que Tu possas enviá-Lo nesta noite, ó Deus. E que Ele possa vir em Seu poder e mostrar a Si mesmo a esta
grande audiência aqui e ao coração de cada crente. E que Ele possa manifestar Seu ser através de sinais e maravilhas.
Que quando nós sairmos daqui, que não possa haver uma pessoa aqui, mas que todas possam ter ido bem para casa.
Conceda isto, Senhor!
74
Permita que a fé deles chegue àquela condição e isto sucederá. Porque Tu disseste: “Como tu creres em teu
coração, assim será.” E eu oro para que Tu concedas esta fé nesta noite. E promova completamente atmosfera aqui,
Senhor, a atmosfera criativa de uma alma, uma mente, um acordo, um propósito. Conceda isto, Senhor. Ouça minha
oração. Eu faço esta oração, que Tu nos concedas estas coisas, em Nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém.
75
Meu coração está tão faminto para ver aquela atmosfera. Veja, a atmosfera é o que trás a fé. Vê? A atmosfera
traz… Se cada pessoa aqui chegasse a uma harmonia perfeita, a fé se estabeleceria. Vê? Como a maneira natural do
ovo ser chocado é colocar debaixo da galinha; e chocará por causa da atmosfera. É quente. Mas, embrulhe o ovo num
cobertor e mantenha-o aquecido; vai chocar da mesma maneira. Ponha o ovo numa incubadora; chocará de todas as
maneiras. Vê? É a atmosfera que manifesta os resultados.
76
E se pudermos tirar toda dúvida de nós, tirar tudo do caminho... Agora há pessoas moribundas aqui, sem dúvida.
Alguns com problema de coração ou algo. E problemas de coração é uma coisa que não podemos fazer muito a respeito
ainda. Então vamos orar a Deus, estar em um acordo e dizer: “Pai celestial...” Agora, deixem que aquela gloriosa
atmosfera se estabeleça e que o Espírito Santo desça e faça coisas maravilhosas por nós. Que Ele possa nos conceder
isto.
77
Agora, temos alguns cartões de oração. Nós colocamos as pessoas na fila com seus cartões. De um lado tem
seu endereço, e no outro lado tem o número. E me disseram onde chegamos... Qual? “F”. Cartão de oração “F”. (Me
desculpem, eu esqueci isto). Cartão de oração “F”. Não podemos chamar a muitos. Como os traremos, irmão Boze? Os
traremos por aqui? Tudo bem. Tudo bem.
78
Vamos fazer a fila primeiro, do 1 ao 10 ou 15. Eu não vejo nenhuma pessoa aleijada por aqui em lugar algum
que precise ser carregada. Mas vamos alinhar, do 1 ao 10. Cartão F-1, quem tem o cartão F-1? Cartão de oração 1-2-34-5-6-7-8-8-9-10? Tudo bem. Alinhem-se primeiro. 10? Tudo bem. Agora, 11-12-13… [Espaço branco na fita – Ed.]
79
Quantos sabem que eu não me intitulo um curador? Eu não sou nenhum curador. Eu - eu sou seu irmão. Vê?
Deus é seu curador. Eu só oro pelos enfermos. Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolos, depois profetas, então
mestres e evangelistas. Então dons de cura, milagres, diversos tipos de línguas, interpretação de línguas. Todos estes
dons, de acordo com as Escrituras, foram estabelecidos para o aperfeiçoamento da igreja. Não é certo? Agora Deus os
estabeleceu.
80
Exatamente como Ele fez um ser humano com ouvido, Ele deseja que o ser humano tenha ouvidos para que não
seja surdo. Ele fez o homem com boca. Ele nunca fará o homem sem boca, nariz e assim por diante. Eles são membros
do corpo. E assim como minha mão foi… Deus fez minha mão para ser minha mão. Deus colocou alguns na igreja com
dons de cura (oração da fé, claro), alguns para serem mestres e evangelistas. Agora, o que nós fizemos foi pegar todo o
resto do corpo e dissemos: “Não, mestres e evangelistas são os únicos que existem (entende?), mestres e evangelistas.”
Nós falhamos em ver que há profetas, falhamos em ver que há apóstolos, falhamos em ver que há dons de cura, de
línguas, interpretação de línguas, operação de milagres. Vê? Isto é como o assunto de ter olhos e nariz. Paulo não disse
isto em I Coríntios? Eles todos são do corpo.
81
Agora estes dons são… Você nasceu neste mundo com eles. Eles vêm pela soberania de Deus. Agora, foi minha
parte neste mundo ver visão. E eu tenho ouvido pessoas tentarem dizer que foi profético e assim por diante. Tenho
ouvido pessoas dizerem: “Sob inspiração...” Eu diria desta maneira. Mas é uma coisa subconsciente. É como eu tenho
explicado para vocês antes. Você não poderia sonhar um sonho, se alguém te pedisse para sonhar um sonho. Deus tem
que fazer isto. Em seu subconsciente... Quando você sonha, você está em algum lugar e você se lembra. Você se
lembra de sonhos que teve há anos atrás? Bem, qual parte tua estava lá quando você sonhou, o que fez aquilo, você
ainda se lembra dele? Vê? Há alguma parte sua em algum lugar.
