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Leiamos a Palavra do Senhor, no Evangelho de São Mateus, no – no capítulo 8, começando com o versículo 23, onde se lê isto:
E entrando Ele no barco, Seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas; Ele porém, estava dormindo.
E os discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos.
E Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
E aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar Lhe obedecem?
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Vamos inclinar nossas cabeças agora para orar.

3
Nosso Pai Celestial, nós estamos felizes nesta noite por saber que aquele Grande, que fez os ventos e o mar Lhe obedecer está
conosco. Nós estamos agradecidos por termos este grande testemunho da Sua vida ainda hoje, e sabendo que Ele é eterno e nunca pode
morrer. Ele está vivo para todo o sempre, e tem mostrado Sua grande misericórdia a nós, os filhos dos homens nestes dias. Nós somos pessoas
necessitadas, Senhor, tão necessitados que ninguém mais, além do Senhor poderia satisfazer nossas necessidades. Então, nós estamos esperando
que Tu venhas em nosso ajuntamento aqui nesta noite e faça-Se conhecido para nós, perdoando nossos pecados, aumentando nossa fé, Senhor,
e curando nossas doenças e aflições. E quando voltarmos para nossos lares nesta noite, que possamos estar felizes dizendo como aqueles que
vinham de Emaús: “Não ardia em nós os nossos corações enquanto Ele falava conosco no caminho?” Porque nós pedimos no nome Dele, amém.
Podem se assentar.
4
Sou quase como Zaqueu: estas coisas são sempre muito pequenas para mim. Eu quero falar para vocês só por um momento agora,
antes de orarmos pelos enfermos. Agradeço a vocês pela boa cooperação, e crendo no Espírito, enquanto nós estávamos falando na noite
passada, confiando que haverá um grande derramamento de Suas bênçãos. Sempre lembrando que a razão pela qual estamos aqui, é para tentar
aumentar a fé de vocês diante de Sua Presença, para que vocês possam receber o que pedirem. Então, por fé, vocês creem.
5
Agora lembre-se, cada bênção redentora já tem sido comprada. O preço foi pago, e só há uma maneira pela qual você poderá receber
isto, a qual é crer nela e aceitá-la. “Ele é o sumo sacerdote das nossas confissões.” O livro de Hebreus diz, a carta de Hebreus diz: “Ele é o
sumo sacerdote do que professamos.” Claro, professar e confessar é a mesma coisa. Então nós... Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão,
portanto Ele não pode fazer nada por nós, até que primeiro confessemos que Ele tem feito isto. E quando confessamos aquilo, então Ele é o
Sumo Sacerdote, um mediador, para trabalhar e fazer aquilo. Então nós oramos, confiando em Deus nesta noite, em Sua bondade e
misericórdia, que Ele nos dará a Sua abundante graça nesta noite. E agora lembre-se: você precisa aceitar isto.
6
Agora vamos orar pelos enfermos antes de sair, impondo as mãos sobre eles; mas eu gostaria que você pudesse ter fé suficiente para
que isso não fosse preciso. Eu gostaria que vocês pudessem simplesmente levantar-se e dizer: “Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu – eu...” Ele crê
na Palavra.
7
Agora veja, Deus é diferente de nós. Se – se nós disséssemos algo para vocês fazerem, e vocês não cressem nisso, bem nós diríamos:
“Deixe-os para lá, eles não têm que crer nisto”. Mas não é assim com Deus, nosso Pai. Ele constantemente fará alguma coisa mais para fazer
você crer. Ele está tratando de manter Sua Palavra, e Ele manterá Sua Palavra. Agora, a razão pela qual Ele está fazendo as coisas que Ele está
fazendo agora, é porque Ele prometeu fazê-las. Não que Ele tem que fazer isto, mas Ele prometeu fazer isto, e esta é a nossa confiança que Ele
sempre mantém Sua promessa.
8
Agora cada um de vocês, quando você tem pessoas doentes, pessoas queridas e assim por diante, se eles não podem... Como a
garotinha aqui, ela é tão jovem, e ela está nesta condição que está; quando você crer, coloque suas mãos sobre a criança enquanto o culto
prossegue. Outros que têm queridos, que estão pensando neles em seu coração, pela fé coloque-os diante de Deus em oração. Agora, portanto,
creia. Quando alguma coisa acontece, você… Você não pode fazer você mesmo crer. Você – é uma coisa, é uma qualidade que está em você.
“Fé é uma substância”, não somente uma coisa imaginária. “É a substância das coisas que se esperam, e a evidência das coisas que você crê e
não vê.” Recordem agora que tudo, toda armadura cristã é por fé. Todo o sobrenatural: o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a
mansidão, a paciência; todas essas coisas são invisíveis, e essa é a total armadura cristã. O cristão sempre olha para as coisas que não vê, porque
ele está olhando para uma promessa.
9
Aqui, há algum tempo atrás, há muitos anos, eu fui chamado à cena uma vez num hospital, para orar por um rapaz que estava
morrendo com difteria negra. Eu tenho citado isso muitas vezes, porque foi uma coisa muito sobressalente para mim. O pai era já um tanto
idoso, e a mãe também. E o rapaz tinha mais ou menos quatorze anos, eu acho, e ele era seu filho único. E ele estava morrendo com difteria
negra e alguma coisa aconteceu em seu coração. Ele estava inconsciente. E eles estavam simplesmente… ele apenas sobrevivia... Ele estava à
beira da morte. Eu me esqueço quantas eram as batidas do seu coração, a respiração estava muito lenta. E o velho pai se manteve indo aos
cultos e rogando, procurando o administrador, e a todos, dizendo-lhes: “Venham orar! Venham orar! Apenas isto, apenas venham ao hospital e
orem.”
E o administrador disse: “Traga-o ao culto”.
Ele disse: “nós não podemos tirá-lo do hospital. Ele está morrendo.” E disse: “Se o irmão Branham pudesse ir, pedir a Deus, Deus
concederia isto.”
Eu pensei: “Que fé!”
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10
Eu fui ao hospital e os médicos não me deixaram entrar. Eles disseram: “não, você é um homem casado, você tem filhos.” Billy Paul
era pequeno naquela época. Disseram: “Você não pode entrar porque você tem um filho.”
