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...crer.
Creio, Senhor, creio Senhor,
Tudo é possível, creio, Senhor.

2
Vamos inclinar nossas cabeças apenas um momento para orar e, na solenidade deste momento, sabendo que
temos nos ajuntado novamente, reunidos aqui no nome do Senhor, para adorá-Lo. Eu gostaria de saber se nesta audiência
há alguém que poderia ter um pedido especial que gostaria de fazê-lo conhecido a Deus, esta noite, enquanto você
levanta suas mãos para ser lembrado em oração. Ali no andar debaixo, e nas galerias, e ao redor do edifício, é
simplesmente o mesmo, Ele vê as vossas mãos.
3
Deus Poderoso, o criador dos céus e terra, nós viemos a Ti no nome do Senhor Jesus porque nos foi
prometido que se viéssemos em Teu nome, nós teríamos a nossa petição. Assim, nós oramos, Pai, para que Tu nos
perdoes primeiro de qualquer coisa que esteja nos estorvando no caminho; aquelas nossas orações que seriam impedidas
esta noite, que o sangue do Senhor Jesus expie por elas agora mesmo, enquanto nós humildemente confessamos nossos
erros. Nós oramos por cada pedido, por cada mão que foi levantada. Tu conheces, Senhor, o significado que está sob
aquela mão. E eu oro que Tu o respondas de acordo com a Tua grande sabedoria, Senhor, que nós entendamos que Tu
conheces todas as coisas, e as conhecia desde o principio.
4
E nós oramos para que esta seja uma noite que sempre será lembrada por causa da Tua presença entre nós.
Enquanto estamos nesta noite de Ação de Graças, no encerramento do dia, uma grande celebração através da nação por
Tu teres sido tão bom para os nossos antepassados, nós também inclinamos nossas cabeças para te agradecer, Senhor,
pelo que Tu tens feito por nós. Agora nós oramos para que Tu concedas todas estas coisas que pedimos, pois as pedimos
no Nome de Jesus Cristo, para Sua honra. Amém. Podem assentar-se.
5
Eu realmente estou agradecido pelo privilégio de estar aqui, novamente, esta noite, reunidos neste auditório
Tabernáculo Vida, para falar às pessoas. Pedimos desculpas. O irmão Moore disse que eles nunca tiveram tantas pessoas,
na história da igreja. Eles tiveram que barrar a entrada esta noite, mais do que eles já fizeram em toda a história da igreja,
ali fora, na frente. Cada lugar está ocupado aqui dentro, lá fora, no andar inferior, ao redor das paredes, e nos corredores,
e lá nas ruas e ainda há pessoas chegando. Então nós estamos agradecidos que há ainda um faminto para ouvir a Palavra
de Deus, e agora nós somos gratos por isso.
6
E agora, se for da vontade do Senhor, amanhã à noite poderemos começar a orar pelas pessoas doentes,
como nós geralmente temos uma noite, ou duas, enquanto estamos aqui, nestas convenções, nós oramos pelos enfermos.
E o Senhor certamente nos tem abençoado recentemente em todas as coisas
7
Eu estava contando a vocês nesta manhã a respeito de minha esposa, e faz mais ou menos três anos, talvez,
cinco ou seis anos atrás que, tomando sua mão, uma noite tentando mostrar a alguém, a outra mulher, aquilo da vibração,
vocês sabem, e não havia nada de errado com ela. E eu percebi um tumor nela. O médico não podia encontrá-lo. Três ou
quatro anos se passaram, e ele não podia encontrá-lo. Finalmente isso apareceu, mais ou menos dois anos atrás, começou
a crescer rapidamente; do tamanho de uma noz, foi para o tamanho de um limão, e depois para o tamanho de um cacho
de uvas. O médico... nós estávamos esperando pela fé. E o médico disse, “Você simplesmente precisa tirá-lo. Ele vai se
tornar um tumor maligno. Tem que ser operada”.
8
E ontem, ou anteontem, sabendo que ontem ela ia para o seu exame final, antes do exame, eu me ajoelhei
no quarto, orei com todo meu coração. E quando eu me levantei, ou comecei... antes que eu levantasse, Ele me disse o
que dizer. E eu levantei. E o médico não pôde encontrar nem um sinal disso, em nenhum lugar. Ele tinha desaparecido,
simplesmente se ido, e não estava mais.
9
Eu a chamei novamente há poucos momentos, e ela estava tão feliz. Ela disse, “A semana passada”, disse,
“Bill, as dores eram tantas que eu nem mesmo podia sentar, não podia dormir à noite, nem nada”. Disse, “Cada vez que
eu tentava me virar, aquele grande tumor se virava lá dentro”. E disse, “Eu tenho as palavras do médico aqui, ele disse,
‘Senhora Branham...’” Tão logo que ela veio da mesa de exame, ela e algumas das irmãs. Disse, ‘Não há nenhum
vestígio, eu não sei o que aconteceu’. Disse, ‘Não há nenhum sinal’. E Ele disse, ‘Levante-se’. E o que Ele disse para
fazer, eu fiz. E o Senhor fez o resto.
10
Eu estou olhando aqui embaixo para um velho amigo meu. Não muito tempo atrás, um amigo de nome...
Ele é um alemão. Seu nome é D-a-u-c-h, eu acho, essa é a maneira que ele soletra seu nome. Mas nós o chamamos

Dauch, porque eu não sei bem aquela palavra em alemão. Noventa e um anos de idade. Eu o batizei no nome de Jesus
Cristo há não muito tempo. Um bom homem, foi um grande patrocinador para Oral Roberts e de muitos homens. Mas
um dia, quando ele veio para o Tabernáculo, ele não tinha nenhuma roupa, e ele queria ser batizado de qualquer maneira.
11
No outro dia, ele ia completar noventa e um anos de idade. Ele não somente teve um ataque cardíaco, mas
uma completa falha do coração. Sua esposa, sentada aqui é uma enfermeira efetiva por muitos anos. Eles o tinham
levado para o hospital em Lima, Ohio, com alguns dos médicos mais famosos que eles tinham no país. Não havia
nenhuma chance para ele viver uma hora ou mais, e ele estaria morto; uma falha no coração, noventa e um anos de idade
e um ataque cardíaco. Eu pensei, “Pobre Irmão Bill Dauch, provavelmente o verei pela última vez. Eu preciso chegar a
ele”. Eu orei a noite toda. Quando eles me disseram que ele estava deitado com uma falha no coração, eu sabia que, com
noventa e um anos de idade, ele não escaparia. Um bom amigo meu e da minha família agora, e eu saí para vê-lo na
manhã seguinte. No caminho, eu estava pensando, “Que bom homem ele foi!” E eu pensei, “Algum dia eu o verei
novamente”. E continuei...
12
Eu dirigia rápido, e eu tive um pneu cortado, essa roda estava fora de alinhamento e eu nem mesmo tive
tempo para balanceá-la ou trocá-la... E ela cortaria o pneu em pedaços, indo por essas rodovias asfaltadas. E eu entrei, eu
disse, “Eu não tenho tempo para trocá-lo”.
O homem disse, “Você o estourará dentro de umas duzentas milhas [321.8 Km. – N.T.]”.
Eu disse, “Eu simplesmente não tenho tempo, senhor. Obrigado. Apenas deixe que estoure”. E eu disse, “Eu
tenho um pneu reserva. Eu tenho que chegar a um amigo que está morrendo”.
13
Eu comecei a caminhar por aí ao redor. E eu olhei para cima, e tive uma visão. Eu vi o Irmão Dauch
assentado na igreja. Eu olhei para ele, vindo aqui, descendo a rua, e me cumprimentou com um aperto de mão. Ele disse,
“Vá e diga-lhe, ‘ASSIM DIZ O SENHOR”’. Aqui está ele sentado. E como que no culto seguinte, aconteceu de eu olhar
ali embaixo, e lá estava o Irmão Dauch sentado na igreja, dirigiu 300 milhas [482.7 Km. – N.T.], desde Ohio. Eu fui para
Nova York a semana passada, e lá estava ele sentado em Nova York, apesar de tudo isso. Aqui está ele em Shreveport,
esta noite, sentado aqui agora.
Quando eu passar através dos portais do tempo para a eternidade, se Deus me permitir passar em paz,
algum dia eu apertarei sua mão no outro lado, porque é o mesmo Deus.
14
Alguns dias atrás, grandes coisas... eu simplesmente não posso lhes contar o que aconteceu nesses últimos
dias. Parece que, eu creio, na última... desde aquela experiência no Colorado, faz algumas semanas, o Senhor tem sido
mais benevolente para comigo para responder orações. E está suposto haver uma terceira etapa, vocês sabem do meu
ministério; e eu não posso explicar o que é. E então eu creio que o Senhor está conosco e vai fazer grandes coisas.
15
Esta noite, eu pensei, sendo que é a celebração do dia de Ação de Graças, ao invés de pregar, eu tomaria
algo assim, como uma lição de escola dominical, e pôr o fundamento para o serviço que é... para o serviço de cura, ou
qualquer serviço, o fundamento do Evangelho. E pedi para o irmão que lesse no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu vou
continuar a ler somente... ou apenas ler dali outra porção que ele já leu. Eu gostaria de voltar e tomar meu pensamento. O
verso 12 do capítulo 12, e o verso 13, eu penso que é.
“Pois eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens
até aos animais; e sobre todos os deuses do Egito farei juízos; Eu sou o SENHOR. E aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade,
quando eu ferir a terra do Egito”.
16
Esta é uma Escritura notável para mim. E agora eu tenho muitas, muitas Escrituras anotadas aqui, e
algumas notas das quais eu gostaria de falar. E eu não... apenas tentarei fazer como uma lição de escola dominical, assim
todos entenderemos claramente.
17
Eu estou buscando a hora de uma manifestação do Espírito de Deus nestes últimos dias em que estamos
vivendo agora, por outro surgimento do Espírito Santo na Igreja para uma fé de rapto, pouco antes que Ele venha. E tudo
está disposto em ordem para isto. E eu creio que estamos agora no tempo em que a Palavra deveria ter proeminência. Eu
creio que é tempo de deixar de lado nossos credos e nossos pensamentos e voltar para a Palavra.
18
Deus, em cada era, como eu falei a noite passada, Ele contou o fim desde o principio. Ele disse o que seria
em cada geração. Também, Deus, em outros tempos, enviou os profetas. Quando cada tempo veio para essas coisas
acontecerem em cada era, Ele enviou profetas. E a Palavra do Senhor sempre vem aos profetas, o profeta para aquela era.
E toda vez, a única coisa que o profeta fez foi manifestar exatamente a promessa para aquela era.
19
E quando o dia de nosso Senhor Jesus veio em cena, Ele foi a manifestação da Palavra para aquela era. Ele
foi Isaías 9:6, “Porque um menino nos nasceu”, e assim por diante. E então Ele foi também Isaías 35, Isaías 28:19, o
mesmo. Essas, todas essas Escrituras que foram profetizadas, Ele veio para manifestar essa Palavra. Ele fez exatamente o
que estava suposto a ser feito naquele dia. Pois a Palavra... Este Livro é a Palavra, e a Palavra é Deus.
20
E agora já está tudo preparado. Ele apenas toma alguém para entrar em cena para manifestar aquelas promessas –
fé no chamado de Deus. E nós sabemos que temos passado por muitas personificações, e assim por diante. Moisés e
Arão passaram pela mesma coisa. Mas quando isso surge, fiquem quietos. Moisés, quando ele encontrou aqueles

personificadores extra sensoriais, ele apenas os deixou ir. Eles estavam fazendo exatamente o que ele fez, mas ele
esperou até que a completa manifestação acontecesse. E está prometido que a mesma coisa aconteceria nos últimos dias.
Pois como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão homens deste dia. Mas agora isso não deterá a promessa.
Isso apenas magnificará a promessa. Isso a fará real.
21Agora, eu quero que vocês atentem para o que nós vamos falar esta noite: “O Sinal”. Um Sinal!
22
Agora, primeiramente eu quero que vocês notem qual é a ordem disto, a ordem da Páscoa. Era preciso ser
um cordeiro, e era preciso ser testado por quatorze dias. Que é um tipo perfeito de Cristo, o Ante-tipo, um macho, um
cordeiro, e Ele foi provado por três anos e meio de Seu ministério, através de críticas e todo tipo de coisa, o clero daquele
dia, mas Ele foi provado se ficaria firme na Palavra do Pai. Até mesmo na presença de satanás, Ele disse, “Está escrito.