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82
Agora, um vidente, um profeta, seu subconsciente não está lá atrás, nem está aqui. Está bem aqui. Você não
dorme. Você simplesmente sai de um para o outro. Agora, Jesus Cristo fez isto quando Ele esteve aqui na Terra. Não é
certo? Ele olhou e percebeu os pensamentos deles na audiência. Não é certo?
Felipe veio a Ele. Ele disse: “Aqui há um homem que é um bom...” Em outras palavras nós diríamos hoje, um
cristão, um crente.
Ele disse: “Quando Tu me conheceste Rabi (ou reverendo, mestre)?”
Ele disse: “Antes que...” Ele falou para Natanael: “Antes que Felipe te chamasse, você estava debaixo de uma
árvore. Eu te vi.”
Ele disse: “Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel.” Não é certo?
83
Agora Jesus disse: “Estas coisas vós fareis também.” Agora, Jesus disse: ”Eu não faço nenhuma cura agora. Eu
somente faço o que meu Pai diz para fazer.” Agora, Ele ressuscitou dos mortos, está vivendo em Sua igreja, e “Assim
como o Pai...” Agora, você capta no decorrer da Escritura? Olhe: “Assim como o Pai fará...”
84
Agora, aqui está uma senhora sentada. Tanto quanto eu saiba, eu nunca a vi em minha vida. Ela é uma estranha
totalmente para mim. E eu conheço dois ou três aqui na audiência. Eu creio que esta é a irmã do irmão Moore sentada
aqui. Eu a reconheço. E eu creio que o irmão Beeler estava bem aqui. Eu o vi há pouco. E aqui está o irmão John Ryan.
E eu creio que esta é a irmã Ryan sentada aqui. E tanto quanto eu sei, minha esposa está aqui em algum lugar, mas eu
nem sei... Eu não a vi ainda. Eu penso... Mas estas são as únicas pessoas que eu sei que conheço no edifício, além do
irmão Boze aqui. Agora, tanto quanto eu sei, estas são as únicas pessoas que... Sim, eu vejo o irmão e a irmã Sims, da
cidade de Zion. Eu a vejo. É a Joice e o irmão Sims aqui.
85
Agora, eu posso… Tanto quanto eu sei, estes são os que conheço e vejo. Não, eu creio que eu vejo o Doutor
Lee, sentado aqui atrás; estava na reunião. Bem, irmão Lee esta é a primeira vez que eu te vejo. Deus te abençoe. Você
o encontrou, irmão Boze? Doutor Lee, você se levantaria para que te conheçam? Este é um dos irmãos Batistas com o
qual eu acabei de ter um culto, lá em Miami, Flórida. Onde eu terminei uma maravilhosa campanha. Tudo bem.
86
Eu estava procurando por minha esposa. Onde você está querida? Levante sua mão. Eu estou curioso agora.
Onde… Oh, sim. Tudo bem. Oh, está bem. Aconteceu disto vir a minha mente e eu não quero… Você não pode ter
outras coisas na sua mente. Você tem que estar perfeitamente normal diante de Deus. Tudo bem. Bem, ela é pequena e
está lá atrás no canto. Por isto não pude vê-la. Tudo bem.
87
Agora, esteja em oração. E você ore. Agora eu quero perguntar algo a cada um de vocês. Vamos começar com
esta senhora aqui. Nós somos estranhos não somos senhora? Nós - nós não nos conhecemos. Certo. Agora, aqui esta
uma senhora estranha para mim. Agora, não vamos ter pressa. Hoje é sábado. Amanhã você não tem que se levantar
até que você tenha que ir para a Escola Dominical. Agora, esta - esta senhora aqui... E se Jesus Cristo, o Filho de Deus
não tivesse sido crucificado, glorificado e colocado à mão direita da Majestade no Céu? E se Ele estivesse em pé aqui,
com este terno que as pessoas da Noruega me deram; se Ele estivesse aqui usando este terno, olhando para esta
senhora aqui? Agora a única coisa que Ele poderia fazer...
88
Agora, talvez Ele a curaria, se ela estivesse doente, eu não sei. Deus sabe o que há errado com ela. Ele… Ela
não poderia esconder sua vida de Jesus Cristo se ela quisesse, se Deus revelasse para Jesus qual era seu problema.
Não é certo? Ele só fazia o que o Pai o mostrava. Lembra que eles colocaram um trapo ao redor de Seus olhos e Lhe
bateram na cabeça e disseram: “Agora, se você é profeta, profetiza quem te bateu,” aqueles soldados. Ele não abriu a
Sua boca.
Herodes disse: “Venha, faça algum milagre e deixe-me ver.” Ele não fez palhaçada diante das pessoas. Ele só fazia o
que o Pai Lhe mostrava.