E eu disse: “Agora, eu sabia que o médico era católico.” Eu disse: “Se o rapaz fosse católico, e o padre quisesse vir para ministrar a
extrema unção, você o permitiria entrar?”
Disse: “Isso é diferente. O padre não tem filhos.” Vê? Disse: “Você levaria este germe para o seu filho.”
E eu disse: “Mas olhe, senhor, deixe-me assumir a responsabilidade. Eu assinarei o papel. Eu assumirei a responsabilidade. Se eu não
tiver fé suficiente para entrar ali para isto, eu não teria nada que estar vindo aqui, para começar.” Eu disse então: “Mas eu assumirei a
responsabilidade.” E eu disse: “Pense nisto agora: se esse rapaz fosse católico, e ele estivesse morrendo, você de alguma maneira impediria o
padre vir ministrar a extrema unção da igreja?”
Ele disse: “Não, eu não faria isto.”
Eu disse: “Eu represento para eles tanto quanto um padre representa para um católico.”
E ele disse: “Está bem.”, ele finalmente concordou. Ele me vestiu como um Ku Klux Klan, [Congregação racista branca, presente nos
EUA, cujos militantes adotaram capuzes brancos e roupões fantasmagóricos para esconder a identidade e assustar as vítimas. – Trad.], ou
alguma coisa do tipo, e todas aquelas coisas sobre mim, e me levou lá onde estava aquele rapaz morrendo.
11
A mãe e o pai se ajoelharam do outro lado. E eu apenas orei uma simples oração: “Senhor Jesus, eu confio que Tu podes levantar este
rapaz, sobre a fé... baseado na fé deste pai e desta mãe. E coloquei minhas mãos sobre o pequeno companheiro. Ele tinha estado inconsciente
por três, mais ou menos três dias, eu creio, e respirando com dificuldade. Eu me levantei e disse: “Amém”. Orei por um momento e me
levantei. E o velho pai tomou a mãe em seus braços e disse: “Pense nisso querida, nosso garoto está curado.” Ainda sem nenhum sinal. E eles
estavam abraçando um ao outro e agradecendo ao Senhor.
12
E a pequena enfermeira, uma menina, quero dizer uma moça, ela tinha mais ou menos dezoito ou vinte anos. Ela tinha seu distintivo
de enfermeira, que ela... Ou, ela era uma enfermeira formada. E ela disse: “Senhor, eu temo que você não tenha entendido.” Ela disse: “O rapaz
está morrendo.”
Ele disse: “Oh, não. O rapaz vai viver.” O pai falou.
E disse: “Como você pode agir assim, e seu… Você sabe que seu rapaz está morrendo, sob uma falsa impressão que te foi dada?”
Disse: “Essa não é uma falsa impressão”. Ele...
Ela disse: “Olhe.” Agora eu posso… Pode haver algum médico presente aqui. Eu não sei nada sobre medicina e instrumentos, e
termos médicos. Eles lhe fizeram algum tipo de cardiograma, e seu coração estava muito lento. Ele tinha estado lento aquele período. O médico
disse... A enfermeira repetiu como o médico disse que ele… “Nunca se teve conhecimento na história que um coração batendo devagar desse
jeito revivesse novamente.” Eu nunca vou esquecer o olhar daquele velho homem. Aquele velho pai caminhou e colocou sua mão sobre o
ombro daquela pequena enfermeira. Ele disse: “Irmã”, ele disse, “veja, você está olhando para este cardiograma.” Disse: “Tudo o que você sabe
é olhar para isto, mas eu estou olhando para uma Promessa Divina.” O rapaz agora é um missionário na África e tem três filhos. Vê? Depende
para o quê você está olhando. Ele creu.
13
Agora, essa é a mesma fé. “Se você puser suas mãos sobre o meu filho...” “Se você falar uma palavra, meu servo...” Vê, é algo que você tem.
Você – você… Então isto não era – não era exagero. O velho creu naquilo. Ele se agarrou em algo. A mulher que tocou Suas vestes: “Se eu puder
tocar Suas vestes!” É isto. Você tem que agarrar essa fé, do fundo do seu coração. É como você dizer…
14
Você sabe, você homem, se você é o tipo certo de marido, não há nenhuma mulher no mundo que você ame como sua esposa. Pode
haver outras mulheres que sejam mais formosas. Pode haver mulheres que sejam mulheres mais bonitas. E assim por diante. Mas algo, se você
realmente ama sua esposa, há algo lá que você não se importa como ela se parece. Você a ama. E você não sabe porque, mas você a ama. E
mulheres, vocês da mesma maneira para com seus maridos. Você o ama. E vocês, moças, para com seus namorados; namorados para com suas
namoradas. Você encontrou aquela pessoa que você sabe que você ama; tem alguma coisa lá que você sabe que a ama. Bem, isso é a mesma
coisa em relação à fé. Você sabe que vai acontecer. Não há nenhuma sombra, não importa quantos possam dizer ao contrário; você ainda crê na
mesma coisa, porque é genuíno, real, é uma fé genuína. Agora, tenha isto nesta noite, enquanto falamos sobre este assunto.
15
E eu falei tanto, e tenho estado nos encontros por tanto tempo agora, dificilmente tenho tido alguma folga, desde o natal. E eu estou
um pouco rouco devido a mudança do clima, do tempo, e assim por diante. Eu quero falar para vocês nesta noite sobre o assunto “Acorde Jesus”,
ou “Chamando Jesus à cena.”
16
Da nossa leitura da Escritura, encontramos que houve um grande encontro lá. Jesus deve ter ido por todo o lugar, fazendo grandes
obras, sempre fazendo o bem, e também fazendo o que era agradável a Deus. Ele sempre agradou a Deus, mas Ele não agradou a Si mesmo, diz
a Bíblia. E nós encontramos que Ele se fez conhecido completamente, quem Ele era, pelas Suas obras. Suas obras identificaram quem Ele era. E
virtude tinha saído Dele. Ele tinha estado ensinando as parábolas o dia todo, e virtude tinha saído Dele. Ele teve... Estava indo cruzar o mar
para o outro lado. Sendo o que Ele era, Ele sabia que tinha um grande trabalho adiante, no outro lado. Ele estava muito cansado. Virtude tinha
saído Dele. Durante todo o dia, as pessoas tinham tocado Nele com fé, crendo Nele, e assim por diante. E Ele tinha... Virtude tinha saído Dele
e Ele estava cansado. Então Ele foi para a parte de trás do barco e se deitou num travesseiro (a Escritura nos diz) para descansar um pouco
enquanto o barco estava atravessando o mar, atravessando o Mar da Galiléia; Ele teve a oportunidade de um pequeno descanso.