Está escrito”. Constantemente ele derrotou o inimigo com a Palavra. Um exemplo perfeito para nós, hoje: sempre
derrotar o inimigo com a Palavra de Deus que está escrita para o dia.
23
E Ele lhes disse, “Examinai as Escrituras, porque cuidais ter Nelas Vida Eterna, e são Elas que testificam
de Mim”. Em outras palavras, “Se eu não faço o que a Escritura diz que está suposto a ser feito neste dia, então eu sou
um incrédulo. Mas então, quem pode me acusar de pecado?” Pecado é incredulidade. Ele manifestou cada promessa que
Deus fez para aquele dia. Ele a cumpriu. Ele conheceu o dia porque Ele era o Messias, e aquele era o dia do Messias.
24
Agora, notamos que no tempo do entardecer, o cordeiro foi morto depois da janta, ao terminar o dia. Da
mesma maneira que o Cordeiro foi morto.
25
Agora notem, toda a congregação de Israel era... tinha que matar o cordeiro. E foi Israel quem testemunhou
a Sua morte e clamou por Seu sangue. Falaremos sobre isso amanhã à noite se o Senhor... se for possível e agradar ao
Senhor, “O Sangue nas mãos”.
26
E, notem, este sangue não era misturado com nada mais. Ele não podia ser misturado, era apenas sangue
puro desse cordeiro. E ele devia ser passado sobre a verga da porta. Ele não podia ser misturado. Isso é o que é hoje, eles
estão tentando misturar tudo o mais com Isto, credos e afiliações, e todos os tipos de entretenimentos e coisas, mas Ele
não se misturará. Em absoluto, não se misturará com nada. O Sangue não se misturará.
27
E era preciso que fosse comido, estando prontos, as pessoas vestidas, prontas para a jornada. Quando isto
fosse aplicado, as pessoas deviam estar prontas para a jornada. Isso não é para o incrédulo, parado do lado de fora e
simpatizante com isto. É para o crente que já está pronto sob o Sangue, já vestido, calçado, com o bordão em sua mão,
seus lombos cingidos, e prontos para viajar.
28
A razão que eu escolhi isto hoje, um dia de Ação de Graças, uma celebração, é porque hoje é uma
celebração a nossos antepassados peregrinos, que Deus abençoou ao chegarem aqui para começar uma nação. E eles
fizeram uma poderosa nação. Ela se mantém acima de tudo no mundo hoje, com toda a sua corrupção, mas ela tem que
cair. Ela nunca chegou a envelhecer de acordo com as Escrituras. Ela nunca envelheceu. Era jovem, um cordeiro. “O
cordeiro então falou como dragão diante dele.” Subiu, não de águas, aglomerações e multidões de pessoas, mas subiu da
terra. Então percebemos que o cordeiro tinha dois chifres, os quais eram o poder civil e eclesiástico; naturalmente, eles
agora se unem para falar como um dragão, formam uma imagem à besta, porém nós ainda temos a liberdade de adorar a
Deus nesta nação.
29
E hoje inclinamos nossas frontes ao redor de nossa mesa, para agradecer a Deus pela comida natural, pela
qual Ele tem dado o crescimento e provido para nós este ano. E se Ele não tivesse feito isso, todos nós teríamos morrido.
Porque a única maneira pela qual você pode viver fisicamente, é porque algo tem que morrer a cada dia para que outro
possa viver. Se você come carne, a vaca morreu. Se você come carneiro, bem, ele morreu. Se você come batatas, é vida,
elas morreram. Se você come verduras, isso morreu. Você simplesmente vive através de substâncias mortas. E se algo
não morre, você não vive. E se algo tem que morrer para que você possa viver fisicamente, quanto mais é esse Algo que
teve que morrer para que pudéssemos viver eternamente? E é pela substância desta morte da qual estou falando esta
noite, que nós estamos vivos nesta noite. Algo tem que morrer. A Páscoa foi um tipo de Cristo – nossa Vida Eterna.
Agora nós queremos sua total atenção.
30
Um sinal. Ele disse, “O sangue vos será um sinal”, um sinal. “Um sinal”, de acordo com o dicionário
Webster, “é um símbolo de um preço que foi pago.”
31
Como nas companhias de trem e companhias de ônibus. Você entra e quer... Você somente anda de ônibus
ou de trem por meio de um sinal, em muitos lugares. Você compra sua passagem, paga por ela e eles lhe dão um sinal de
que a sua viagem tem sido paga. Então é isso que você tem que ter para viajar num bonde ou na companhia de trem.
32
O cordeiro imolado de Israel era o requisito de Jeová. Para escapar da morte, tinha que haver um substituto.
E Jeová requereu o cordeiro imolado, e o sangue era o sinal de que o requisito tinha sido cumprido. Agora, o sangue era
o sinal que algo tinha morrido, e o próprio sangue era o sinal. Ele estava dizendo que, “Esta casa tem cumprido os
requisitos da palavra de Jeová, e por isso está protegida por este sinal, que a nossa passagem tem sido paga.”
33
Que belo tipo aqui, Cristo nisto. O tipo de nosso Sinal, hoje. A vida veio do sacrifício. E agora o sangue era
o sinal. Suas ordens haviam sido cumpridas. O Sangue! Jeová não tinha que ver você matar o cordeiro. Você apenas
tinha que ter o sangue na porta quando o anjo da morte passasse, e era um sinal que o cordeiro tinha morrido. O sangue

era o sinal que os requisitos de Jeová tinham sido cumpridos nessa casa, e o preço tinha sido pago, e o sinal era aquele.
“Quando eu vir o sinal, passarei de vós.” Quando havia o sinal... mostrava o preço. Vê, o sangue não era morte, mas era
um sinal de morte. “Quando eu vir o sangue, eu saberei que o preço da morte foi pago, então passarei de vós.”
34
Observem, vejam, o crente adorador era identificado com seu sacrifício pelo sinal. O adorador que cria em
Jeová, e tinha preenchido os requisitos de Jeová, tinha se identificado pela aplicação do sinal para si próprio e para a sua
casa, isso é, que o adorador cria nisso. Um tipo perfeito de Cristo para esse dia! Então, o sangue era um sinal de
identificação que este crente já tinha preenchido o requisito de Jeová. “E eu estou seguro que o anjo da morte passará da
minha casa porque eu tenho cumprido com o sinal de Jeová. Um cordeiro foi morto, ao invés da minha família e os meus
amados que estão sob este sangue e ali está o sinal que o cordeiro está morto.” Amém. “Ali está o sinal. Os requisitos de
Deus têm sido preenchidos.” Amém. Quando eu penso nisso, meu coração pula de alegria.
35
Agora, a vida do animal não podia retornar sobre o crente, portanto o sangue tinha que representar o sinal.
Vê, o sangue todo fluindo dentro do animal, o qual foi iniciado de uma simples célula de sangue, formou todo esse
sangue que estava no animal. Quando este sangue foi separado, a vida deixou o animal. Agora, o adorador, ele mesmo
identificado com o sangue, tinha que mostrar a química literal do sangue. Por quê? Isso é tudo o que ele podia mostrar
porque a vida do animal não podia vir sobre o ser humano, pois a vida do animal não tem alma. Mas o ser humano tem
uma alma. Contudo, a vida não podia voltar, então o sangue tinha que representar o sinal da morte.
36
Agora nós temos o Sinal neste dia. Tem sido dado um sinal para nós, o qual é um ante-tipo daquele tipo.
Do sinal natural nos tem sido dado o Sinal supremo, sobrenatural. Tudo o que foi representado, tem sido dado a esta
geração, tem sido dado o Sinal. Agora nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Sinal, e Ele é a nossa identificação que
temos aceitado a morte do Cordeiro. Não somente era Jesus uma vida humana que ia voltar para nós, senão que era o
próprio Deus manifestado em carne que nos trouxe de volta a adoção de filhos, e agora somos filhos e filhas de Deus.
Esse é o Sinal. É a nossa identificação da Páscoa. É a nossa identificação que temos crido em Deus, e Deus o tem
aceitado.
37
Lá atrás, eles não tinham o Evangelho como nós o temos hoje; Ele era ensinado em formas e passou através
de rituais porque o Espírito Santo não havia sido dado.
38
Mas hoje, nós temos a Substância. Nós não temos apenas a forma, ou simplesmente a química; você não
poderia tomar o Sangue de Jesus Cristo, que é o Sinal e aplicá-lo em cada coração. Mas Deus enviou de volta o Espírito
Santo, que é o Sinal sobre o humano, no coração humano. E essa é a tua identificação que você tem aceitado o plano de
Deus, preencheu os requisitos de Jeová. Ele os preencheu para você no Calvário, e você os preencheu de joelhos. E Deus
lhe deu uma marca do Sinal, o retorno do Espírito que estava sobre Cristo, está em você, e uma garantia: a identificação
de Sua vida, morte, sepultura e ressurreição e agora vive eternamente na Igreja crente. Amém. É um Sinal absoluto - uma marca do sinal que pode...
39
Mas se falará mal Dele, certamente. É para isso que Ele está ali. O Egito escarneceu Dele, e as pessoas
fazem o mesmo hoje. Mas ainda é o Sinal requerido de Deus. Eles não podiam colocar o Sangue, a química do Sangue
de Jesus sobre ele como eles fizeram com o do cordeiro; a razão deles colocarem a química do sangue do cordeiro sobre
ele é porque não havia vida no cordeiro que pudesse voltar sobre o adorador. Mas aqui a vida que estava no sangue...
cuja vida está no sangue. Agora, o Sangue foi derramado no calvário, banhou a terra e nós temos o Sinal do Sangue, o
qual é o batismo do Espírito Santo para nos identificar como crentes.
40
“E estes sinais seguirão aos que creem”, não apenas aos que professam, mas crentes identificados! “Eles
podem seguir. Eles provavelmente seguirão, talvez eles sigam...” Jesus disse, “Eles seguirão aos que crerem”. É
absolutamente impossível não acontecer! “As obras que faço, vós também as fareis.” Esta é a identificação. A
identificação de Jesus foi manifestar a Palavra de Deus, o qual era Ele. E a identificação da igreja hoje, é manifestar a
Palavra prometida neste dia, pelo mesmo Espírito que manifestou e vivificou a Palavra lá atrás. O mesmo Espírito
vivifica a Palavra para o crente hoje e manifesta a mesma coisa, mostrando que o Sinal está nesta pessoa, o qual é a vida
ressuscitada de Jesus Cristo vivendo no Seu crente. Oh, isso deveria colocar a igreja em chamas! E isso é verdade,
apenas tão verdade quanto possa ser.
41
Nós temos que nos identificar com o nosso Sacrifício. Temos que ser identificados na Sua morte. Quando
um judeu colocava sua mão sobre o sacrifício, ele estava se identificando, transferindo seus pecados para o seu sacrifício,
e o sacrifício morria. Agora nós colocamos nossas mãos, pela fé, sobre Jesus Cristo, e somos identificados com Ele em
Sua morte. Não somente em Sua morte, mas se nós somos aceitos, somos identificados não somente na Sua morte, mas
também na Sua ressurreição. Através da Vida que estava Nele, foi enviado de volta sobre o crente, como um sinal, um
memorial de que a morte tem passado dele, e Deus o tem selado dentro do reino de Deus até o dia da tua redenção. [Ef.
4:30].
42
O Evangelho genuíno e verdadeiro, tão puro quanto sei que é. Eu sei que é verdadeiro. Eu o tenho provado.
Não tem “ismos”, emoção, arranjos, artimanhas, acessórios, nada. É somente a fé pura inadulterada na Palavra de Deus e
a obra terminada que Deus requereu no Calvário, sabendo que não haveria nada que pudéssemos fazer para nos salvar a
nós mesmos. Simplesmente aceitamos o que Ele fez por nós.

43
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então Deus lhe deu o selo da circuncisão como
um sinal que Ele tinha recebido sua fé. Aí está o Evangelho. Agora, quando nós declaramos que cremos em Deus, então
Deus identificará nossa fé, dando-nos o Sinal do Sangue de Jesus de que Ele concluiu a obra por nós no Calvário, então
nossa vida está Nele. A Vida de nosso Sacrifício está em nós.