89
Agora, se Ele estivesse em pé aqui, Ele curaria a enfermidade dela... Agora, quantos creem que Jesus a curou
quando Ele morreu por ela há mil e novecentos anos atrás? [A congregação diz “amém”- Ed.] Bem, isto mostra que você
recebeu ensinamento do Evangelho. E se ela for uma pecadora, Cristo a salvou há mil e novecentos anos atrás. Não é
certo? Ele não desceu e te salvou agora. Você só aceita a sua salvação, a qual Ele já providenciou. Você aceita sua
cura, a qual Ele já providenciou. Então, o que Ele faria? Ele faria alguma coisa para aumentar a fé dela a um nível que
ela pudesse aceitar sua cura. Não é certo? Isto é escriturístico? Isto é sensato? Isto está na Bíblia? Bem, Deus lhes
abençoe.
90
Agora, eu oro a Ele para que o Anjo do Senhor que vem a mim desde que eu era... Minha mãe disse que quando
eu tinha, talvez, alguns minutos de vida, uma luz pendeu sobre mim. E a primeira coisa que eu me lembro em minha vida
é uma visão. E eu as tenho até hoje. E se eu tiver que me colocar diante de Deus antes que este culto termine para dar
conta da minha vida, Deus que olha para baixo, sabe que é a verdade que Ele me mostra visões. A Luz, quando Ele
desceu, eles tiraram a foto dela. Vocês... Muitos de vocês viram isto. Está em Washington DC, no salão de artes
religiosas.
E que Ele possa nesta noite dar graça, e que Ele possa me ajudar, Ele que conhece que o desejo do meu coração é
ajudá-los a ver Seu Filho Cristo Jesus. E por Seu Espírito, por Sua Palavra, por Sua unção que está agora sobre mim, eu
tomo cada alma aqui sob minha jurisdição em Nome de Jesus Cristo.
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91
Agora, eu quero que você venha aqui senhora. Eu quero conversar contigo só por alguns momentos, para...
Veja, nós somos dois seres humanos e você tem uma alma. E nós dois teremos que nos encontrar diante de Deus algum
dia, para dar conta de nossas vidas. E isto será... Eu quero todo o bem que eu puder, não... Você também quer, não
quer? Claro que você quer. Agora, se nós somos estranhos e seja o que for que estiver errado com você, se Deus
revelar isto para mim, isto ajudaria você a crer que o que eu te disse é a verdade, que eu estou Lhe representando? Nós
nunca nos vimos antes e se eu puder fazer isto por... Então você saberá que há um mesmo Espírito, um certo poder aqui
que conhece sua vida. E eu sou um cristão, creio em Deus, tenho recebido o Espírito Santo, e você aceitará sua cura
então, se Deus revelar isto.
92
Agora, se é o mesmo Espírito de quando Felipe veio... Ou como você sendo uma mulher negra e eu um homem
branco. Exatamente do mesmo jeito como foi naquele dia quando aquela mulher veio, a samaritana, veio a Jesus. E ela
disse… Ele disse: “Dá-me de beber.” Bem, eles tinham segregação racial como eles têm agora. Você vê?
Ela disse: “Não é costume para você sendo judeu, falar comigo uma samaritana.”
Ele disse: “Se você soubesse Quem é o que fala contigo...” Ela estava falando com Aquele que não fazia
diferença (vê?), fez a todos iguais. (Vê?) E disse: “Se você…”
E ela disse… Então Ele foi direto e encontrou qual era o problema dela. Como um... Ele - Ele a queria, mesmo
que ela estivesse em horrível pecado. Mas Ele queria que ela fosse uma crente, que ficasse bem.
93
Agora, Ele é o mesmo Senhor Jesus agora, não é? Ele é o mesmo Senhor Jesus. Agora, você - você não está
aqui por você mesmo. Você é – você é de – está aqui por causa de um homem que está no hospital. E ele está numa
condição muito séria. Há um médico ao lado dele agora mesmo. E tem tuberculose. O homem tem tuberculose, e ele é
seu marido, não é certo? Fique em pé onde você está. Bem, agora, Deus Pai, que esta nossa irmã que está aqui pedindo
por seu marido, que o Espírito Santo esteja ao lado de sua cama agora... E quando ela o vir, que ele possa dar
testemunho que alguma coisa aconteceu nesta mesma hora, que possa ficar bem e voltar para casa, pois eu peço isto
no Nome de Jesus Cristo. Amém! Deus te abençoe, irmã. Que o Senhor possa adicionar Suas bênçãos.
94
Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Agora que Ele possa enviar Seu grande, onipotente, abençoado, mais
santo poder. Que Ele envie Suas bênçãos a cada um. Cada pessoa aqui deveria crer agora. Deveriam ter fé. Há…
Apenas um momento.