17
Seus discípulos pegaram os remos, e içaram as velas, como os homens do mar fariam. Eles – aquela era a ocupação de muitos deles.
Eles eram pescadores lá no mar, e eles sabiam como controlar aqueles barcos. E eles estavam de volta às suas ocupações, tendo um grande
tempo de regozijo, um tempo de jubileu, talvez conversando a respeito das coisas que tinham acontecido naquele dia.
18
Você sabe, tem alguma coisa sobre isto, que quando nós vemos nosso Senhor Jesus fazer coisas que podemos saber que aquilo foi Ele,
que ninguém mais poderia fazer, senão Ele, nós simplesmente... Nós nos ajuntamos e nós... Todo mundo quer testificar. Todos querem dizer
alguma coisa, e eles querem conversar sobre aquilo. Você pode ter um reavivamento em sua igreja, o pastor pode pregar uma maravilhosa
mensagem, ou o evangelista, ou quem quer que possa ser; ou você pode ver certa coisa acontecer, ou alguma coisa na vizinhança, alguém que
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foi curado. Os vizinhos se ajuntam e conversam sobre aquilo. “Quão maravilhoso! Você estava lá? Você deveria ter visto aquilo. Foi a coisa
mais notável.” Existe uma coisa a respeito das obras de Deus que emociona o coração do homem mais do que qualquer outra coisa que
aconteça. Existe... É uma experiência inesquecível quando nós entramos em contato com o Senhor Jesus, e vemos as coisas que Ele faz, tão
grandes e maravilhosas são as Suas maneiras.
19
Agora nós vemos que eles estavam regozijando com as obras que tinham sido feitas naquele dia de reavivamento, e talvez eu dissesse
que como nós, nesta noite, da mesma maneira.
20
Agora, nós temos testemunhado um dos maiores reavivamentos, eu creio, que o mundo alguma vez já viu, nesses últimos dez anos,
quinze anos. Tem sido um reavivamento, não somente como nos dias de Billy Sunday, ou nos dias do reavivamento de Gales, ou nos dias do –
do reavivamento Wesleyano, ou o reavivamento de Moody, ou o reavivamento de Billy Sunday. Tem sido um evento que varreu o mundo.
Grandes cultos de cura e grandes reavivamentos de fogo têm queimado em praticamente todo lugar nesse mundo. Bem nesta noite, lá nas terras
da África, lá na China e Japão, este Evangelho está sendo pregado, e pessoas estão sendo curadas, neste exato minuto, ao redor e ao redor do
mundo. Tem sido um dos maiores reavivamentos, porque eu creio que é um dos últimos reavivamentos que este mundo verá, um reavivamento
varrendo pelo mundo.
21

Mas agora, nesses poucos últimos anos, têm se aquietado. Você não nota o entusiasmo nas pessoas, como costumavam ter.

22
Eu me lembro de ter o privilégio, pelo Espírito Santo, de ser a ponta de lança daquele reavivamento que começou, quando o Anjo do
Senhor apareceu no rio, e disse aquilo muitos anos atrás. E ver isto acontecer, e ver corações de ministros se incendiarem em todo lugar, e
reavivamentos começarem. Você poderia simplesmente entrar no edifício e as pessoas levantarem de suas macas e saírem caminhando curadas.
Você não tinha que dizer uma palavra. Só – só estar lá, era tudo o que precisava.
23
Eu me lembro de uma noite em Vandalia, Illinois. Eu entrei para o culto, e não cheguei a estar lá por cinco minutos, e não havia mais
nenhuma pessoa enferma no edifício em lugar nenhum. Cadeiras de rodas eram empurradas e empilhadas. Cegos estavam vendo, e surdos, e
mudos falando, e isto simplesmente... O Espírito do Senhor estava presente, e Ele curou todo o grupo deles. Agora, isto é quando você pode
fazer alguma coisa quando o reavivamento está acontecendo. Mas deixe o fogo do reavivamento diminuir, então você dificilmente pode... As
pessoas ainda são cristãs, mas elas não são reavivadas naquele Espírito; naquela grande atmosfera que realiza coisas.
24
Isto é como numa fundição, numa ferraria. Você tem que deixar o ferro ficar quente para colocá-lo na bigorna. Senão, você nunca vai
endireitá-lo. E é isso que se necessita para ter um reavivamento: que todos estejam sob o calor do Espírito Santo, que traz os poderes de Deus e
um mover de reavivamento. Então há cultos de oração acontecendo dia e noite, cada minuto, em todo lugar. Bem, as pessoas nem sequer
deixariam o lugar!
25
Eu me lembro em Jonesboro, Arkansas, quando eu comecei minha… minha terceira convenção. Primeiro em St. Louis, e então em
Corning, e então em Jonesboro. O jornal anunciou: “Vinte e oito mil pessoas na convenção.” Por trinta e dois a quarenta e oito quilômetros
havia tendas armadas. Você não podia encontrar uma pousada para ficar, na pequena cidade de Jonesboro. E as pessoas vinham de quilômetros
de distância, carregando lanternas, caminhando através da floresta, ou tomavam um ônibus e vinham. Uma tarde eu fiquei orando no mato,
antes do culto começar e eu vi jovens senhoras vindo com seus sapatos e meias debaixo do braço. E antes delas chegarem lá em baixo, pararam
e tiraram a poeira de seus pés e colocaram suas meias e sapatos, e – para entrar no culto.
26
E eu os vi deitar seus filhos doentes debaixo de velhos caminhões de algodão, e ficarem lá dia e noite; colocavam jornais e lonas sobre
eles enquanto estava chovendo, tempestades soprando; não saíam de seus lugares, esperando para entrar no edifício. Aí foi onde o cego viu, e o
surdo ouviu. E o ministério, nesta noite, está a centenas de quilômetros além daquilo, mas o fogo do reavivamento tem se apagado. Ver as
pessoas caminharem lá e dizerem… Apenas apontar seu dedo, e dizer: “Você crê, irmão?” Aquilo era tudo, ele estava liberto. Aquilo era tudo o
que tinha que ser feito. Eles criam. O reavivamento era um mover.