44
Não podia vir pela química do sangue do cordeiro, porque não havia nada aí para voltar, era só uma
química. Você não poderia transferir o sangue dentro de um ser humano. Ele não funcionaria, o sangue animal não se
misturaria com o sangue humano. Então a química não funcionaria, mostrando que isso era a sombra. Mas agora a Vida
que estava no sangue torna-se o Sinal. E agora quando nós mesmos nos identificamos em Sua morte, sepultamento, e
ressurreição, por crer Nele e sendo batizados em Sua morte, sepultamento e ressurreição... Quando nós ressuscitamos, o
Espírito Santo está ali para nos dar um Sinal, um Sinal eterno, escrito em todo nosso coração, alma, toda a constituição,
mente, corpo e tudo o mais, assim você é uma pessoa separada da incredulidade. Você é uma pessoa separada das coisas
do mundo. Você está separado da morte. Você está separado de todas as coisas. E você é um produto que Deus tem
selado dentro do Reino, pelo Seu Espírito Santo.
45
Nenhum diabo, nenhuma doença, nem morte, nem dor, nem qualquer outra coisa mais pode te aborrecer,
enquanto você mantiver esse Sinal sobre isso. Amém. A tua fé imutável pulsa isso, e isso forma um molde de Jesus
Cristo, a imagem na qual você está caminhando hoje.
46
“E quando eu vir o Sinal passarei sobre vós.” É um sinal, é um sinal que o preço tem sido pago. Jesus
pagou o preço, e você o recebeu Dele. Possuindo o Sinal em sua mão, você tem a garantia da ressurreição. Você tem a
garantia que tudo o que você precisa nesta jornada, fica provido nesse Sinal de Seu sofrimento no Calvário, onde Ele
pagou o preço de toda maldição que poderia ser colocada sobre você. Esse Sinal transmite paz. Amém.
47
Não há demônio que possa permanecer diante Dele. Não há nada que possa ficar em pé diante Dele, porque
Deus O tem aceitado. E você segura o Sinal em sua mão, mostrando que o preço está pago. Oh, é um Sinal positivo.
48
Você sabe, numa corte quando o julgamento está definido, quando você sabe que está enfrentando a morte,
como este homem aqui do clube noturno que acaba de matar o senhor Oswald. Se você soubesse que estaria enfrentando
isso, ou algo similar, você contrataria o melhor advogado que pudesse encontrar. Eu faria isso. Se eu soubesse que a
minha vida corria risco, eu contrataria o melhor advogado que pudesse encontrar. Cada pessoa faria isso. É a coisa mais
sensata a fazer.
49
Agora, neste caso, você sabe que está indo para a cadeira elétrica, e vai se separar de sua família, para
sempre, enquanto eles o eletrocutam, ou o que quer que fosse, porque você sabe que é culpado... E este advogado está
tentando defender o teu caso.
50
Agora, o advogado pode pensar que ele tem tudo sob controle. Mas, veja, é o juiz quem vai decidir o
caso, sem importar se o advogado pode esclarecer para o juiz que você está justificado do teu ato. O advogado tem que
fazer o caso tão claro para o juiz, que o juiz verá a justiça do teu ato.
51
Oh! Deus, se as pessoas apenas pudessem ver isto! Nosso Juiz é nosso Advogado. O caso está encerrado.
Está tudo acabado. O mesmo que é Juiz, é nosso Advogado. O caso está encerrado, nós temos o Sinal. Ambos, Juiz e
Advogado é a mesma Pessoa. Quando Deus Se fez carne e habitou entre nós, nosso Juiz se tornou nosso Advogado e o
caso está concluído. E o Espírito Santo está aqui como um Sinal que nós estamos prontos para passar daqui para a terra
do além.
52
Nós estamos livres do pecado; já não pecamos mais, não somos do mundo. “Filhinhos, vocês não são do
mundo.” Nosso Juiz e Advogado é a mesma Pessoa, então o caso está encerrado. O caso era tão grande contra nós! E o
caso que havíamos pecado era tão grande contra nós, que nem mesmo o Arcanjo podia defendê-lo; ele não podia
preencher os requisitos. Nenhum Arcanjo, nenhum Querubim, nenhum Serafim, nada podia pagar o preço. A única coisa
que podia ser feita para salvar a raça humana era o Juiz tomar o lugar e se tornar também o Advogado. E isso foi
exatamente o que Ele fez.
53
Se o sinal, ou o sangue, no tempo da saída do Egito, o êxodo, se o sinal era o sinal supremo... Agora se... O
sinal não servia para nada a menos que fosse mostrado. O sinal tinha que ser mostrado. Não um simpatizante com o
sinal; mas o sinal tinha que ser aplicado.
54
E não importava o quanto alguém pudesse provar que ele era um judeu, e um judeu de pacto, pela
circuncisão, isso não tinha nada a ver com ele, em absoluto. Ele tomava o sinal, não o pacto. Ele nunca disse, “Quando
eu vir o sinal do pacto”, mas “Quando eu vir o sinal!” Então hoje você pode ser um cristão professo, você pode estar em
um pacto com Cristo, mas a menos que o Sinal seja mostrado nesta hora tardia em que estamos entrando agora, não há
maneira de Ele passar por cima. O Sinal deve ser mostrado. Deve estar à vista.
55
Agora, lembrem, um judeu poderia ter se levantado e dizer, “Eu tomarei vocês, homens, à parte, e lhes
digo: Eu creio que é a verdade. Eu creio em Moisés, o profeta. Eu creio que a Coluna de Fogo está guiando-o. Eu creio
que esse é Jeová.” Todos testemunhamos disso, cremos em toda a Palavra, em toda a mensagem”, e ainda dissesse:
“Agora, eu sou tão bom quanto vocês porque eu sou um judeu circuncidado.” Se ele não tivesse aquele sangue na noite
de Páscoa, ele morreria da mesma maneira.

56
E hoje cada igreja, cada indivíduo que não está e não pode mostrar esse Sinal do Espírito Santo, está
morrendo espiritualmente e morrerá. Não importa o quanto creia na morte, sepultamento e ressurreição; não importa o
quanto você repita o Credo dos Apóstolos, repita isso, ou o que você possa fazer; não importa o quão bem educado você
seja, e que experiência teológica você tenha tido; você poderia ter diplomas de Doutor, e Bacharelado em Artes e
qualquer coisa mais, um DD., LD., Doutor em Latim, ou o que mais você pudesse ser, ou literatura, mas isso não O
produziria. O Sinal deve ser mostrado.
57
Isso era somente uma sombra do Real para este dia, o ante-tipo. O sinal devia ser exposto. Um judeu podia
fornecer a evidência de que ele estava no pacto; mas se o sinal não estivesse ali, o pacto ficava sem qualquer efeito. E
assim é hoje, meu irmão, minha irmã. Eu quero lembrar a vocês disto. Vocês dentro, fora, no piso inferior, ou onde vocês
estiverem, a hora é chegada. E cada um pode ver o entorpecimento da igreja hoje. Cada um pode ver a mortandade de
muitos, muitos de seus membros. É porque vocês têm brincado, vocês têm tomado sensações, e vocês têm tomado outras
coisas. E vocês têm confiado na sabedoria de alguns homens, na teologia de algumas organizações, na associação de
membros da igreja de sua mãe e de algum pastor fiel. Mas todas essas coisas são boas, não tenho nada contra elas, não é
mais do que a circuncisão era para o judeu, mas isso não era o programa de Deus. “Quando Eu vir o sangue”, e isso
unicamente!
58
E hoje o Espírito Santo é o pacto de Deus com o povo do pacto de Deus. O Espírito Santo, a Vida do Cristo
ressuscitado, deve ser mostrado na igreja entre as pessoas, fazendo-O o mesmo ontem hoje e para sempre.
59
Não importa quão leal membro você seja! Você pode ser o que for, um bom homem, ou uma boa mulher.
Isso certamente é bom. Nós apreciamos isso. Mas somente o Sinal te manterá vivo, o Sinal de Deus. Você poderia ser
um bom estudante da Biblia. Você poderia ser uma boa pessoa. Você poderia até mesmo ser o Presidente. Você poderia
ser qualquer coisa que quisesse ser. Não há escusas. Quando Deus começou o êxodo do Egito, chamando Israel para fora
do Egito, para a Sua terra prometida, não havia escusas. Cada homem tinha que expor o sangue.
60
E hoje, o êxodo é a chamada para fora dos sistemas, para entrar na Noiva. Não importa o quanto você esteja
no sistema, ele ainda requer o Sinal da Vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O Sinal ainda é
requerido.
61
Todo homem, não importa se ele foi um homem fiel. Ele poderia ter sido o Faraó do Egito, e ele era o
homem mais importante do dia, mas o sinal tinha que ser aplicado nele, não importava o quão importante ele fosse. Se
ele era um bispo, sacerdote ou o que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver com ele. Deus
somente reconhecia o sinal, o povo do pacto. É a mesma coisa hoje, o Espírito Santo somente reconhece o povo do
pacto. Nós sabemos disso.
62
A morte estava pronta para assolar o Egito a qualquer momento. Deus lhes tinha mostrado Sua graça,
poder, e sinais. Eu quero que vocês saibam que isso é o que segue a cada avivamento: graça, poder e sinais. Graça para
vir ao povo; poder para Ele mesmo Se fazer conhecido; e o sinal do tempo. Exatamente o que Ele tem feito hoje, outra
coisa. E Ele o tem feito de muitas maneiras. Vocês poderiam tomar apenas essa Escritura ali e pregá-la e pregá-la, por
dez semanas aqui e nunca deixá-la. Como ele simboliza as três etapas pelas quais temos passado! Ele simbolizaria as três
misericórdias de Deus através de Martinho Lutero, e o Pentecostes... Martinho Lutero, e também através de Wesley, e os
Pentecostais, as três etapas da jornada. As três etapas da jornada de Israel, os três mensageiros para Sodoma, todas essas
coisas diferentes que eles simbolizariam.
63
Ele simbolizaria o ministério de hoje. Simbolizaria a mensagem de Billy Graham, a graça para o mundo; o
de Oral Roberts, como o poder para o mundo; e a presença de Jesus Cristo, como o último sinal para o mundo. Pois
Sodoma recebeu seu último sinal, a igreja espiritual, os que foram chamados para fora tiveram seu último sinal antes que
o mundo gentio fosse queimado. Jesus disse: “...assim será na vinda do Filho do homem, a mesma coisa”.
64
E vemos que estas grandes coisas haviam sido mostradas no Egito, e seus desejos ainda eram não se
arrepender ou crer na mensagem. E se isso não está no mundo hoje, eu não sei o que é o mundo. Eles têm tido graça,
poder, e viram os sinais da era, os sinais do tempo. Deus escrevendo, e com Sua mão na natureza, grandes sinais
espantosos nos céus, que eles não conhecem, “discos voadores”, eles os chamam assim, e tudo o mais; satélites, ou o que
quer que eles os chamem, astronautas voando nos céus, sinais espantosos, terremotos em diversos lugares, maremotos,
homens desfalecendo de terror; tempos confusos, angústia entre as nações. Todas as coisas que Ele prometeu, nós temos
visto essas escrituras na parede. Nós temos visto com nossos próprios olhos.
65
Nós vemos na igreja de onde a graça tem saído para chamá-los. Nós vemos de onde o poder tem sido
demonstrado pelo grupo pentecostal para trazer de volta novamente o batismo do Espírito Santo, o poder. E temos visto
o poder sobrenatural da identificação de Jesus Cristo, Ele mesmo parado em nosso meio, entre nós, e fazendo as coisas
que Ele fez no princípio. Os mesmos testemunhos, exatamente.
66
Israel saindo, igualmente com um sinal como é hoje. Observe o que Israel teve no seu êxodo. A primeira
coisa que eles tiveram para identificar conscientemente que o tempo estava à mão, foi um profeta com a mensagem.
Moisés desceu com a mensagem. A Palavra de Deus estava com Moisés. A próxima coisa, Moisés tinha que ser

identificado. E ele foi identificado pela Coluna de Fogo. Aquilo identificou sua obra, para a qual Deus o tinha enviado. E
Moisés tinha a Palavra de Deus, até mesmo para criar coisas e trazê-las sobre a terra.