95
Você está chorando, você sentada aqui, uma senhora usando um chapéu alto, a senhora de cor. O que é o... Oh,
você tem uma pessoa querida que está doente também. É um homem, eu creio, o pai. Isto é certo? Ele não fez uma
operação ou algo, operação de próstata, não é certo? Quando você for, imponha as mãos sobre ele, e que ele possa ser
curado em Nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Creia com todo seu coração. Não duvide.
Apenas creia.
96
Agora, como estás, senhor? Eu… Talvez sejamos estranhos um para o outro. Eu nunca te vi nesta vida, mas o
nosso Senhor Jesus tem nos alimentado, não tem? E tem feito de nós o que somos hoje. É tudo pela Sua Graça
soberana. E agora, você e eu sendo estranhos senhor, e nunca nos encontramos nesta vida, não conhecíamos um ao
outro. E aqui... Você vem aqui na plataforma. Bem, há algo que está aqui. Você… Se Ele simplesmente me der graça e
Seu poder… Veja, o Espírito de Deus tem que ser representado em algo. Se representou num Pilar de Fogo, em água
num certo tempo. E Se representou em forma de pomba uma vez, descendo, então foi representado em Jesus Cristo. E
Ele prometeu que seria representado nos crentes através do mundo, até que Ele viesse outra vez.
97
Agora, Ele em Sua amorosa misericórdia, estabeleceu na igreja diferentes coisas para diferentes propósitos,
para fazer a igreja. E agora você e eu viemos como homem, e talvez nunca vimos um ao outro. Eu não me lembro de ter
te visto. Eu suponho que não. E se você nunca me viu, claro que eu não poderia saber, e você pode ter estado em
reuniões, ou algo. Entende? [O irmão diz: “Sim, eu tenho estado(.”- Ed.) Você tem estado nas reuniões antes. Bem, eu
sei uma coisa: você é um crente. Você é um crente e não somente isto, mas você é um pregador. Isto é certo. E eu…
Não é verdade? E eu… E você não é... Tem alguma coisa a ver com um pequeno - uma mulher com um chapéu
pequeno. É uma menonita. Você é um pregador menonita. Não é verdade? Sim, senhor. Sim, senhor. É isto. E você é de
fora da cidade. Você vem de Iowa. Da cidade de Iowa. Não é certo? E você sofre com… Você tem uma - uma hérnia e
você tem problema no reto. Não é verdade? Você crê que eu sou profeta de Deus?
98
Vamos orar. Agora, Senhor, enquanto Teu Espírito está em Teu servo para revelar tais coisas, então com minhas
mãos, de acordo com a Bíblia, eu imponho minhas mãos, enquanto o Espírito enche meu corpo, eu coloco minhas mãos
sobre meu irmão, para a cura do seu corpo. E que as doenças malignas deixem meu irmão; pois eu lhes digo, soltem-no.
Em Nome de Jesus Cristo que saiam do meu irmão, que ele possa estar bem. Amém. Que as bênçãos de Deus estejam
sobre você meu irmão. Vá e fique bem.
99
Vamos estar em oração e creia em Deus de todo seu coração. Agora, tente observar, tente ser reverente e
mantenha-se orando. Se você crer de todo seu coração, Deus te fará ficar bem, você não crê assim?
100
Só um momento, senhor. Irmão, agora, há alguma... Espere só um momento. Há um sentimento de simpatia...
Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas, revela todas as coisas, faz todas as coisas corretas. Eu - eu creio que
você está curado. Há... Mas alguns... Oh, está - está sobre aquela senhora sentada lá. Você tem problemas no reto
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também, não tem senhora? É certo. Você sentiu um sentimento estranho quando aquele homem passou por ali, não
sentiu? Foi quando você foi curada também. [A congregação regozija e aplaude – Ed.] Deus te abençoe. Deus te
abençoe. Deus te abençoe. Você vai ser… Deus te abençoe. Continue…
101
Agora, seja reverente. Vocês lá atrás, vocês não têm que estar na plataforma. Estas pessoas que te... Que estão
na fila aqui, é meramente para o Espírito Santo poder Se mover. Entende? Você simplesmente creia com todo seu
coração. Deus cuidará do resto, se você tiver fé com todo seu coração, toda sua alma, toda sua mente.
102
Agora, como está, senhora? Você crê que eu sou servo de Deus? A razão por que eu digo isto é porque Pedro e
João, você sabe, enquanto passaram pela Porta Formosa, eles disseram: “Olhe para nós.” E eles prestaram atenção. E o
Anjo do Senhor me disse: “Se você fizer com que o povo creia em você...” Da mesma maneira se o pregador aqui
dissesse: “Você crê que eu sou um pastor enviado por Deus?” “Sim, pastor, eu creio nisto.” “Então eu posso te ajudar.”
Mas se você não crer que ele seja um pastor de Deus, ele não poderia te ajudar. Entende? Você tem que crer. A chave
de Deus é a fé. Esta é a única coisa que destranca. E a fé vem daqui, daqui, e daqui. Entende? O que Ele diz vem aqui,
e se crê aqui. Isto traz resultado. Entende?