27
Agora, aqueles discípulos tinham visto aquilo e numa forma menor, eles estavam vivenciando a alegria do que eles tinham visto
naquele dia, enquanto Jesus estava descansando. E eu penso que o reavivamento está fazendo alguma coisa como aquela; que nós estamos
vivendo num tempo de quietitude, enquanto Ele está descansando. Talvez entre uma convenção e outra, ou o reavivamento e Sua vinda. E nós
estamos regozijando por aquelas coisas que nós temos visto durante o tempo de reavivamento, grandes e maravilhosas obras. Não importa o
que o mundo diz, nós ainda vemos isto ser feito. É uma afirmação, é um fato, foi feito.
28
Eles devem ter aproveitado a oportunidade, enquanto o barco estava indo bem, para falar sobre Ele, sobre Seus atos, sobre Suas
afirmações, sobre Seu ministério messiânico. Muitos deles podem ter... Muitos daqueles discípulos talvez tenham falado um para o outro sobre
o que eles O tinham visto fazer. Exatamente como nós fazemos durante o tempo do reavivamento em Shreveport, durante o reavivamento de
alguma outra cidade, nós falamos sobre isto.
29
Agora esta era a maneira que eles estavam fazendo. Talvez tenha sido Simão, como nós falamos na noite passada, dizendo: “Bem,
quando André me contou Dele, eu estava um pouco incrédulo. Mas quando Ele me disse quem eu era, e quem meu pai era, aquilo tirou de mim
todas as dúvidas. Eu – eu cri então.”
30
Deve ter sido Felipe que disse, ou alguns dos outros; deve ter sido André que falou. Nós falamos sobre a mulher do poço na noite
passada. Poderiam ter estado conversando a respeito dela, quando eles disseram alguma coisa como: “Irmãos, vocês sabem, meu momento de
dúvida foi quando eu - nós fomos comprar algumas provisões. E nós voltamos, e nós estávamos parados detrás do arbusto, e O vimos
conversando com aquela mulher de má fama. Nós pensamos em nossos corações: ‘E se algum sacerdote viesse e visse isto, nosso Mestre
conversando com uma mulher desse calibre, o que eles diriam a respeito Dele?’ E então nós lembramos como nós sabíamos, que tínhamos
confiança Nele, que foi por algum propósito que Ele estava conversando com ela.” “E então quando Ele falou para ela: “Vá, busque seu marido e
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venha aqui.” E ela disse: “Eu não tenho marido.” Como nossos corações saltaram, porque nós pensamos que era um momento em que haveria uma
fraqueza. Jesus tinha dito para a mulher que fosse buscar seu ‘marido’, quando ela não tinha nenhum marido. Vocês lembram a expressão com
que cada um de nós ficou na face, enquanto nos maravilhávamos de pensar que toda a confiança que tínhamos Nele ia acabar tudo de repente?
Então nós vimos que imediatamente Ele respondeu e disse: “Tu disseste a verdade. Tiveste cinco maridos, e aquele com o qual estás vivendo agora não é teu
marido.”
31
Então ela O reconheceu como o Messias, o Messias de Deus, e então disse: “Nós sabemos que o Messias está vindo. Você deve ser
um profeta, porque sabemos que quando o Messias vier, ele fará essas coisas.” E o testemunho naquela cidade, o testemunho daquela mulher
tinha chegado às pessoas daquela cidade.
32
Então, deve ter sido o jovem João que disse: “Vocês sabem, eu vou lhes contar o que fez isto ser real para mim: quando Ele repartiu o
pão. Agora, nós todos estávamos com fome, e Ele tinha ido ao deserto, e nós não podíamos encontrá-Lo, e O encontramos lá. E toda multidão
veio ao redor, e a primeira coisa, vocês sabem, nós O ouvimos dizer: “Mande-os à cidade para conseguir alguma comida.” E Ele nos disse para
alimentá-los, então. E Ele tomou aqueles cinco pães e dois peixinhos e repartiu aquele pão. E eu observei Suas mãos que quando Ele voltava a
pegar outro pedaço de pão, aquele pão tinha crescido novamente. Então quando Ele o tirava e o colocava no prato, e então de novo, o peixe
tinha crescido outra vez. Não era apenas um peixe comum, mas era um peixe cozido, sabe. Realmente, já novamente crescido.
33
Que tipo de átomo Ele liberou ali, irmãos? Peixe cozido, pão assado, sem passar pela levedura? E nós sabemos que Ele era o criador,
mas aqui está Ele fazendo uma criação de um peixe já cozido, e um pão já assado.
34
João deve ter dito alguma coisa assim. Ele disse: “Você sabe, quando eu era um menininho, nós vivíamos perto de Jericó. Eu me
lembro que minha mãe judia costumava me embalar para dormir à tarde; meu sono da tarde. E eu costumava olhar em seus olhos, e ela me
contava histórias da Bíblia.” E você sabe, esta é uma boa coisa para toda mãe fazer com seu filho. “Ensine a criança no caminho que deve andar.”
Seria melhor do que ligar a televisão e assistir alguma dessas coisas que eles apresentam na televisão. Seria muito melhor você ler para ele uma
história da Bíblia, porque isso causa uma impressão na sua pequena mente.
35
Agora disse: “Ele costumava… Ela costumava me contar sobre a história da mulher sunamita, recebendo seu filho de volta à vida,
através do profeta Elizeu. Eu gosto disto. Então ela costumava me contar sobre nosso povo, saindo do Egito. E nós estávamos bem lá no Rio
Jordão. E ela apontava para o outro lado do rio e dizia: “João, eles acamparam bem do outro lado. E eles ficaram quarenta anos naquele
deserto, e Deus os alimentou com o maná. Suas roupas nunca se gastaram, e Deus lhes dava pão fresco toda manhã.”
36
E como meu pequeno coração infantil... Eu costumava dizer: “Mamãe, Deus tem muitos fornos grandes lá no céu, e Ele assa todos
esses pães, e manda seus anjos trazerem o pão da manhã, e colocá-lo lá no...?” “’Não’, ela dizia, ‘João, você é muito pequeno para entender.