67
E o sinal que Deus lhes deu, pelo sangue, era a identificação, ou melhor, a garantia de que eles ficariam
ilesos no tempo da morte. A mesma coisa tem acontecido hoje, a mesma coisa. A Palavra de Deus nos tem sido trazida; a
Coluna de Fogo está entre nós identificando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos – o mesmo ontem, hoje e
eternamente e a segurança do batismo do Espírito Santo em nossos corações, colocando nosso amor para Deus. É o
êxodo em ação outra vez.
68
Israel saindo, como eu disse, é um tipo da Igreja saindo, ou a Noiva saindo da igreja. A Noiva será o
remanescente, será um pequeno grupo, o eleito, o predestinado. Quando uma mulher estende um pedaço de tecido, ela
põe seu molde sobre ele, de maneira que ela vai cortá-lo e ela tem sua própria maneira de fazer uma escolha. Mas o que
ela deixa fora do molde, é o mesmo tipo de tecido que estava sob o molde, mas ela ordenou para si tomar este. Ela
mesma o arrumou. Deus fez o mesmo. “O remanescente da semente da mulher que foi deixado na Terra.” Hoje é o
chamado da Noiva para fora da igreja, o êxodo para o rapto. Porque a igreja, verdadeiramente, vai passar pelo período da
tribulação como vocês, irmãos pentecostais, têm pregado isto. Eu creio nisso. A igreja vai passar por ela, mas não a
Noiva. Não, senhor!
69
Alguém discutindo isso comigo, há não muito tempo, disse, “A igreja terá que passar por uma purificação.”
Eu disse, “Isso é verdade, porque ela rejeitou o Sangue.” “Mas, e se o período da tribulação apanhar a Noiva, Sua
própria esposa na tribulação?” Não, senhor! O Sangue de Jesus Cristo nos tem limpado de todo pecado e não há mais o
que purificar. E o Sangue de Jesus Cristo e aquele Sinal são como identificação que tem sido purificado. Amém! Este é o
Sinal da Noiva, usando o anel.
70
O ministério de Moisés para Israel era reunir toda a sua congregação em um lugar para orar e adorar.
Quando estas coisas vêm, como estava lendo esta noite, eles tinham que ficar e se manterem ali juntos. Assim é a
congregação de Deus que se reúne fora de todo credo e doutrina do mundo. Eles vinham de todas as partes de Egito para
um lugar onde eles haviam estado reunidos.
71
Aqui, nós poderíamos... Nós podemos ler em Hebreus 10:26 e ver perfeitamente claro. Enquanto vemos os
grandes sinais do fim dos tempos nos advertindo que o tempo está à mão, nós deveríamos nos amar um ao outro mais do
que já o fizemos em toda a nossa vida. Deveria haver uma grande fome de ir à igreja! Deveria haver uma grande fome
para nos vermos um ao outro. Deveria ser um assunto de amor.
72
Eu mal posso esperar para chegar em Tucson. Oh, Deus curou minha pequena esposa! Ela é parte de mim.
Eu mal posso esperar para chegar ali. As horas, eu estou contando os dias e as horas, quando eu posso estar ali com ela.
Essa é a maneira que a Igreja deveria ser. Apenas vendo isso, o poder de Deus, o que tem feito por nós, deveríamos estar
contando os momentos, reunindo-nos em amor, o qual pode nos levar algum dia para encontrar com Jesus.
73
Alguém disse há não muito tempo, disse:” Irmão Branham,você assusta as pessoas dizendo que a vinda do
Senhor está tão próxima.”
Eu disse, “Eles não deveriam ficar preocupados acerca disso. Isso deveria ser a coisa mais feliz de que
sabemos.” Sim!
74
E Ele aparecerá a segunda vez para todos aqueles que amam a Sua vinda. É um assunto de amor. E como
deveríamos amar um ao outro, porque somos cidadãos companheiros do mesmo corpo! Nós deveríamos ter amor um
com o outro.
75
Advertindo-nos, o tempo está à mão! Os crentes deveriam estar se separando das coisas do mundo, dos
cuidados do mundo. Essa é a razão que eu tenho falado duro contra as mulheres, e assim por diante, da maneira que eu
tenho feito. E então, separem-se desses programas de TV! Separem-se desse evangelismo de Hollyood. Voltem a uma
sinceridade profunda. Nós ficamos no púlpito e pulamos e rimos e gritamos e nos portamos mal, e as mulheres dançam
na audiência, com seus vestidos bem apertados, e todo tipo de jóias e coisas penduradas, com seus cabelos cortados, e
algumas delas com maquiagem. E elas têm um pastor intelectual ali, um pregador que sabe ligar a Palavra tão perfeito!
Isso não é aquilo! Nós não viemos ao altar de Deus rindo, portando-nos indecentemente, fazendo graça. Nós viemos ao
altar com sinceridade e profundeza, porque ali é onde nós morremos. Você não vai à morte rindo e regozijando, se você
tem sua mente correta. É uma pessoa insana que faz isso.
76
Aqui, há poucas semanas, quando eu estava assistindo a um programa, num posto de gasolina, do nosso
grande irmão, Billy Graham, quando ele estava fazendo o seu maior avivamento que ele teve...ou o maior avivamento
que ele teve na Califórnia. Eu estava observando, a televisão captando o rosto deles vindo ao altar. As crianças se
empurrando, e lutando, indo ao altar e rindo e fazendo gracejos, sem sinceridade, mascando- - mascando chicletes,
olhando ao redor. Chegar ali e dizer “sim”, fazer uma confissão e voltar. Billy disse que ele consegue ter trinta mil deles
em um ano e, passado um período de tempo, não lhe restam trinta. Não há sinceridade. Não há sinceros mais. As pessoas
não estão prontas para confessar. Eles querem orar: “Deus, cure-me, faça isto ou faça aquilo, aquilo outro”. Porém,
quando é para chegar a morrer, e confessar seus pecados e ficar bem com Deus, isso não é mais visto. Essa é a razão que
nós não vemos mais curas do que já temos. Essa é a razão que eu estou pregando estas coisas. Vamos ter estas coisas

prontas para um culto de cura. Nós temos que ter estas coisas primeiro. Deus te cura para Sua glória. E nós temos que
estar prontos para Sua glória.
77
Agora, isso é o que o Egito tinha que fazer. Lembrem, eles testavam o cordeiro por quatorze dias. O Egito...
Ele disse, “Tirem toda a sujeira de vossas casas. Tirem toda a levedura.” Vocês não podem ter fermento. Quando esta
marca entrar em vossa casa, este Sinal, vocês não podem ter fermento nela. Isso representa o mundo. Você não pode
amar a Deus e a mamon, o mundo ao mesmo tempo; todos os cuidados do mundo, todos os cuidados e seus credos, e sua
confusão, e sua diferença. Você está vindo para Jesus Cristo!
78
Você poderia imaginar um judeu no Velho Testamento vindo com seu cordeiro para fazer uma oferenda?
Ele estava obedecendo a Jeová, o que Ele lhe disse para fazer. Isso foi feito. Ele aceitava o sacrifício. Ele via o cordeiro
morrer. Suas mãos ficavam ensanguentadas com o cordeiro moribundo. Ele ia para casa justificado porque ele ia com
sinceridade. Aquilo era bom. Mas depois de um tempo isso se tornou uma tradição. E os homens disseram, "Vocês
sabem, este é o tempo de Páscoa, é melhor nós fazermos isso, e eu tenho que oferecer um cordeiro.” Isso chegou a um
ponto que ele podia comprar um cordeiro e pedir para outro oferecê-lo em seu lugar. Isso se tornou um credo na igreja. E
Deus disse que o próprio sacrifício que Ele requereu se tornou um fedor em Seu nariz, porque era oferecido sem
sinceridade.
79
E nós, povo Pentecostal, estamos entrando na mesma condição. Isso é correto. Temos decaído a tal ponto
que a sinceridade se foi dentre nós. Nós entramos e tentamos levar as pessoas para dentro da igreja, como a outra igreja
faz para conseguir grandes multidões, e assim por diante, nas nossas igrejas. Nós nunca deveríamos fazer isso. Nós
temos que vir em sinceridade, e ali ficar tão mortos quanto possamos estar, para que o Sangue de Jesus Cristo e o Sinal
passam vir sobre nós. Isso faz uma pessoa ser uma pessoa diferente. Uma mulher pode levantar dali e ir; ela quer
obedecer a cada Escritura que está na Bíblia, sem se importar com o que acontecer. Um homem, da mesma maneira,
nenhuma denominação, nenhum credo ou nada mais pode separá-lo do amor de Deus que ele encontrou ali no altar, se
ele continuar a seguir no caminho do Senhor. Porém, hoje nós não temos a sinceridade para isso, nós apenas tomamos
isso como uma tradição, “Nossos pais fizeram isso.”
80
Assim como neste Dia de Ação de Graças. Muitas pessoas hoje nem pensaram, dezenas de milhares vezes
milhares, e milhões de pessoas na América jantaram hoje em uma celebração de Ação de Graças, com um peru sobre
suas mesas, e nem sequer ofereceram uma oração de agradecimento. Porém eles não teriam isto sem ter aquilo primeiro.
Sobre a mesma mesa onde eles tiveram o peru, estava uma garrafa de uísque e muita cerveja sobre a mesa. Tornou-se
uma tradição. Você diz, “Isso é ridículo. Isso nem mesmo é “Americanismo!”
81
Eu os faço responsáveis, vir ao altar para uma confissão com os olhos secos, é uma tradição. Vocês
deveriam morrer ali com seu sacrifício, enquanto vocês se identificam que estão mortos. Amém. Sepultados em Cristo
até que o mundo fique morto atrás de vocês. E vocês entrem em uma nova vida com Cristo Jesus, em Sua ressurreição.
Amando Sua Palavra, tomando Sua Palavra, observando Ele mesmo Se identificando em Sua Palavra, enquanto está lhes
dando a identificação que vocês têm passado da morte para a vida. Que tempo estamos vivendo! Sim, senhor.
82
Agora, vemos que estamos vivendo nas últimas horas, os crentes devem aceitar toda a Palavra.
83
Observem, não era apenas reunir-se e falar sobre isso, que todos os judeus se reuniam e diziam: “Agora eu
lhes digo, eu lhes digo, companheiros. Vocês sabem, eu creio que Moisés está certo porque, olhe, nós vemos Deus, Ele
mesmo Se identificando com Moisés. Pois vemos essa Coluna de Fogo, sabemos o que acontece. Nós conhecemos todas
as identificações que Deus tem dado a Moisés. Isso é correto. Vocês sabem, ele disse, ‘Nós temos que ter o sangue na
porta.’ Eu creio nisso. Mas, vocês sabem, depois de tudo, eu creio que sou tão bom como qualquer outro. Eu sou
realmente um Judeu do pacto. Eu tenho sido circuncidado e pago minhas ofertas e dízimos dentro da congregação. Ora,
até mesmo janto com o sacerdote. Bem, eu sou tão bom quanto o restante de vocês.” Isso é o que não aconteceu.
84
Nós não estamos reunidos para falar acerca da Mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na Mensagem.
E a Mensagem é Cristo, Ele é a Palavra. Vamos entrar Nele e permanecer debaixo Dele. Sim, senhor. Isso é o que
estamos supostos a fazer.
85
Ele não era responsável por nenhuma pessoa fora do sangue, nenhuma. Não importava quem ele fosse, ele
não era responsável. Tinha que tomar a todos, não somente ele mesmo, mas toda a família. Eles somente estavam
seguros quando o sinal era exposto. Nós não podemos nos sentir seguros até que o Sinal esteja exposto. Isso é correto.
Vocês devem vir sob este Sinal, o Espírito Santo de Deus. E Ele apresenta vocês a Jesus Cristo porque Ele vem e vive
em vocês.
86
Como eu disse a noite passada, lá em Nova York, em uma das mensagens. Eu lhes disse que se
Shakespeare vivesse em mim, eu faria as obras de Shakespeare. Porque eu não poderia evitá-lo. Eu estou morto,
Shakespeare e eu não podemos viver juntos aqui dentro. Shakespeare foi um poeta, e eu sou um ministro, nós não
podemos viver juntos. Mas se eu estou morto para mim mesmo, e Shakespeare vive em mim, eu farei as obras de
Shakespeare. A vida de Shakespeare viveria em mim como se fosse Shakespeare. Se a vida de Beethoven vivesse em
mim, eu seria Beethoven. Se a vida de John Dillinger (Pistoleiro e assaltante de bancos – Trad.) vivesse em mim, eu seria
John Dillinger. Isso é correto.