103
Você é… Eu penso que somos estranhos um para o outro. Tanto quanto sei, eu nunca te vi na minha vida, mas
você é... Você tem tido problemas com sua cabeça, não tem? Um barulho, não é certo? Eu vejo uma mulher jovem em
pé do seu lado agora mesmo. Foi... É – é uma coisa. Eu pensei que fosse… Tem uma menina orando aqui. Eu… Uma
moça. Eu pensei - eu olhei… Oh, sim, aqui está ela. É sua filha. E você - você está preocupada. Oh, sim, é um caso de
divórcio, e há duas criancinhas no caso, não há? É certo. Há duas crianças. É um caso de divórcio. E então, seu marido
está lá em pé também. Ele está tentando fazer alguma coisa. Ele está tentando se livrar... Oh, ele é alcólatra. Ele está
tentando ser… Não é certo? Se libertar daquilo para se tornar um cristão. Oh, Pai, eu oro por misericórdia, que Tu
possas gentilmente atender nosso pedido, nesta noite oramos a Ti, que o problema da minha irmã possa deixá-la nesta
noite, e que tudo que ela pede seja concedido. Oh, Pai misericordioso, que trouxe... [espaço branco na fita- Ed.]
104
… somos estranhos. Não conhecemos um ao outro, mas Deus nos conhece. Continue crendo, irmã, e toda dor
vai sair. Você crê que eu sou servo de Deus? Eu - eu creio nisto. Você não mora nesta cidade, mora? Você vem de
Illinois. É verdade? Eu diria que você vem de algum lugar como Freeport, Illinois. Não é certo? Você ama o Senhor Jesus
com todo seu... O nome de seu marido é James? Wittcoff? Ou alguma coisa parecida. Oh, é verdade, você está muito
doente. Mas é no osso. É um tumor, o médico disse, eu creio, no osso. Não é certo? Não há nada que possa ser feito por
você, só Deus. Você aceita sua cura? [“Eu aceito,” diz a irmã. – Ed.] Você crê agora, que o Espírito Santo, o qual está
aqui, que sabe todas as coisas, e fala todas as coisas, se eu pedir ao Pai celestial, enquanto esta unção está aqui para
expulsar esta coisa, de maneira que o médico veja que você ficou boa? Venha aqui.
105
Misericordioso Pai, eu oro por libertação divina para minha irmã. Que ela seja liberta desta horrível doença. Teus
servos, os médicos, não podem fazer nada a respeito disto agora, mas Tu podes fazer isto, Senhor. E como Tu tens
prometido agora estar em nós e disse-nos... Que fôssemos à Sua imagem, à Sua semelhança... Tu és o criador, e por
Teu grande poder, Tu criaste coisas e ninguém pode fazer coisas como Tu. Tu nos deste o Espírito com medida, a Ele
sem medida. Então se Tu estás aqui, Tu que podes criar visões, e fazer isto acontecer por uma atmosfera celestial do
Espírito Santo, que está presente aqui agora... Eu também, como servo de Deus, oro pela reconstituição desta estrutura
óssea, e que o tumor neste osso possa sair agora mesmo, enquanto eu imponho minhas mãos sobre a mulher, atuando
numa forma representativa do Filho de Deus. Que a doença seja amaldiçoada, e que o Criador manifeste isto na nossa
irmã, um corpo saudável, em Nome de Jesus Cristo. Amém. Agora irmã, agora não temas. Apenas siga adiante e então
escreva-me o seu testemunho amanhã. Deus te abençoe. Tudo bem.
106
Você acha que o problema de coração te deixou enquanto você estava sentado lá? Você crê que Deus vai te
fazer ficar bem? [“Eu creio que sim,” diz o irmão. – Ed.] Você crê? Venha aqui. Deus todo-poderoso, que Tuas bênçãos
possam repousar sobre este homem, sabendo que Satanás poderia enviá-lo para a sepultura prematuramente, se ele
pudesse. Agora eu repreendo esta horrível aflição. E como Tu, o Criador, estando aqui podes criar, que ele seja curado
em Nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Vá. Deus te abençoe. Sua atitude é suficiente para trazer a
cura. Deus te abençoe. É isto. É sua atitude, se você pode crer. Eu não tenho nada... Lembrem-se, eu lhes digo, isto é só
a sombra do que está se preparando para acontecer. Vocês creem em mim. Eu estou dizendo isto pelo Espírito de Deus;
eu tenho sentido isto nestes últimos anos. E há poucas noites passadas, eu vi isto acontecer. Alguma coisa está para
acontecer. E Deus irá curar.