Veja, Deus não tem fornos lá no céu, Ele não precisa de fornos. Nós temos que ter fornos. Mas Deus não precisa deles, porque Ele é o criador.
Sabe, Ele simplesmente fala e o pão aparece na... Ele é o criador. “E, irmãos, quando eu estive lá hoje, e O observei tomar aquele pedaço de pão
e parti-lo, e quando Ele estendeu de volta a mão para pegar outro pedaço, já havia sido criado. Eu sabia que não estávamos seguindo um falso
profeta. Aquele era o Criador. Ele mesmo em um homem.” E o…
37
Então, eles devem ter discutido a atitude de algumas pessoas; alguns creram, alguns não. E então Sua atitude em relação às pessoas…
Agora, você sabe, o cristianismo tem mudado muito nestes últimos dias. Agora nós temos que mimar as pessoas, prometer-lhes muitas coisas,
dar-lhes muitas coisas para fazê-las crer, vir à igreja, e prometer-lhes que terão uma melhor associação e todas as coisas. Isso não é cristianismo.
O Cristianismo não se trata de mimar. Cristianismo é sólido. Certo. Isso é – isso é uma… Cristianismo não é uma planta de estufa. Na maioria
das vezes, uma planta de estufa é uma planta híbrida. Você tem que pulverizá-la o tempo todo, manter os insetos longe dela. Isto é por causa de
sua fraqueza. E esta é a maneira que você tem que fazer com muitos cristãos, pulverizá-los com um monte de promessas. Você, você não
precisa disto. Uma planta saudável, genuína, verdadeira não precisa de nenhuma pulverização. Os insetos se mantém longe dela.
38
É exatamente como hoje, aquele homem tentando pegar as coisas e pervertê-las. Deus, no princípio, Ele disse: “Que cada semente produza
segundo sua espécie.”
39
Eu estava lendo aqui na revista Seleções, onde eles – eles estão pegando o que nós chamamos de milho híbrido, e ele dá um broto mais
bonito, claro, um grande e bonito broto; mas ele não é bom nem um pouco, não tem nada de bom. E eles fazem um melhor tomate, e aquilo
nem tem gosto de tomate. E fazem - tem uma galinha agora que não tem nem mesmo asas. Hibridização! Vê?
40
E agora lembre-se, você pode ter milho híbrido, mas você não pode plantar aquela semente. Ela não produzirá novamente. Ela
morrerá. Por quê? Ela não tem nenhuma vida nela. Você tem que hibridá-la todo o tempo. Se não fosse assim, iria continuar multiplicando. Isto
mostra que a evolução, de acordo com a idéia do homem, é errada. Você pode pegar uma égua e um burro, e hibridá-los, e você obtém a mula,
mas a mula não pode se reproduzir. Está acabada. É o fim. Isso é tudo, é o fim dela.
41
E agora eles estão dizendo que em outros vinte anos, se eles não fizerem com que as pessoas parem de comer essas coisas híbridas
como o milho, e o trigo, e essas coisas que eles estão hibridando, que “isso está mudando a condição das mulheres.” Elas não serão capazes de
ter bebês daqui a vinte anos. Está matando a população, porque não tem nada nela.
42
O homem não é como costumava ser. Olhe um homem hoje. Bem, os jogadores de bola costumavam ser - eles eram fortes. Hoje eles
têm que usar capacetes; eles matam uma dúzia cada ano, batendo em suas cabeças como um porquinho da índia, ele morre bem rápido em lutas
e coisas. O homem é feito de um monte de esterco. Isto é – e isto é por causa das coisas híbridas, e isto tem poluído o sistema completo de
nossas vidas, de toda nossa economia. E aquela hibridização entrou na Igreja também. Ao invés de ter um real e forte grupo de crentes da
Bíblia, eles têm se hibridizado através das denominações. E eles têm que fazer isto. “Eu tenho isto, eu tenho aquilo; eu pertenço a isto, eu
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pertenço àquilo.” Isto é híbrido, e a coisa não pode se reproduzir. Nós precisamos de um livro de Atos novamente. Mas a única maneira que
você poderá fazer isto é voltando para a Bíblia e se afastando de algumas destas religiões híbridas.
43
O híbrido tem que ser mimado! Não tem nenhuma fé! Apenas um bando de almofadinhas. Efeminados, mimados. Eu sou... Eu
pergunto: você é um cristão? “Eu sou metodista.” Você é um cristão? “Eu sou Presbiteriano.” “Eu sou Pentecostal.” Isso não significa nada
para Deus. [O irmão Branham estala os dedos. – Ed.] Você é um cristão porque você nasceu no Espírito de Cristo, e a Palavra de Deus vive em
você.
44
Você sabe, eu sempre gostei de um cavalo puro-sangue... Você sabe, ele tem sensibilidade. Você pode – você pode ensiná-lo coisas,
fazer coisas com ele, e ele aprende. Mas pegue uma velha mula, você não pode fazer nada com ela. Ela é apenas um burro com grandes orelhas
compridas. Ela senta lá, e você poderia conversar com ela, e ela estica as orelhas e fala: “Huh? Huh? Huh?” Veja, ela é apenas uma híbrida.
45
Isso me faz lembrar de muitos desses assim chamados cristãos híbridos, religião de mulas. Você lhe diz que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente, e eles dizem: “Eu não creio nisto.” Vê? E então você nunca pode ensinar-lhes nada. Como você pode ensiná-los?
Ele está arruinado de todas as maneiras. “Minha igreja crê nisto dessa maneira. A minha ensina isto desta maneira.” Mas a Palavra de Deus diz
que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente! Eu não gosto de um cristão híbrido.
46
Eu gosto – eu gosto de um gosto de um cavalo de raça. Ele sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua
avó. Ele conhece toda a geração passada. Assim é um cristão de raça. Ele sabe quem é seu pai. Ele veio de Deus; Ele é a Palavra de Deus. Ele é
o mesmo que sempre foi. Ele é o verdadeiro produto de Deus, de raça. A Palavra de Deus está nele, Jesus Cristo manifestando a Si mesmo.