87
E se a vida de Jesus Cristo vive em uma pessoa, ele se torna identificado com Ele. É Cristo em você. Não
um membro de igreja, não um sistema, mas o poder ressurreto. É o Espírito Santo um sinal sobre você que a tua vida
diz “Amém”, para toda Escritura, para as promessas escritas ali dentro. E você já não é mais você mesmo. Você é de
Cristo. Você não pensa os teus pensamentos. Você não pensa os teus pensamentos, você diz, “Eu penso”. Você já não
pensa mais. A vida que estava em Cristo está em você. A mente que estava em Cristo está em você. As obras que
estavam em Cristo, estão em você, e Cristo, Ele mesmo está em você. Você está morto. A tua vida está escondida em
Deus através de Cristo, selada ali dentro pelo Espírito Santo. Você não se pertence mais.
88
Ele não era responsável por mais ninguém. A família toda devia ser trazida para dentro e o sinal devia ser
exposto. Tinha que ser. Se ele não fosse exposto, então ele não tinha nenhum efeito. Você podia crer nele, você podia
dizer, “Oh, sim, eu creio nele.” Porém, isso não era suficiente. Você diz, “Bem, eu te digo o que vou fazer. Eu pegarei
uma vasilha, e a colocarei por aqui na parede. Mas realmente, eu penso, contanto que eu tenha aqui dentro, se eu tiver o
sangue aqui, sobre...” Não, senhor! Você não pode fazer segredo a respeito disso. Não, senhor. Você tem que tê-lo.
Você tem que tê-lo exposto. Aquele foi o propósito de colocá-lo sobre as portas, então Ele podia vê-lo no umbral e na
verga da porta. É algo do qual você não pode se envergonhar. Você quer que o mundo todo saiba que você está morto,
e que a sua vida está escondida em Deus, através de Cristo.
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Falando a respeito de um dia de Ação de Graças, eu lhes digo, não uma tradição, de forma alguma. Nós
temos muitas tradições agora. O que nós precisamos hoje é de um refrescante batismo do Espírito Santo de volta na
igreja; não uma celebração, mas um enchimento. Então isso deveria ser a nossa celebração do dia de Ação de Graças,
como nós o chamamos. Deveria ser o Espírito Santo entrando em nossas vidas. Se nós pudéssemos comer um peru como
nossos antepassados comeram, deveríamos receber o Espírito Santo como nossos antepassados o receberam. Amém. Não
uma tradição, mas um mandamento de Deus. Nós deveríamos recebê-Lo.
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Olhem para Josué, se vocês lerem em Josué, segundo capítulo. Eu tenho anotado aqui “Leiam-no”. Eu não
tenho tempo, mas eu quero que vocês saibam, que quando Moisés e Josué estavam a caminho no deserto, indo no êxodo,
eles enviaram alguns ministros, espias, para espiar a terra. E, recordem, havia uma Gentia ali do outro lado do rio
chamada Raabe. Ela era uma prostituta. A coitada era uma prostituta, talvez repudiada da família. Porém descobrimos
que quando ela viu aqueles homens e soube que eram homens de Deus, ela era uma prostituta, ela queria saber se ali
haveria alguma misericórdia que pudesse ser concedida a ela. Deus dá misericórdia àqueles que clamam por
misericórdia. Todos aqueles que clamam por misericórdia, receberão misericórdia.
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Observem essa prostituta, ela disse, “Eu mostrarei benevolência.” Observem, ela não precisou ver a Josué.
Ela não sabia como ele penteava seu cabelo ou que roupas ele usava. Ela disse: “Tenho ouvido que Deus está com
vocês.” Isso é tudo o que ela queria saber. E eu te digo, irmão, não é como você se penteia, ou o que você faz, ou que
tipo de roupas você usa, que classe de Ph.D. você tem. “Eu ouvi que Deus está entre vocês”, essa é a coisa principal. Nós
queremos saber onde Deus está em tudo disto.
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Observem as organizações. Olhem para onde elas estão indo. Está Deus entre as organizações? Se estiver,
então Ele as está guiando diretamente para o Concílio das Igrejas, e de volta para a marca da besta. Deus não está nisso!
Deus está em Sua Palavra, porque Ele é a Palavra. Isso é exatamente. “Eu tenho ouvido”. E fé vem não por ouvir ao
Concílio, mas a Palavra. Ouvindo a Palavra.
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Eles viram isto e eles souberam. Ela soube que era verdade. Ela pediu misericórdia, observem, para ambas,
para ela e para a sua família. Ela pediu por ela e por sua família, exatamente como eles fizeram no Egito.
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Notem, ela recebeu um sinal – um sinal vermelho. Aquele cordão escarlate pelo qual ela desceu os espias
pela janela seria um sinal. Deus não... O anjo destruidor não se aproximaria enquanto ela tivesse aquele sinal. Mas se ela
dissesse, “Oh, eu os deixei ir, eu fiz uma boa obra. Então agora para que ninguém me critique vendo este cordão
escarlate pendurado aqui, vou puxá-lo de volta.” Então o anjo do juízo nunca teria passado sobre sua casa. Ela tinha que
ter o sinal exposto. Ele tinha que permanecer ali.
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“Aleluia!” Oh, isso significa “Louvado seja Deus” nestas horas. Lembrem disto. Eu não estou aqui por um
sustento. Eu não estou aqui pregando por um sustento. Não, senhor. Eu ainda posso trabalhar para isso. Eu não faço isso
por causa daquilo. Se eu pensasse que houvesse alguma outra maneira correta, além desta... Lembrem: este sou eu, e
terei que prestar contas a Deus. É minha alma que vai se encontrar. Não somente eu, mas eu sofreria mais condenação. A
Palavra de Deus é Deus. Esse é o programa de Deus que está posto ali, e essa é a Verdade.
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Eu creio que o cordão escarlate tinha que ser mostrada, ou o anjo destruidor nunca teria honrado nada mais
exceto aquele sinal quando estava exposto. Os mensageiros lhe deram um sinal, e ela deveria mantê-lo exposto.
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Notem, Jericó tinha ouvido o que Deus tinha feito, mas não fez nada ao receber a advertência. O mundo
hoje... isto não está limitado em algum lugar, o mundo todo sabe que estas coisas estão acontecendo. O mundo todo tem
sabido. Os Episcopais, o Católico, o Luterano, todas as denominações sabem que há um Deus que opera em Sua Palavra
neste dia, e mantém Seus sinais e maravilhas operando. Isto não está apenas limitado a uma esquina. Eles o ouviram, mas
não querem recebê-lo.
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Seu grande poder e Seus sinais tinham sido mostrados, mas eles não quiseram recebê-los. Da mesma
maneira como foi em Sodoma: Seus grandes sinais e maravilhas tinham sido mostrados ali, mas eles não quiseram
recebê-los. Então não havia nada a fazer, exceto o julgamento que seguia. Eles deviam crer em toda a Palavra para serem
salvos. Mas eles pensaram que eram salvos, talvez, em sua grande organização de Jericó, sua cidade. Eles pensaram que
isso era bom o suficiente, mas não foi assim.
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Porém, uma pequena prostituta... “Deve ter sido alguns dos rapazes das fitas que entraram sigilosamente ali
e tocaram algumas das fitas” A semente predestinada o captou e creu nisso. Então de qualquer maneira eles entraram ali
para dar uma mensagem. Eles tiveram um culto aquela noite na sua casa. Ela usou sua casa como uma igreja para receber
a mensagem. Oh Deus, permita-nos abrir nossos corações e receber a mensagem que Jesus está vivo nesta noite. Ele está
bem aqui entre nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abram suas casas e permitam o Mensageiro, o Espírito
Santo entrar e identificá-los pela Sua própria presença, o Sinal que está sobre vocês. Então vocês já não têm que tomar a
palavra de alguém mais para isso, Ele está ali para falar por Ele mesmo. E Ele é a Palavra. Isso é correto. É o Sinal de
Deus para Ele próprio Se identificar.
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Ela usou sua casa para os mensageiros. Então ela colocou toda a cidade que cria sob o mesmo sinal. Essa é
a maneira que a igreja deveria estar fazendo hoje. Colocando a todos os que creem sob o mesmo sinal. O Sinal é o
Espírito Santo. Apenas lembrem, eles deveriam estar sob o Espírito Santo.
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E quando Deus destruiu seus anjos... O anjo destruidor passou e quando eles viram o sinal, a marca do seu
sinal, a sua casa ficou em pé. O restante de Jericó caiu. Só ao som da trombeta, apenas pensem, e todos os muros caíram.
Eles entraram em seguida e mataram absolutamente tudo o que havia ali dentro, mas todo o que estava sob o sinal estava
seguro. Por quê? O mensageiro de Deus tinha chegado. Eles lhes tinham dito a verdade e eles entraram debaixo do sinal.
Sim, senhor. Mas muitos deles não quiseram crer nele. Então se eles não quiseram crer nele, tiveram que sofrer as
conseqüências.
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A mesma vida que estava no sinal do Egito, veem, a mesma coisa que o sinal de vida no Egito, não havia
sangue aplicado para eles ainda, mas eles deram um símbolo vermelho como sinal. Então, quando eles viram o sinal,
Josué é um tipo de Jesus, foi fiel para com o sinal que era o indício de que seus mensageiros tinham pregado quando
Josué deu ordens que ninguém deveria subir para aquela casa onde estava aquele sinal (não, senhor), porque ninguém
devia ser morto sob aquele sinal. E Josué realmente significa “Jeová Salvador”, o mesmo que significa Jesus. E quando
ele enviou seus mensageiros, Josué, outro tipo para o mundo gentílico e aos gentios, aquela pequena minoria que creu e
expôs o sinal, até mesmo o anjo da destruição reconheceu aquele sinal. Veem? Essa é a única coisa que Ele reconhecerá
hoje.
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Ele nunca reconheceu o presidente daquela companhia. Não. Ele nunca reconheceu os homens principais,
os chefes militares, os grandes homens. Ele nunca os reconheceu. Ele somente reconheceu onde o sinal estava exposto.
Muitos deles podiam ter crido nele. Muitos deles podiam ter crido que eles iam ser tomados, porém isso não o deteve. O
sinal tinha que estar exposto. Sim, senhor. Isso é tudo. Todo aquele que estava sob o sinal foi salvo no Egito. E ao
mesmo tempo, tudo que estava debaixo Ele, foi salvo em Jericó.
104
O Cordeiro ensanguentado é o nosso Sinal esta noite. Em Hebreus 13:10 e 20, ele é chamado de “pacto
eterno”, se vocês quiserem ler isto. As promessas ligadas ao Sangue de Deus, nos fez livres do pecado e da carne. É um
pacto eterno para adorá-Lo e mostrar seus sinais prometidos. O Novo Testamento é o novo pacto no Seu Sangue. A
Bíblia diz assim. O Novo Testamento significa o “novo pacto”, a Vida do sangue, o Sinal da nova Vida em nós.
Enquanto a química do sangue antigo ficou como um simples sinal de que um cordeiro tinha sido morto, o Espírito Santo
é a Vida que estava na Pessoa de Jesus Cristo que está exposto em mim e em vocês esta noite. Fora disso, não há
misericórdia. “Somente quando eu vir o sangue passarei sobre vós.”
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Eu estou tentando pressionar suas mentes, amigos, que a hora tem chegado, que algo tem que ser feito a
respeito. Precisamos fazer alguma coisa. Ou é dentro ou é fora. Isso é tudo. É chegada a hora em que o Sinal tem que
estar ali. Se isto já... Se esta igreja espera alguma vez permanecer viva até que Jesus Cristo venha, o Sinal tem que estar
aqui. Isso é tudo. Se a morte não ..., ela tomará a marca da morte. E em breve, no congresso, agora mesmo, a grande
máquina faz com que todas as igrejas entrem nessa federação das igrejas.
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E é melhor que vocês verdadeiramente tenham o Sinal brilhando. Mas a hora está aqui para o êxodo. E
neste tempo nós vamos para uma terra prometida, a promessa de Vida Eterna. Este Sinal mostra que Jesus Cristo. . . O
Espírito Santo mostra que Jesus preencheu todos os requisitos por nós, que nós somos, em nossa natureza, filhos de Deus
caídos. E não temos nenhum poder dentro de nós. Nós não temos nenhuma vida dentro de nós. Nós somos uma raça
caída de Adão. Mas quando nós podemos mostrar o Sinal que a Palavra e nós nos tornamos o mesmo, mostra que Jesus
Cristo preencheu todos os requisitos por nossos pecados e morte, e mostra Seu Sinal dentro de nós. Oh, quão simples
pode ser! Você está condenado. Nós estávamos todos condenados. Não havia maneira de nos salvarmos, e Deus nos
enviou um Sinal. Ele matou Seu Filho no Calvário por nós. E a Vida que estava naquele Sangue quando foi derramado
no Calvário, voltou para ser um Sinal sobre nós.