107
Tudo bem, irmã, vamos pedir a Deus para te livrar deste tumor, para que você possa comer. Oh, Deus, criador
dos céus e da Terra, eu imponho minhas mãos sobre esta outra nossa irmã. E Pai Celestial, eu tenho tentado com todo
meu coração representar a Ti para este povo. E agora... Tu podes criar a visão, criar o espírito, dar a vida. E nós apenas
vivemos e nos movemos pelo Teu poder. E eu Te peço, Pai Celestial, que Tu possas neste momento receber a oração
do teu indigno servo, por esta mulher moribunda. E Satanás fez este mal de colocar este tumor no estômago dela, mas
Tu estás aqui para removê-lo. E eu amaldiçôo este tumor. Agora, Senhor, se o Teu servo tem encontrado graça diante
de Teus olhos, que este tumor possa morrer a partir de agora. Eu o amaldiçoo em Nome do Senhor Jesus Cristo. Que
isto possa encolher e sair. Amém. Deus te abençoe, irmã. Esta é a maneira de receber cura. Apenas vá, creia e tenha fé
em Deus.
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108
Você crê que se eu pedisse a Ele, você ficaria boa? Agora, eu quero que você creia com todo o seu coração.
Tudo bem. Agora incline sua cabeça por um momento. Pai celestial, manifeste piedade e misericórdia. Restaure para ela
o que o diabo tirou. Tu concederás isto Pai? Em Nome de Jesus Cristo que esta coisa maldita a deixe. Amém. Agora,
você pode me ouvir dizer que você pode ser curada, não pode? Tudo bem. Aquilo te deixou. Seus olhos estão ruins,
ouvido, tudo… E você tem tido um problema que tem te perturbado por longo tempo, senhora. Mas tudo aquilo saiu
agora, pode voltar e ficar bem. Deus te abençoe. Tudo bem.
109
Venha senhora. Você crê de todo seu coração? Se nosso Pai celestial foi tão gracioso para... Depois de enviar
Seu Filho para morrer por sua cura, e reencarnaria seu Ser novamente aqui em Sua igreja, para revelar para você, para
manifestar Sua Vida outra vez, você aceitaria, não aceitaria, e seria curada? Bem, se você crer nisto, a condição
anêmica te deixará. Você crê nisto? Então isto te deixará. Deus te abençoe. Que a paz de Deus esteja com você. Agora
Pai querido, Quem enviou Jesus nosso Senhor para curar o enfermo e aflito, eu oro por misericórdia divina para que Tu a
ajude e a cure em Nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Agora, vá crendo com todo o teu coração e
fique bem. Somente tenha fé em Deus. Deus fará com que aconteça.
110

Agora, em minha opinião, todos no edifício deveriam ficar bem agora mesmo. E é verdade como…

111
O espírito ainda está sobre a senhora aqui, que foi abençoada há poucos momentos. É a senhora com alguma
coisa no chapéu. Você ainda tem algo sobre você. Oh, você está buscando a Deus por uma vida mais profunda em
Deus. É certo? Você quer uma experiência mais profunda com Deus. Não é certo? Era nisto que você estava pensando
agora. Você é uma crente genuína. Se você puder crer, siga adiante. Deus te abençoe. Você receberá isto.
112
Você crê que o problema de coração vai te deixar, que você vai ficar boa? Você crê que se eu te abençoar em
Seu Nome, que isto acontecerá? Pai, por esta pobre mãe eu oro em Nome de Jesus. Agora, ela está aqui sofrendo com
a mais horrível coisa que nós temos, que mais mata o nosso povo. E eu oro por misericórdia. E Deus, me lembro quando
Tu subiste naquele monte, aquela cruz colocada em Tuas costas, deixando marcas, e o sangue descendo, machucando
Teus ombros. Teu pequeno corpo frágil caiu sob aquele peso. Simão veio e Te ajudou a carregar aquela cruz. Olhe para
uma de suas filhas aqui nesta noite. Aqui está uma delas, em pé aqui, tentando entrar no reino da fé, para viver um
pouco mais na terra aqui, para Te glorificar. Conceda, Senhor. E que a doença seja repreendida do corpo desta mulher.
Enquanto o Espírito Santo está aqui, Quem criou o coração, faça o coração dela ficar novo. Eu peço em Nome de Jesus
Cristo. Amém. Eu apenas mencionei coração. Você teve outras coisas, asma e assim por diante. Isto é tudo o mesmo.
Deus te fez ficar bem.
113
Muito bem. Venha, senhora. O Espírito Santo quer curar. Ele está apenas tentando entrar no coração das
pessoas. Creia Nele. Tudo bem, senhora. Eu quero que você olhe para mim e creia que eu sou servo de Deus. Faça isto.
Oh, este é um momento que você tem desejado há muito tempo. Há muito você desejou ver este tempo. Você está
sofrendo. Você tem um caroço no seio. Você tem um problema no coração também, que te perturba. Não é certo? Você
está afundando profundamente e você... Oh, eu vejo que você fez uma longa viagem, e você foi a um lugar... Você... Foi
em minha reunião. Você tem ido por todo lugar tentando conseguir… Este é o momento, não é? É este? Venha aqui.