47
Bando de incrédulos! Jesus quis sacudir um bando de parasitas um dia, Ele tinha muitos seguindo-O. Ele tinha Seus discípulos. Então
Ele tinha os setenta, a associação ministerial. Então Ele tinha a congregação, de milhares. Então Ele teve uma confirmação, Ele disse: “A não ser
que vocês comam o sangue... coma a carne do Filho do Homem, e beba Seu sangue, vocês não terão vida em vocês.” Agora, o que você acha que um médico diria,
sentado na congregação? O que vocês acham que um homem de mente sensata diria, o que nós chamamos de mente sensata? Ele nunca
explicou aquilo. Ele não tinha que explicar aquilo. Bem, o médico diria: “Afaste-se desse sujeito. Ele está louco. Ele… nós seremos vampiros
humanos bebendo o sangue de um homem, e comendo sua carne.” E a congregação, eu imagino o que o sacerdote disse: “Este é o momento.
Aqui é onde nós chegamos. Vamos sair! Nós não viremos a nenhum outro desses cultos.” E eles foram embora. Então, Ele fez com que todos
se afastassem Dele.
48
Então Ele se virou e disse aos setenta, Ele disse: “O que vocês dirão quando virem o Filho do homem subindo ao céu, de onde Ele
veio?” Agora, aqueles setenta disseram: “O Filho do homem, subindo de onde Ele veio? Bem, nós estivemos na manjedoura onde Ele nasceu.
Nós conhecemos Sua mãe. Nós vimos Suas roupas, os panos esfarrapados em que Ele estava enrolado. Ele nasceu em Belém da Judéia. Ele foi
trazido aqui para Nazaré. Lá estão Seus irmãos e Suas irmãs, e todos eles conosco, e então Ele diz ‘Este filho do homem, subindo?’” Agora, Ele
não explicou isto, Ele apenas disse. Agora, eles não podiam explicar aquilo. Eles não puderam compreender aquilo em suas mentes. “Bem”, eles
disseram “aqui é onde nós chegamos.” Então eles se foram. Aquilo foi tudo o que eles puderam suportar. Eles ainda têm os mesmos grupos.
Isto é certo. Nós ainda os temos.
49
Então, observem. Ele se virou. Lembre-se: aqueles discípulos não puderam explicar aquilo também, mas eles tinham fé. Então Jesus se
virou e olhou para os doze e disse: “Não quereis vós ir também?” Então Pedro disse aquelas notáveis palavras: “Senhor, para quem iremos nós? Porque
nós estamos completamente persuadidos, nós sabemos que Tu tens a Palavra de Vida, somente Tu.” Vê? Eles não puderam explicar como eles iriam comer
Sua carne e beber Seu sangue, eles não puderam entender como Ele iria subir de onde Ele tinha vindo, quando Ele havia nascido em Belém.
Eles não puderam. Mas veja, a fé não conhece nenhum fracasso. Está ancorada. Ela permanece lá, não importa o que outra coisa diga. Aquilo
fica lá. Eles estavam ordenados para a Vida. E Eles ficaram lá.
50
Agora, aqueles tipos diferentes. Alguns creram. Alguns disseram: “Nunca um homem falou desta maneira.” Alguns não creram, e eles
disseram: “Oh, aquilo… eles devem ter discutido aquilo”. Alguns disseram: “Jamais um homem falou como este Homem. Há alguma coisa
estranha a respeito Dele. O que Ele diz, Ele é capaz de sustentar.” Bem, eles disseram que, você sabe, disseram: “Ele não fala como um
sacerdote. Ele não fala como um rabi, porque o que Ele diz, Deus sustenta, confirma o que Ele diz.” Oh, que coisa! Deve ter sido então o
jovem João que disse: “Pense nisto! Nós O temos conosco aqui agora. Que conforto isso deve ser! Que segurança!” Que segurança deveria ser
para nós!
51
Maometanos, os Budistas, e os Sikhs, Jains, oh, todos os demais, e os deuses pagãos dos homens das tribos. Mas cada uma delas, não
há nenhuma delas que seja correta, exceto o Cristianismo. Cada uma delas, seus fundadores estão mortos, e eles têm uma sepultura onde eles
foram colocados. Mas o Cristianismo é a única que é verdadeira, porque o seu Fundador morreu, foi sepultado, mas levantou-Se novamente, e
podemos provar que Ele está vivo.
52
Por aproximadamente dois mil anos tem havido um cavalo branco no túmulo de Maomé, e mudam a guarda a cada tantas horas,
esperando Maomé ressuscitar e cavalgar pelo mundo para conquistá-lo. Mas Jesus já se levantou dos mortos, ressuscitou há dois mil anos e está
conosco nesta noite. Então quando nós vemos a escuridão, e vemos o tempo do fim da maneira que está agora, do jeito que está agora, vindo
para a hora em que estamos vivendo, enquanto navegamos pelo solene oceano desta vida, onde as tormentas do mar e o barco pode se quebrar
a qualquer momento. Estas pequenas luzes podem se apagar num estalar de dedos. [O irmão Branham estala os dedos. – Ed.] Ou pode ser que
nenhum de nós saia deste edifício nesta noite, nenhum de nós. Nós não sabemos a que hora a morte estará vindo. E que sentimento de
segurança deve ter sido para aqueles discípulos, por saber que o próprio Criador que tinha se identificado inteiramente naquela Pessoa, estava
navegando com eles.
53
E que abençoado pensamento é, que abençoada esperança é, que segurança é, nesta hora escura no final da história do mundo, saber
que o Criador está navegando conosco neste solene oceano da vida, seguramente guardado! Bombas, seja o que for que vier deixe vir, estourar,
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explodir, o que eles quiserem. Isto não faz diferença para mim porque estou navegando com o Criador. Que segurança enquanto navegamos
nestas águas!
54
Agora enquanto estavam falando, conversando sobre Ele, sobre quão grandes coisa Ele tinha feito, depois do banquete de
reavivamento, Jesus estava provavelmente descansando como ele está, como eu disse, entre os reavivamentos. E nós... Para eles tinha ficado
claramente identificado quem Ele era. As pessoas sabiam quem Ele era, dentre aqueles que ele tinha cegado. Mas aqueles que se agarraram nas
Escrituras, porque eles sabiam que as Escrituras... A Palavra de Deus tem sido dada em porção para cada geração, e aquela promessa para
aquela era tinha que ser cumprida. E Ele cumpriu exatamente o que estava suposto a ser feito no tempo do Messias. Ele preencheu toda
qualificação. Então nós... Ele estava seguro que Ele era o Homem.