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Deus é eterno, o Sinal eterno é a Vida Eterna através do Deus eterno. E qualquer coisa que teve um começo
tem um fim, e tudo teve um começo, exceto Deus. E Deus é a única forma de Vida Eterna que há. E quando Deus coloca
Seu Espírito Santo em você, o qual é Deus e quando Deus Se coloca dentro de você, você é tão eterno quanto Deus é.
Porque você é uma parte Dele, porque você se torna um filho ou uma filha de Deus e você está mostrando Sua Palavra.
Aleluia! Eu me sinto religioso. Isso é verdade. Deus mesmo Se identifica. Você tem Vida Eterna, e isto é Deus em você.
E esta Palavra é Deus. E esta Palavra vive e Se produz. Exatamente o que Deus ordenou para esta era, você o tem.
Amém. O Espírito Santo, o Espírito Santo sendo mostrado. Sim, senhor. O que é? O Espírito Santo, a Palavra tem sido
vivificada em você pelo Espírito Santo, para vindicar esta era que você tem passado da morte para a vida.
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Agora você é Dele. Oh, porque Ele é, nós temos o direito a tudo aquilo que Ele comprou para nós. Toda
promessa na Bíblia é sua. Ela te pertence quando este Sinal está em você e Deus te selou. Agora nós queremos nos
examinar só por um momento. Quando Deus lhe dá o verdadeiro batismo do Espírito Santo, então a vida de Jesus Cristo
está dentro de você. Agora, isso é verdade. Todo teólogo terá que admitir que para ser. . . é o novo nascimento. Você é
nascido de novo, do Espírito Santo. E porque Deus tem feito isto, e você sabe que não há nada de bom em você, e você
aceita o que Deus fez, então Ele o sela no Seu reino através do Espírito Santo. E tudo o que Jesus comprou e te prometeu
na Bíblia, é seu. É sua propriedade porque já está paga. Amém. A Vida é minha; Ele pagou por ela. A Vida é sua; Ele
pagou por ela. A cura é minha; Ele pagou por ela. A cura é sua; Ele pagou por ela. A Liberdade é minha; Ele pagou por
isto. O Céu é meu; Ele pagou por Ele. Ele pagou o preço. Tudo o que Ele comprou pertence ao homem que possui o
Sinal. Amém. "Mostre o meu Sinal neste dia do julgamento, e eu passarei sobre vós”. Amém. Mantenha-o dentro!
Mantenha sua confissão na Palavra, que Jesus Cristo morreu por você. E quando Ele o faz, Ele mesmo Se mostra através
de você. Amém. Sim. Quando você reconhece o Sinal, a Vida que necessitou para que o Sangue falasse.
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Você diria, "O Sangue fala? Espere um minuto, Irmão Branham". O Sangue fala. A Bíblia diz que Ele fala.
Muito bem. O Sangue fala. Lembre-se, o Sangue do pacto não é reconhecido sem o Sinal. Agora a Palavra nos assegura
da promessa. O Sinal é a prova que a compra foi feita por nós e Deus aceitou isto.
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Quando você vai e diz, "Eu quero viajar para a Cidade de Nova Iorque.” O que eles fazem? Eles lhe dão
uma passagem. O que é isso? É um sinal. Não é dinheiro. É um sinal, mas que necessita dinheiro para comprá-lo.
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Agora, quando você quer Vida Eterna, você recebe um Sinal, mostrando que o preço foi pago. Não é o
Sangue, mas é o Sinal do Sangue. É a própria Vida. Amém. Obediência completa para toda a Palavra de Deus, para a
total Palavra de Deus, te dará direito ao Sinal.
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Como você obtém isto? Pedro disse no dia de Pentecostes, "Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam
batizados no Nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o Sinal. Porque a
promessa é para vós, e para vossos filhos, para os que estão distantes e para tantos quantos o Senhor nosso Deus
chamar". [At. 2:38-39].
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Quando eles viram aquela manifestação maravilhosa do poder da ressurreição, Pedro se levantou, citou a
Escritura de Joel, e assim por diante, deu a promessa para aquela era e mostrou que os requisitos para aquela era haviam
sido cumpridos em Jesus Cristo, e que Ele tinha enviado de volta um Sinal de Sua morte. E aquele Sinal estava neles. E
Ele disse, "O Sinal é para vós, para vossos filhos e para os que estão distantes, e para tantos quantos o Senhor nosso
Deus chamar, terão que ter este Sinal." Amém. Não é eles deveriam ter isto--eles terão isto! Você receberá o Espírito
Santo
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Quando você obedecer completamente a Palavra de Deus, em completa rendição a Ela, você está apto para
receber o Sinal. Sim, senhor. Obediência! "Não aquele que diz 'Senhor, Senhor', mas aquele que faz a vontade . . . " E
quando nós oramos, nós devemos ter o Sinal para apresentá-Lo com nossa oração. Exatamente como nós fazemos
quando nós vamos para a rodoviária, dizemos, "Eu quero viajar."
"Aonde você vai?"
"A tal e tal lugar!"
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Você tem que ter o sinal, se um sinal é requerido. Você tem que ter o sinal. Você diz, "Bem, espere um
minuto, eu sou o Sr. Jones! Isso não faz nem um pouco de diferença, você tem que ter o sinal. "Bem, eu lhe digo isso, eu
estou com pressa para chegar ao meu trabalho. Eu não tenho tempo a perder." Ou você tem o sinal ou você não tem o
sinal. Se você não tiver o sinal, você não viajará. Se você adquiriu uma passagem e vai ali para o aeroporto, e diz, "Eu
quero ir para a Cidade de Nova Iorque.” “A passagem? O sinal?” Você diz, “Bem, deixe-me te dizer, eu não o tenho. Eu
sou uma boa pessoa. Eu te pagarei outro dia.” Não, señor! Você tem que ter a passagem. Você tem que tê-la em sua mão.
Ela tem que ser mostrada. Tem que ser. Oh!
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Você vê o que eu quero dizer? Você tem que ter isto! Você não pode apenas pensar que a tem; ela precisa
ser identificada. Correto. Ela te dá o direito quando você paga o. . . quando você aceita o preço que tem sido pago. Sim,
senhor.
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Paulo nos diz, falando a respeito de que o sangue fala, Paulo nos diz que o sangue fala. Vocês creem que o
sangue fala? Em Gêneses 4:1, ou 4:10, Deus falou para Caim, Ele disse, "Onde está o teu irmão? " Ele disse, “Seu
sangue. . . sua voz. . . O sangue de seu... a voz de seu sangue clama contra você."
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Agora, nós também encontramos em Hebreus, no capítulo 12, verso 24 que o Novo Testamento, o Sangue
fala coisas melhores. O Sangue está falando. Então o Sangue tem uma voz. E a Voz do Sangue é a Palavra. Aleluia! Isso
é o que mostra se está certo ou errado. A Palavra é identificada pela Voz do Sangue. A Voz do Sangue é o Espírito
Santo. Isso traz vida. É vida, e traz vida à Palavra e A vivifica. Amém! Amém! Amém!
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Claro, o Sangue fala, Ele fala uma coisa melhor. No Velho Testamento, o sangue falava de culpa. No Novo
Testamento, fala de redenção. No Velho Testamento, falava de morte e dor. No Novo Testamento, fala de ressurreição e
Vida. Fala de cura. Fala de alegria. Fala de poder. Fala de Vida. Fala do Céu. (...) E aquele mesmo sangue que foi
derramado no chão, aquilo clamou por seu irmão morto ou clamou por seu irmão que havia matado. O Sangue de Jesus
Cristo cobre todos os nossos pecados, e fala de paz e ressurreição, e poder e Vida, e cura. E por todas as bênçãos
redentoras que o Sangue foi derramado, Ele fala por nós. Certamente, o Sangue fala. Oh, que coisa!
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Nós temos que crer por nós mesmos, como eles fizeram lá no Egito, e também pela casa; como eles
fizessem no Egito e em Jericó, e assim por diante. E nós encontramos, eu tenho uma Escritura aqui que anotei: Atos
16:31, onde o centurião romano ia tirar sua própria vida, e ele ia se matar a punhaladas e Paulo lhe disse: "Crê no Senhor
Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa." Tem que haver uma família. O que deixou tantas criancinhas. . . O que faz
tantas mulheres de rua? O que faz tanta delinqüência juvenil? Porque nós não somos capazes de pôr nossa casa debaixo
do sangue.
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Algumas pessoas disseram, "Bem, que eu pertenço à igreja. Minha mãe ia lá e eu fui dedicado quando eu
era um bebê". Você tem que expor o Sinal. Sim, senhor. Tire todo o lixo mundano, todas as coisas do mundo, porque
você não pode amar as coisas do mundo. Toda a sua incredulidade na Palavra de Deus... Lembre-se, Ele prometeu estas
coisas nos últimos dias. Qualquer coisa em sua vida que está contra Isso, jogue fora, prepare-se e atraia o Sinal. Então
aplique o Sinal, em oração, com consagração, e fique convencido e preocupado sobre isto.
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Se nós pudéssemos ler aqui, em Efésios 2:12, seria uma coisa surpreendente para nós. Notem: "sirvam ao
Deus vivo", com sinais vivos, ordenanças vivas. Hebreus 9:11-14 nos fala o mesmo. E nós não servimos a objetos
mortos ou oráculos, nós servimos ao Deus vivo, com sinais vivos. Não, "eu vou à igreja. Eu me uni. Eu sei o credo. Eu
sei o catecismo." Isso são formas mortas.
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Mas o verdadeiro Sinal do Sangue falando, fala de uma Presença viva, ressuscitada, Jesus Cristo, o mesmo
ontem, hoje e para sempre, vivendo agora bem entre nós. Amém. Ele fala melhor. Não de formas mortas e credos, mas
um Sinal vivo de um Cristo vivo ressuscitado, que vive em nós. Não, eles negam que há tal coisa, mas nós sabemos que
é verdade. Mas nós que cremos na Palavra, sabemos que Deus prometeu isto e Ele cumpre Sua promessa; sabemos que é
Sua presença viva, porque Ele faz como Ele fez. Se está em você, e você diz, "Bem, eu não roubo. Eu não minto." Bem,
isso é apenas algo que você pode deixar de fazer. Você pode deixar de roubar, deixar de mentir, um homem com boa
moral faz isso. "Eu guardo os dez mandamentos." Eles faziam isso antes que Jesus morresse. Sim.
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Mas, a coisa é: Cristo vivendo em você. Em Hebreus 13:8, diz "Ele é o mesmo ontem, hoje, e para
sempre", provando que Deus O levantou dentre os mortos por nós, de acordo com Sua Palavra prometida. É uma
identificação de que Jesus Cristo está vivo esta noite. Nós aceitamos o Seu Sangue de sacrifício, que Ele deu Sua vida. O
Selo do Penhor do Espírito Santo é nossa promessa. Em Efésios 4:30, diz, “Não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual fostes selados até o dia da vossa redenção." Sendo batizados por este Sinal, no Corpo de Cristo, I Coríntios
12, agora estamos sujeitos aos dons do Espírito que estão ali dentro. O mundo não crê em dons. A igreja não crê em
dons. Mas a Palavra de Deus diz que há dons. E é preciso apenas o Sinal para identificar esses dons. Absolutamente.
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E Nele está toda a plenitude. Nele está toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da promessa. Quando nós
somos batizados Nele, temos toda promessa que Deus fez, elas estão ao nosso alcance. Nenhum pecado está ali. Não há
morte. E nem mesmo as enfermidades podem ficar na Sua presença. Se Satanás põe suas mãos em você e procura tentálo para que se meta em algo, você mantenha seu Sinal em suas mãos e mostre que você é um produto redimido de Jesus
Cristo. Amém. Deixe sua onda de fé inadulterada expor esse Sinal e diga, "Eu sou um produto que Jesus Cristo
comprou." Amém. As doenças fogem.