114
Agora, Deus do céu que fez todas as coisas, eu estou aqui para abençoar esta mulher como Seu representante e
repreender a doença do corpo dela. Agora, Tu és o Deus do céu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Tu estás aqui para
magnificar Teu ser, e Tu estás fazendo isto, Senhor, confirmando que a verdade da Palavra de Deus está sendo
manifesta. E nossa irmã veio humildemente, esperando, o fundo clamando pelo fundo. E aqui está ela. Ela não pode
conter as lágrimas. Por quê? Isto é o que ela tem esperado nestes últimos anos. Agora ela está aqui. Ó grande Pai
celestial, na presença de Quem estamos, repreenda esta doença de seu corpo. Que isto possa deixá-la e que ela possa
viver e ser forte e saudável para te servir. Eu a abençôo e repreendo a doença em Nome de Jesus Cristo. Amém. Deus
te abençoe, irmã. Você está… Tem que receber isto, depois de ter tanta fé e crendo.
115
Como você está irmã? Agora, você é uma crente, está pensativa, pessoa quieta, sofrendo com problema de
coração. Ele vai te fazer ficar bem. E você poderá viver. Ele morreu para que você pudesse viver. Você crê nisto? Eu
quero te abençoar em Nome Dele. Este é um homem. Eu não pude ver. Mas eu - eu creio que Ele está testemunhando
para esta audiência que eu estou falando é a verdade. Ele me enviou para este propósito. E Ele disse: “Tudo o que
ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu.” Então se eu estou
verdadeiramente representando a Ele, então Ele tem dado autoridade para confirmação; em outras palavras, para fazer
disto a verdade. Não porque eu disse, mas Ele está aqui dizendo que é a verdade. Então se eu pedir para você ser
liberta deste problema de coração, Deus confirmará isto no céu. Não é certo?
116
E agora, para obedecer à Palavra Dele, eu coloco minhas mãos sobre as suas. E em Nome de Jesus Cristo o
Filho de Deus, eu desligo este problema de coração, como Seu representante. Agora, Satanás, você a tem amarrado e
tentado levá-la para a sepultura, ainda que seja já de idade, mas Deus não olha idade. E eu venho para apresentar uma
garantia contra você, como um representante do calvário, como agente de Deus. E você não pode ficar nesta casa por
mais tempo. Você tem que sair, porque como o Espírito Santo, o detetive de Deus que está aqui presente, e seus lugares
secretos estão revelados. E você não pode mais se esconder. E pelo poder do Deus todo-poderoso, em Nome de Jesus
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Cristo, eu repreendo este problema de coração nesta mulher e que ela possa ser liberta agora. Amém. Vá, em Nome de
Jesus Cristo, e que a paz de Deus seja com você.
117
Tenham fé e inclinem suas cabeças só por um momento. Ó Deus, que trouxe Jesus dos mortos, esta mulher
surda aqui diante de mim, Senhor, um espírito surdo vivendo nela. E ela quer ser curada. Ela quer isto Senhor, receber
esta bênção para Te glorificar. E agora Senhor, como Tu nos enviaste para ir por todo o mundo e fazer discípulos e curar
os enfermos, eu venho representando o Teu vicário sofrimento no Calvário. Por Tuas pisaduras nós fomos sarados. E
esta coisa maligna veio sobre minha irmã, e eu repreendo isto no Nome de Jesus Cristo. Reivindicando poder sobre isto,
eu digo: saia da mulher em Nome do Senhor Jesus Cristo!
118
Você pode me ouvir?Você me ouve agora? Você me ouve agora? Sussurre devagar como eu. Agora você está
curada. Seus ouvidos estão normais. Deus te abençoe minha irmã.
119
Vamos dizer: “Obrigado Senhor.” [A congregação diz: “Obrigado, Senhor”. – Ed.] O que é surdez? É um espírito.
Veja, é da mesma maneira que cortar o poder de minha mão. Agora, o médico poderia olhar esta mulher, como
realmente olhou. Ele disse a ela... Um médico alto, magro, usando óculos. Disse que o nervo de seu ouvido estava
morto. O que matou o nervo? Não estava morto por todo seu corpo. Nosso irmão, o médico, a única coisa que ele sabe,
é que o nervo não estava funcionando a partir daquele ponto. Ele está funcionando a partir dali de trás. Ela não podia
falar. Os dois funcionam praticamente, eu suponho, no mesmo nervo, eu acho. Porque o mesmo espírito parece estar na
mesma coisa. Mas agora, aquele nervo não funcionaria. Bem, o que foi isto?
120
Agora o médico poderia olhar. Se há um osso comprimindo aquilo, está cortando a energia para que possa
operar e mover o osso para trás. Mas talvez não haja nada lá que ele possa... Nenhum dos sentidos declararão. Ele não
poderia ver, sentir, ou coisa alguma; e ainda está morto. Bem, o que fez isto morrer? Agora, a Bíblia diz que quando o
espírito de surdez saiu do homem, ele pôde ouvir. Entende? É um espírito. Exatamente como as outras doenças.