55
Mas você vê, Ele era tão comum. Ele não se vestiu como um sacerdote. Ele não tinha uma educação como - como nós
chamaríamos educação. Nós não temos nenhum registro Dele indo à escola. Mas havia alguma coisa a respeito Dele que era diferente. E
então Ele os convidou, quando eles não puderam entender, disse: “Examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas Vida Eterna, e são elas que testificam
de Mim. E elas vos dirão quem Eu sou.”
56
E agora lembre-se, eles tinham aquilo tudo em seus corações e estavam pensando nestas coisas. Enquanto navegavam pelo mar, eles
podiam sentir-se como crianças, enquanto Ele estava no barco com eles. Agora amigos, o que isso não deveria fazer conosco! Aquele mesmo
Jesus Cristo identificado, o mesmo Criador, o mesmo Deus está conosco nesta noite. Quão seguro é, que sentimento! Saber que Sua Presença
está aqui.
58
Agora nós vemos que bem no momento em que eles estavam tendo aquele grande tempo, de repente o problema se levantou. O barco
balançava, as velas rasgaram, a água encheu o barco. Todas as esperanças de sobrevivência tinham acabado.
59
Agora, não é estranho, exatamente como é agora, quando estamos chegando ao fim. Agora, não é estranho? Nós podemos falar sobre
quão grande Ele é; em nossa igreja podemos contar quão grande Ele é quando testificamos. Nós contamos para os nossos – nossos
empregados, patrões, quão grande Ele é; nós contamos às pessoas na rua quão grande Ele é. E quando o problema surge, nós ficamos confusos.
Vê? Nós somente... Vê? As coisas que nós O vimos fazer, as coisas que nós sabemos que Ele faz, e deixe uma pequena doença ou um pequeno
problema atingir nosso lar, e observe o que acontece; tudo se acaba em pedaços. Toda a esperança se acaba. Ainda que eles O tivessem visto
fazer tantas coisas, tudo foi esquecido quando o problema chegou. Como agora, nós temos visto este grande reavivamento, nós temos a história
de outros grandes reavivamentos, nós temos Sua Presença, nós sabemos estas coisas. E algumas vezes os problemas vêm e nós não sabemos
como remediá-los. Eles...
60
Como agora, por exemplo: nós temos problemas em nossas igrejas agora. Nós temos problemas denominacionais, discussões em
nossas igrejas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vemos uma grande coisa se formando. Todos nós, crentes na Bíblia, vemos que
alguma coisa está a ponto de acontecer. Não há ninguém que não saiba disso.
61
E todas as igrejas estão sendo trazidas para dentro desse Concílio Ecumênico de Igrejas. Então, quando você fizer isso, você vai negar
seu grande ensinamento evangélico da Bíblia. E os pentecostais estão simpatizando com isso, indo direto para isso, como um porco para o
matadouro; isto é certo, o Concilio Ecumênico. Muitos grandes líderes pentecostais estão concordando com eles. Eu vou te dizer: nunca meta o
seu pescoço numa coisa como essa. Isso é exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria. É a besta e sua marca, e tudo perfeitamente
colocado em ordem. E nós vemos isto e nos perguntamos qual será o resultado disto.
62
O problema chegou e eles esqueceram que a própria pessoa sobre a qual estavam falando, o próprio Criador, estava no barco com eles.
Agora você diz: “Como eu não pensei nisso?” Bem, lembre-se: nós ainda O temos porque Ele é a Palavra, sempre. Em João 1:1, como nós
falamos na noite passada, Ele era a Palavra e a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós ainda temos Sua Palavra, que nos direciona para
Seus pensamentos e Seus feitos para este dia, vê? O... Não os pensamentos que Moisés teve em seu dia, não os pensamentos dos discípulos, não
os pensamentos de Lutero, ou de Wesley, ou da era pentecostal, ou algum daqueles. Nós temos a Bíblia aqui que nos diz o que vai acontecer
agora. Vê? Nós vemos o reavivamento pentecostal na Bíblia, o Luterano, e todas aquelas eras da Igreja. Nós os vemos. Mas nós também temos
a Escritura aqui nos dizendo o que acontecerá agora. E isto é Deus, Deus interpretando Sua própria Palavra para esta era em que estamos
vivendo. Ele é Seu próprio intérprete. E nós ainda ficamos confusos. Não fique confuso.
63
Algumas vezes seus discípulos tiveram problemas físicos com os quais eles não souberam lidar, como doença, câncer, e assim por
diante, que o médico não soube o que fazer com aquilo. Nós, como eles, esquecemos Quem está no barco. Eles deveriam saber que Ele
conhecia todas as coisas. Ele sabia o que aconteceria com eles. Ele era o... Ele sabia todas as coisas, então Ele sabia o que aconteceria. Ele sabia
o que aconteceria com eles. Por que Ele estava deixando isto acontecer? Quando Ele entrou no barco, Ele sabia o que estava por acontecer.
64
Ele sabe que nós estamos nesta condição, e Ele previu para nós aqui na Bíblia que seria desse jeito. Agora, o que Ele estava fazendo?
Testando a fé deles. Por que Ele permitiria uma – uma – uma boa mãezinha ficasse desse jeito numa cadeira de rodas? Por que Ele permitiria
uns bons jovens companheiros aqui, este jovem sentado aqui na cadeira de roda, senhoras e assim por diante? Por que Ele faria isto? E ainda,
eles poderiam ser aleijados, e viver uma vida comum. Mas pode ser que haja alguém sentado aqui com problema de coração, e se Deus não te
curar, você pode estar morto antes do amanhecer. Isto é certo. Ele sabia que isto iria acontecer. Talvez isto seja feito para dar um teste à sua fé.
Esta é a razão porque isto foi feito com eles. Ele disse assim. Vê? É a mesma coisa agora. Ele provou quem Ele era pelas Suas palavras e sinais
que Ele fez no meio deles que Ele era o Messias confirmado e ungido que estava para vir. E Ele tem provado em nosso meio, pelo batismo do
Espírito Santo, e o retorno das coisas que Ele prometeu para estes dias que Ele faria. Ele provou que Ele está aqui. Ele prova que Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente. E você vê quão facilmente ficamos confusos com qualquer coisinha? Nós nunca deveríamos deixar isso
acontecer. Não.