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O que fez aquele grande tumor desaparecer em minha esposa ontem? Quando há apenas alguns dias atrás,
ela estava pronta para ir à mesa de operações, e agora eles não podem achar coisa alguma. É por causa do poder da
ressurreição de Jesus Cristo, esse Sinal de Deus de que Ele ainda vive, destruiu isto.
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Por que estas coisas acontecem? É porque Deus prometeu isto. Você é um produto. Mantenha o Sinal com
sua fé inabalável na Sua Palavra prometida. Deus nos deu uma vez o Sinal...
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Já estou encerrando, não quero segurá-los por muito tempo. Vamos sair às nove e meia.
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Uma vez Deus deu ao mundo um sinal, era um arco-íris. Ele lhes deu um sinal que Ele nunca mais
destruiria o mundo com água. E Ele sempre permaneceu fiel àquele sinal. Amém. Ele nunca deixou de mostrá-lo. Deus
fez um sinal e disse, "Eu lhes darei um sinal. E como eu lhes prometi isto, toda vez que chover, eu lhes mostrarei este
sinal." E Deus, quando Ele faz um sinal, Ele mostra o Seu Sinal, porque isso é o que Ele prometeu fazer. E Ele espera
que nós façamos a mesma coisa. Ele sempre permaneceu fiel ao Seu sinal.
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E se nós somos nascidos do Espírito de Deus, nós sempre permaneceremos fiéis a Isto. Se você está em
algum tipo de emoção mística, se você teve algum tipo de excitação, se uniu a alguma igreja, fez uma espécie de
emoção, talvez tenha falado em línguas, ou gritou, ou saltou, ou cantou no Espírito, como vocês chamam isso. Eu tenho
visto todas essas coisas mostradas entre pagãos veem? Isso não significa coisa alguma. Mas quando realmente o produto,
a Vida nova de Jesus Cristo entrar em um homem ou numa mulher, ele é uma nova criação, o homem velho está morto.
Ele está acabado. Ele está terminado. Aquele Sinal deve sempre ser mostrado.
131
Deus mostrou o Seu. Vejam, em todos estes milhares de anos, Ele nunca falhou em mostrá-lo para nós. Ele
é fiel e verdadeiro ao Seu Sinal, mostrando-nos que Ele nunca falha em honrar o que Ele tem feito. Nunca falha em
honrar. Nós vemos o arco-íris, e isso mostra que Deus nos deu essa promessa. E Ele disse que será dessa maneira, e Ele
nunca deixa de honrar Sua Palavra. Ele sempre honrará Sua Palavra. Ele prova isto, naquilo. Cada Sinal que Ele deu, Ele
mantém Sua Palavra.
132
Oh, Deus, Ele nos prometeu um Sinal. "E quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vós. E o sangue será
um sinal para vós."
133
Oh, pecador, nesta noite, como pode você se afastar deste lugar, ficar fora do abrigo desse Sinal? Como
você pode se arriscar em qualquer sociedade de igreja ou qualquer outra coisa? Como você pode dar-se ao luxo de fazer
isto, vendo que estamos vivendo num tempo quando não há esperança na política, não há esperança no futuro? A única
coisa que importa é a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Cristo para buscar Sua igreja.
134
Como você, conscientemente, poderia sair deste porão, sair desta sala, ou de qualquer lugar e pôr sua
confiança em algum credo ou algo que você tenha estado citando, aquilo não mostra qualquer Sinal habitual da Vida de
Jesus Cristo, e seguindo adiante e produzindo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e manifestando Sua Palavra, como
Ele prometeu fazer, e então poderia se levantar e dizer: "Os dias dos milagres têm passado", com o mesmo Sinal de
Deus em sua vida?
135
Deus está mostrando Seu Sinal agora. E Ele sempre será fiel a Ele. Na hora da sua morte, os anjos de Deus
virão e o livrarão da morte antes que o grande juízo atinja o mundo.
136
E nós lemos aqui, em São João 5:24, "Quem ouve Minha Palavra." Agora, a real tradução disso não é
"Quem ouve." Essa é a versão Rei James. A real tradução, no hebreu é esta, "Aquele que recebe Minha Palavra." Não
"Quem ouve"; qualquer pessoa pode ouvir isto, pecadores e demais. Mas, "Aquele que recebe", pode tomá-La toda. Não,
"Aquele que recebe uma de Minhas Palavras." "Aquele que recebe Minha Palavra e crê Naquele que Me enviou.”
Quando você recebe a Palavra, você O recebe. Tudo o que Ele disse para fazer, você está disposto e feliz em fazê-lo
"Aquele que recebe Minha Palavra e crê Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna, e não passará pelo juízo, mas passou
da morte para a vida." Oh, isso que é promessa! "Quando eu vir este Sinal, eu passarei de vós.”
137
Ele espera que nós agora mostremos o Seu Sinal para todos os cultos e denominações incrédulas de Satanás
deste mundo, que nós cremos no que Ele prometeu. Como a semente de Abraão, Ele é capaz de cumprir. Não importa
quão científico, quantos astronautas, quantos cientistas se levantem e provém isto ou aquilo, e no ano seguinte eles têm
que se retratar; nós não nos preocupamos com o que eles dizem. Toda a nossa educação jamais pode te dar vida.
138
Eu moro numa cidade onde fica a Universidade do Arizona. E o que eu encontro lá em cima é sujeira e
imundície, e as escolas secundárias e coisas daquela cidade; outro dia, eles tiveram quatrocentos meninos e meninas
adolescentes sem suas roupas, com barris de cerveja, dançando em um lugar grande lá em cima, no Canyon Sabino.
Todos esses jovenzinhos vêm de seus lares, e assim por diante, ali dos arredores, e se encontram ali em cima, na
Universidade. O que nós temos? A universidade pode te dizer do que uma semente é feita, mas não pode dar vida a uma
semente. A sua educação somente o leva mais distante de Deus.
139
Há somente Um que pode te dar Vida. Há somente Um que pode te dar Vida, e Ele o fará. Se você aplicar o
Sinal esta noite, Ele mesmo está aqui, para dar Vida a você. Jesus Cristo é a tua vida. Por que você não O recebe esta
noite, enquanto inclinamos nossas cabeças?
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Todos reverentes, dentro e fora, no porão e em todo lugar. Este é um dia solene. Este é um dia para estar
agradecido. Este é um dia em que você agradece a Deus em sua mesa, hoje, vocês pessoas, eu espero que vocês o tenham
feito, pelo alimento que Ele lhes deu. A substância morta, esse algo que morreu para que você pudesse viver, e você
agradece a Deus por dar-lhe crescimento para que você viva por Ele.
141
Agora, esta noite, por que você não aceita, não essa vida natural a qual tem que voltar com a substância
morta para a terra, mas por que você não aceita a Vida Eterna, de onde Ele deu algo, ressuscitou Seu próprio Filho para
que você pudesse ser conforme a Sua própria imagem, pela renovação do Seu espírito, para tirar o teu e receber o Dele, o
qual é o Sinal que você tem Vida. E Ele passará de você e o ressuscitará no dia da ressurreição.
142
Este seria um verdadeiro dia de Ação de Graças. Isto mostraria a tua gratidão para com Deus que te abriu
um caminho e colocou Vida Eterna diante de você, sobre Sua própria mesa, e está te convidando para ela esta noite.
Como você poderia desprezá-la? Como você poderia sentar-se à mesa e estar agradecido pelo alimento natural, em uma
tradição que nossos pais peregrinos fizeram em um dia de Ação de Graças; por que não agora, quando se fez tão claro
para você esta noite, através desta maneira simples de pregar?
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Por que você não aceita agora e diz: “Eu quero esse tipo de vida, Irmão Branham. Eu aceitarei isso. Jesus
morreu por mim. E eu, talvez tenha me unido à igreja, tenha tido um credo; porém, ver realmente a vida de Cristo
pulsando em mim, até que o mundo esteja morto, e a Sua vida vivendo em mim como Ele viveu aqui na terra, eu não
vejo isto, Irmão Branham. E eu quero ter isto. Eu quero estar seguro”.
144
Você não pode correr esse risco. É muito tarde para nós agora. Está muito tarde para nós corrermos esses
riscos. Vamos recebê-la agora!
145
Agora, eu não posso trazer as pessoas para este altar. Eu não posso fazê-lo, não há lugar suficiente aqui.
Porém, as chamadas de altar também são uma tradição. As chamadas de altar começaram nos dias de Wesley. A verdade
é, “Tantos quantos creram foram batizados”, a Bíblia diz. [At. 2:41].
146
Quantos aqui, dos que eu posso ver visivelmente, lá em cima nas galerias, ao longo nos corredores, e ao
lado das paredes, em cima e embaixo, e nos bancos, eu não sei quantos estão do lado de fora e embaixo, no porão.
Porém, quantos de vocês querem esse Sinal, o Espírito Santo em sua vida, que Ele mesmo se exporá bem diante de
vocês? Bem diante das seitas e coisas deste mundo, que você possa ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para
sempre, o sangue tem sido aplicado. Poderiam levantar suas mãos e dizer, “Irmão Branham, eu agora, ao levantar minha
mão, significa para Deus que eu quero isso em minha vida. Ore por mim, Irmão Branham”.
147
Há vinte mãos ou mais, eu penso, levantadas. Há mais? Apenas levante-a. Se eu não a ver, Ele a verá. Lá
em cima na galeria, lá em cima nos quartos de vidro, se vocês apenas levantarem suas mãos, Deus os verá. Lá fora, Deus
os verá. Lá embaixo, no auditório de baixo, Deus os verá se levantarem suas mãos.
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Irmão, irmã, agora vocês, pessoas que têm recebido a Cristo anos atrás, e talvez vocês sintam que
receberam esse Sinal... Eu espero que seja correto. Se você o tem, não precisa se preocupar a respeito disso. Ele Se
reflete a Si mesmo. Como eu poderia deixar de ser Beethoven, se ele vivesse em mim? E se Cristo está em você, apenas
olhe-se no espelho de Deus aqui, a Bíblia. Vejam como se pareciam alguns personagens bíblicos, veja se você se
enquadra com Daniel, com Ezequiel, com os Cristãos da igreja primitiva. Veja se você se enquadra com eles. Você é
mundano? Você ama o mundo ou as coisas do mundo? Isso tudo tem morrido e você se tornou uma nova criatura?
149
Ali atrás à minha direita, atrás, aqui na ala, vocês levantariam suas mãos e diriam, “Lembre de mim, Irmão
Branham, eu verdadeiramente quero expor esse Sinal. Eu O quero em minha vida. Eu tenho que tê-Lo”. Deus te abençoe.
Deus abençoe você, e você. Muitos de vocês, sim, o Senhor os vê. Deus os abençoe.
150
Eu desejaria que houvesse alguma maneira, agora, depois que vocês levantaram suas mãos assim, e não há
dúvida que provavelmente há quase tantos ali embaixo, como quantos há aqui em cima, então apenas perguntamos, "O
que eu posso fazer agora?" Aqui eu lhes tenho pregado a Palavra, eu sou. . . da maneira simples que eu tenho, porque eu
sou uma pessoa bem simples. E isso é o que vocês querem ser agora mesmo, apenas simples. Façam-se simples. E Deus
é tão simples!
151
Se você nunca foi batizado no batismo Cristão, venha. Eles o batizarão hoje à noite, se você quiser ser
batizado. Seja agradecido a Deus que há uma maneira de viver. Vocês estão agradecidos hoje porque vocês vivem na
América. Agradeçam a Deus porque vocês têm uma igreja aqui que crê na Palavra de Deus. Agradeçam a Deus porque
Ele lhes dá o que comer, para que vocês possam viver um pouco mais. Agora, por que não recebê-Lo e serem gratos pelo
Espírito Santo que lhes dá Vida Eterna? Por que vocês não podem vir e aceitar Isso? Há alguém mais que não levantou
suas mãos e gostaria de fazer isto agora, visivelmente, para que eu possa ver? Certo. Deus te abençoe, jovem senhora.
Deus abençoe aquela jovem mulher. E Deus te abençoe. Muito bem.