Observe. Agora, em pé aqui em Sua presença, toda doença e todas as coisas vão sair. Mas agora, se você não tem fé
em Deus, em seu coração aqui para crer em Deus, isto voltará para você. Observe aquela mulher que estava surda.
Bem, em alguns dias, se ela não se mantiver crendo em Deus, aquele mesmo espírito voltará outra vez. Veja. Mas agora
está na Presença Dele.
121
Agora, alguma coisa… Se agora mesmo cada pessoa aqui crer como uma só pessoa, tudo poderia acontecer
agora mesmo. Tem que acontecer. É a atmosfera da fé. Entende? Tudo aconteceria agora mesmo. Entende? Oh, se nós
pudéssemos ver isto o suficiente para crer e ter fé, o que o Pai celestial não faria? Que maravilhoso!
122
Você está orando irmã, para que Deus cure seu problema de coluna, sentada lá, se você crer e aceitar isto com
todo seu coração... Você crê que Ele cura? Você crê? Levante sua mão se você aceita isto. Tudo bem. Você pode voltar
curada agora. Deus te abençoe. Não duvide. Tenha fé.
123
Pelo que você está orando, senhor? Você quer se livrar deste reumatismo? Assentado ali no final... Você quer se
livrar dele? Ele então apenas acabou de te curar. Levante-se, você está bem. Ele te fez... Deus te abençoe agora. Que a
Paz de Deus seja sobre você. Apenas creia.
124
Senhor, você crê que foi curado daquele problema de coração antes de você chegar aqui? Bem ali. Aconteceu
bem agora lá, enquanto você estava sentado lá na cadeira. Continue crendo. Agora, Pai, enquanto a fé está no homem e
ele sabe que deve aceitá-la e estar certo que isto o deixará. Eu amaldiçôo este demônio que o enviaria prematuramente
à sepultura. Que isto possa sair dele e nunca mais perturbá-lo, no Nome de Jesus Cristo. Amém.
125
Agora, meu irmão, você... Claro que você se sente diferente agora. Você vê? Aquilo te deixou. Seu coração está
batendo bem novamente. Agora continue crendo. Não aceite nada mais. Continue crendo. Você vai viver bem. Deus te
abençoe. Vamos dizer: “Graças a Deus.”[A congregação diz: “Graças a Deus.”- Ed.]
126
“Se tu puderes crer.” Ele disse: “Todas as coisas são possíveis.” Não é certo? Todas as coisas são possíveis
para aquele que crer.” E se qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer lugar que esteja desejando aceitar e crer,
Deus está aqui para realizar as coisas que Ele disse que faria.
127
Você teve problema de garganta há pouco, não teve? Certo. Você crê que Ele te curou então? Ele curou. Ele te
curou. Deus te abençoe. Deus seja com você.
128
Você teve problema de bronquite, com frequência. Não é certo senhora? Quando ela... Ele – ele veio de...
Aquele problema saiu agora de você. Você está curado. Deus te abençoe. Que coisa, Ele está curando pessoas por todo
lugar no edifício. Você foi curado daquele problema de rins agora mesmo também, senhor. Deus te abençoe. Sim. Tudo
bem.
129
O restante de vocês querem ser curados agora? Vamos colocar as mãos uns sobre os outros. Deus todopoderoso, seja misericordioso agora e abençoe e cure, abençoe este nosso irmão. Que ele possa sair daqui e ficar
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normal e bem, em Nome de Jesus. E agora, Senhor, para esta audiência que está aqui, amável, dócil, esperando. E eu...
Horas e horas se passaram e nosso Senhor Jesus continua conosco nos abençoando, e fazendo-Se conhecido a cada
um de nós. Eu oro por misericórdia agora, Senhor. Sabendo que cada espírito aqui, cada espírito maligno agora mesmo
está sob o poder do Deus todo-poderoso. Eles têm que sair.
130
Agora enquanto você está com sua cabeça inclinada, não importa quem você seja, de onde você veio, ou o que
está errado com você; toda enfermidade maligna que está perturbando seu corpo está agora sujeita a minha oração. E
minha oração agora a Deus é que Ele cure cada um de vocês. E agora, eu te disse a verdade. E nosso Pai celestial tem
testificado que eu lhes tenho dito a verdade. Jesus Cristo está aqui para curar cada um de vocês. Fez isto para cumprir
Sua Palavra. Para confirmar que Ele disse que faria isto. É o que Ele faz. E Ele me enviou como Seu representante. Não
importa quão enfermo você esteja, quão mal você esteja, quão fraco, não importa o que esteja errado agora mesmo,
Jesus Cristo te cura. E agora satanás, eu te repreendo. Vocês espíritos de enfermidades, eu lhes repreendo. Vocês não
podem segurar as pessoas. O Espírito Santo de Deus criou uma atmosfera de fé e vocês não podem ficar na presença
Dele. Você tem que sair. Saia deles. Eu te conjuro, Satanás, a deixar estas pessoas em Nome de Jesus Cristo, o Filho
de Deus.

16