152
Então, com sentimento genuíno agora. Com sentimento real. Estamos encerrando agora, temos mais cinco
minutos antes de terminar, até às nove e meia. Vamos sentar ainda por um momento, aqui dentro e fora. Pensemos nisto,
sinceramente. Não é. . . . Isso traz emoções, certamente. Mas não vamos pensar na emoção agora. Vamos pensar com
sinceridade no que estamos fazendo, "Pela fé eu imponho minhas mãos sobre o meu Sacrifício, Jesus Cristo. Quero ser
identificado na Sua morte. O mundo acabou para mim. Hollywood acabou para mim. As modas acabaram para mim.” As
mulheres, "Não quero mais saber de cortar meus cabelos. Não quero mais saber de usar roupas imorais. Não quero mais
saber de usar maquiagem. Não quero mais saber de jogar baralho. Não quero mais saber do lixo do mundo."
153
Vocês, homens, igualmente, “Não quero mais saber de beber. Não quero mais saber de fumar. Não quero
mais saber de mentir. Não quero mais saber de piadas. Não quero mais saber de zombar. Não quero mais saber de todas
estas palavras ociosas, as quais a Bíblia diz que nós teremos que dar conta."
154
"Eu quero o Selo. Eu quero o Sinal em minha vida. Eu estou impondo minhas mãos, por fé, bem agora,
sobre o meu Sacrifício, Jesus Cristo. Eu estou me identificando como um homem morto [ou uma mulher morta, rapaz ou
moça]. Eu morro agora com Ele, porque Ele morreu para que eu pudesse viver. E eu estou aceitando minha vida Nele. E,
Oh! Deus, faça-o conhecido para mim, esta noite, que a Vida Eterna mora agora dentro de mim".
155
Pensem esses pensamentos. Creiam nessas coisas. Deixe este grupo inteiro de pessoas em pé aqui, em
cima, embaixo, e ao redor do lugar. Permita-os todos tomarem isso profundamente e sinceramente. Vocês verão uma
reunião de cura que nunca viram antes, quando isso começar. O que nós precisamos agora é a cura da nossa alma, uma

fé, algo em nós que tome posse da Palavra que quando você vê a Palavra feita real... "Apenas fale a Palavra, e assim
será." Como o Romano disse a Jesus, "Apenas fale a Palavra, e assim será."
156
Pai celestial, eu percebo que a minha oração agora está entre os vivos e os mortos. O que eu devo dizer,
Senhor? Que tipo de palavras posso usar? Com que expressão posso chegar a Ti, Senhor? Eu não sei o que dizer. Eles
levantaram suas mãos. Tu sabes o que está por trás disto, se eles o fizeram de modo sério, ou estão fazendo isto como
rotina, ou se eles realmente são sinceros. Se eles o fizeram de modo sério, Senhor, eu sei que Tu és sincero com Tua
Palavra. Tu estás pronto para mostrar qualquer coisa que prometeste.
157
E eu oro agora por essas pessoas. Cada um deles, eu os reclamo para Cristo. Cada um, eu os reclamo como
um troféu para esta Mensagem esta noite, do Sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo o Qual veio do Sangue. A
substância química, certamente, Ele deu Seu Sangue. Ele ressuscitou Sua carne, porém Ele deu o Seu Sangue. Os
elementos químicos secaram há muito tempo atrás lá, no Calvário. Mas o Sinal que estava naquela química. . . O Espírito
Santo que estava naquela química é simplesmente tão fresca e real esta noite, como no dia em que aquelas células foram
quebradas em Seu corpo. Este é o Sinal. Este é o Sinal, o Sinal perpétuo, que é a Vida Eterna. Eu oro para que tu venhas
sobre cada um agora que está com suas cabeças inclinadas, e que eles O recebam.
158
Eles estão agradecidos, hoje à noite, Senhor, porque Tu tens aberto um caminho. Eles estão agradecidos por
Jesus Cristo, a substância morta que Tu ressuscitaste para nossa justificação, para mostrar que se nós tomamos da Tua
vida, nós podemos viver para sempre. Que isto venha sobre este grupo, estes que levantaram suas mãos. E, talvez alguns
deles, sabendo que deveriam ter feito isto, mas adiaram isto tanto, tanto, até que depois de muito tempo isso cicatrizou.
Não há mais desejo. Deus, sacuda essa pessoa novamente. Talvez esta seja a última noite que eles viverão na terra.
Amanhã pode ser muito tarde.
159
Como poderia saber o Sr. Kennedy que, descendo aquela rua, rindo, que dentro de um minuto mais, ele
estaria deitado no colo de sua esposa, morto. A semana passada ele estava feliz, regozijando, brincando com seus filhos,
e hoje à noite o corpo dele está apodrecendo na sepultura. Um homem renomado, nosso presidente, mas a morte não tem
respeito por ninguém. Ela tem que vir.
160
E agora, Senhor, que nos preparemos para essa morte nesta hora. Eu aceito isto, Senhor, novamente. Eu me
encomendo novamente a Ti, hoje à noite, Senhor, enquanto estou em pé no púlpito. Como eu falei para as pessoas esta
manhã a respeito da Tua visitação em cima da montanha, Senhor Deus, eu Te prometo novamente, deixe-me viver o
tanto que Tu desejas que eu viva, e permita-me ser fiel aos princípios desta Palavra. Que eu viva de tal maneira que eu
possa rejeitar meus próprios pensamentos, rejeitar minha própria vida, e permitir a Vida de Jesus Cristo refletir-Se
através dela, na Sua Palavra prometida deste dia. E possa esta grande promessa vir sobre cada um que está agora
presente, porque o pedimos no Nome de Jesus Cristo.
Com nossas cabeças inclinadas agora.
Há uma fonte cheia de sangue,
Tirado das veias de Emanuel,
Os pecadores que nela mergulham,
Ficam livres de suas culpas
Ficam livres de suas culpas
Ficam livres de suas culpas
Ficam livres de suas culpas
E os pecadores que nela mergulharam,
Ficam livres de suas culpas.
161
Agora com nossas cabeças inclinadas. Vocês, que tomaram a decisão digam: "Jesus Cristo, eu Te quero. Eu
quero o Teu Sinal." Vê, é a tua oração que te salva, é a tua fé que te salva. Você crê agora com todo o seu coração, e
você está pronto para o batismo Cristão, você apenas levantaria a sua mão? Apenas diga, "Eu estou pronto." Deus te
abençoe. Deus te abençoe. Isso é certo. No andar debaixo, eu não sei quantos há ali embaixo. Apenas prometa a Deus. Lá
atrás, aqui na ala à minha direita. "Eu estou crendo agora em Jesus Cristo, e estou pronto para o batismo Cristão."
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Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados no Nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados."
Para quê? Para quê você é batizado no Nome de Jesus Cristo? Para a remissão; para redimir!
". . .Não há outro Nome debaixo de céu dado entre os homens." Para a remissão de pecados. "E recebereis o Sinal.
Porque a promessa é para vós, e para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar". [At.
2:38,39; 4:12].
163
E se Deus te chama, e você levantou sua mão, então a promessa é para você. Seja agradecido. Suba aqui e
identifique-se com Cristo, enquanto vem ao batismo de água. O ministro o encontrará aqui e o preparará para o serviço
batismal, quando você quiser ser batizado. Eu suponho que eles tenham as vestes e as coisas prontas agora no porão para
o serviço batismal, se você desejar assim. Não deixe para amanhã. Faça-o agora. "Aquele que põe sua mão no arado, e se
vira para olhar atrás, não é digno de arar." Exponha o Sinal no seu trabalho. Exponha-O em todos os lugares. Ou se
você está feliz, levante suas mãos e seja agradecido a Deus porque você tem sido identificado com Cristo. Sim!
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Agora, a irmã no órgão. "Minha Fé olha para Ti." Irmã Anna Jean, se você quiser, acompanhe no piano.
"Minha Fé olha para Ti", enquanto nós nos colocamos em pé neste momento para dar testemunho para Deus. Deixe que
cada um agora cante este velho hino da igreja, para o futuro, se nós partirmos daqui, deste mundo antes do próximo dia
de Ação de Graças, o dia de Ação de Graças, que cada dia em nossa vida seja uma ação de graças, de que a Palavra ainda
vive, e nós somos identificados com Ele na morte, sepultura, e ressurreição.
165
E agora vocês, ali embaixo; vocês, em cima na galeria, e vocês lá fora, nos corredores: agora alguém vai
encontrá-los para dar-lhes as instruções para o batismo nas águas, em instantes.
166
Vamos fechar nossos olhos agora, levantemos nossas mãos para oferecer a nossa gratidão a Deus, ali
embaixo, em cima, em todos os lugares. Muito bem.
Minha fé olha para Ti,
Tu, Cordeiro do Calvário,
O Salvador divino;
Agora, ouçam-me enquanto oro,
Leve todos os meus pecados embora,
Nem me deixe . . . este dia
Ser inteiramente Teu!
Enquanto o labirinto escuro da vida em que eu ando, (seja uma luz)
E a aflição ao redor de mim se propaga (Exponha seu sinal)
Seja Tu meu guia;
Lance a escuridão, tornando-a dia,
Levando todos os meus medos,
Nem me deixe jamais afastado
Do Teu lado.
[Línguas e interpretação são dadas a partir da audiência.]
167
Sejam bem reverentes. Com uma chamada como essa, eu sinto que deveria chamar esses candidatos para
subirem aqui diante deste altar. A sua fé olha para isso? Vocês lembram de uma vez quando a congregação estava em pé,
e o Espírito desceu sobre um homem e ele profetizou. Falar em línguas com interpretação é profecia. Assim, eu estou
pedindo agora para os candidatos, se vocês viriam para frente, você, que não sabe com certeza que tem isto. Vocês
ouviram essa advertência? Vocês não têm muito mais tempo. Poderia ser sua última oportunidade, hoje à noite; vocês
poderiam entristecê-Lo pela última vez.
168
Vocês virão, enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas. E cantamos outra vez suavemente, “Há uma
fonte (confesse-o, aqui mesmo, agora) cheia de sangue tirado das veias de Emanuel. Muito bem. Com suas cabeças
inclinadas. Venham, candidatos. Eu quero. . . Deus te abençoe. Venham agora, de cima, ou debaixo, subam e reúnamse, e enviem um ministro agora ali embaixo para tomar conta disso. Venham para frente agora. Vocês que estão por vir,
venham agora mesmo. Não protelem mais. Não deixe Satanás te dizer, "Oh, em alguma outra ocasião." Faça-o agora
mesmo. Bem agora, rápido, mexam-se. Tenham seu cajado em sua mão, o cajado em sua mão, seus lombos cingidos; a
Páscoa está chegando.
. . . . . . . mancha de culpa.
Ficam livres de suas culpas,
Ficam livres de suas culpas,
169
Apenas continuem saindo, desçam venham, aqui ao redor.
E pecadores submergem....
170
Não tente, não basta apenas ter uma chance. É muito tarde para se arriscar, amigo. Se você não estiver
seguro, venha agora. Agora é o tempo.
O ladrão agonizante regozijou ao ver
Aquela fonte. . . (Oh, uma verdadeira Ação de Graças!)
. . . seu dia;
171
Alguém está agradecido porque Deus enviou Seu Filho para que Ele pudesse ser identificado com o povo.
. . . vil como ele,
Lave todos os meus pecados. . . .
172
Deixem passar a senhora que está no corredor. Correto. Venha, irmã.
Lave todos os meus pecados,
Lave todos (Oh, que tempo agora!). . . longe;
Oh, e ali possa eu, embora vil como ele,
Lave todos meus pecados.
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Oh, a Fonte está aqui agora. Vamos levantar nossas mãos, por toda a parte, em ação de graças a Deus. Ação
de Graças! Pai, Deus, receba a nossa ação de graças, hoje à noite. Receba essas pessoas em Teu Reino, Senhor. Nós Te
damos graças e louvor, através de nosso Senhor Jesus.
174
Alguns de vocês, irmãos, desçam entre essas pessoas agora. Desçam aí, entre as pessoas.
175
Louvado seja Deus! Eu estou agradecido, hoje à noite, pelo Espírito Santo, e pelas coisas que nós sabemos
que Ele está fazendo.
176
Vocês ao redor do altar agora, rendam suas vidas a Ele. Permitam que este seja o tempo quando a Vida
entra. Percam todas suas manchas de culpa.
177
Agora apenas sejam agradecidos com o Senhor, cada um de vocês, só com ação de graças. Ele te prometeu
o Espírito Santo; sejam agradecidos por isso. Isso é o que eles estavam fazendo, agradecendo e bendizendo a Deus pela
promessa. Apenas creiam agora!
Irmão Don, venha.