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65
Ele disse: “Se Eu não faço as obras que estão escritas acerca de Mim, então não Me creiais.” E se a Igreja, se o Espírito Santo hoje não
está fazendo as coisas que está suposto a fazer nesta hora, então não creia na Mensagem; você tem o direito de descrer dela. Mas Ele prometeu
que estas coisas que Ele está fazendo agora mesmo aconteceriam bem neste tempo. Então, isto deveria nos fazer sentir tão seguros e dizer: “Eu
estou indo para o culto. O grande Espírito Santo, como eu entendo, está lá revelando os segredos dos corações das pessoas.” Isto é exatamente
o que Ele disse que faria quando Ele se revelasse nesses últimos dias. Jesus Cristo disse, Ele mesmo, que faria exatamente isso.
66
E Ele disse que o mundo estaria na condição com foi nos dias de Sodoma. Exatamente como está agora. Ele disse que as igrejas
estariam separadas, exatamente como estavam então. Ló, o crente morno, lá na Babilônia, ou em Sodoma, e os sodomitas. Ele disse: “Abraão, o
eleito, o grupo chamado para fora”. E Ele enviou um mensageiro para o grupo eleito. Ele enviou dois mensageiros lá embaixo para eles,
representando cada um. E isto é o que Ele tem feito, até mesmo para cada nome, cada ação, cada movimento, tudo perfeitamente, todo sinal,
toda manifestação, exatamente o mesmo. Ele disse que isso aconteceria.
67
Agora, o que estamos temendo? O que são essas coisas para nós? Ele está nos testando para ver o que faremos com isto. Observe. Ele
lhes disse: “Agora, se vocês não podem crer em Mim, creiam nas obras que Eu faço; elas testificam quem Eu sou.” Eles deveriam ter sabido
isto, mas não souberam. Eles...
68
Ele era Deus, quem criou - o Criador dos ventos e do mar. Se Ele pôde criar os ventos e o mar, não poderia Ele muito mais fazê-los
obedecer a Sua Palavra? Se Ele criou todas as coisas, não pode Ele fazer todas as coisas Lhe obedecerem? Vamos lembrar também que Ele
criou nossos corpos. Eles também terão que obedecer a Sua Palavra. “Bem”, você diz “se eu pudesse estar seguro disto.” Bem, nós estamos
seguros disto. Ele está aqui para provar isto. Eles têm que obedecer. Lembrem-se. Ele tem…
69
Quando fomos colocados lá, não éramos nada senão uma colher de cinzas, Ele prometeu nos levantar das cinzas. Ele prometeu
levantar nossos corpos. O corpo tem que obedecê-Lo. E aí quando nós morrermos, nós descansamos seguros que seremos levantados, porque
Ele prometeu que faria isto. E Sua promessa é Sua Palavra, e nós cremos. Você crê na ressurreição do corpo? [A congregação diz: “Amém”. –
Ed.] Com certeza. Se você não crê, você não é um cristão. Então nós cremos que Ele nos levantará no último dia. Ele prometeu fazer isto. E o
que é isto? Esta é Sua Palavra. É ali onde firmamos todas as coisas que temos, bem na Palavra.
70
E então quando vem o tempo em que nós vemos a Palavra sendo identificada, estar conosco, então agimos como os discípulos. E
outra vez, quando eles estavam no mar, em outra o ocasião e – e eles estavam a ponto de afundar outra vez, eles viram Jesus vir caminhando
sobre a água, e ficaram com medo. Eles disseram: “É uma assombração. É assustador. Com medo que fosse um espírito, e eles gritaram de
medo; a Única coisa que podia ajudá-los, e eles ficaram com medo. E assim é hoje, quando a Única coisa que pode ajudar as pessoas, e elas têm
medo Dela. Ele disse: “Não temais, Sou Eu.” Ele fala. Como você saberia que é Ele? Ele é identificado pela Sua Palavra. Essa é a maneira que Ele
Se identificou a primeira vez. Essa é a maneira que Ele Se identifica cada vez, pela Sua Palavra. Observe.
71
Depois que esses discípulos se encontrarem no fim, deve ter ficado claro para alguns deles que o Criador ainda estava com eles. Eu
espero que isto aconteça conosco, nesta noite, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo.
72
Então o que eles fizeram? Eles acordaram Jesus. “Vá, acorde Jesus. Acorde-O, chame-O à cena!” Ele é chamado muito facilmente.
Eles tinham visto tantas coisas que Deus tinha feito, e como a Palavra O confirmava. Assim tem sido conosco. E Ele não foi difícil de ser
chamado para agir.
73
Eles O acordaram e disseram: “Não Te importas que pereçamos?” Você diz: “Como podemos estar seguros disto? Nós podemos provar
isto?” João 14:12, Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço, fará também.” É exatamente isso. Nossa fé trazendo Cristo em nossa
presença.
74
Ele disse em – em Lucas, capítulo 17: “Nos últimos dias, quando o Filho do homem estiver para ser revelado, será um tempo como o
de Sodoma e Gomorra.” Nós vemos isto acontecendo.
75
Ele disse que antes que esse tempo chegasse, em Malaquias 4, que “haveria uma Mensagem que restauraria as pessoas de volta à fé original que
uma vez foi dada a elas.” O programa de Deus sempre faz isto. E então o ímpio seria como cinza, e o justo caminharia sobre eles.
76
Nós vemos tudo isto prometido. Ele está esperando agora mesmo por você, você, você, cada um de vocês, para chamá-Lo à cena.
Chamando-O à cena. É aí onde Ele quer estar. Chamado à cena para ação. Observe quando você O chama à cena, então nós diríamos: “Vamos
acordá-Lo.” Então, chame-O para confirmar Sua Palavra e a – a coisa que Ele prometeu fazer, da maneira que Ele faria. Nós sabemos, na
revelação de Jesus Cristo, que nos últimos dias seria como foi nos dias de Sodoma. Ele prometeu aquela revelação à Igreja quando Ele fosse
revelado. Então, não duvide, não tenha medo… Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
77
Certa vez ouvi uma mulher, quando eu estava falando sobre Ele ser tão grande, ela disse: “Há uma coisa que eu tenho contra seu
ensinamento, senhor Branham.”
Eu disse: “Bem, obrigado, se você só tem uma coisa,” eu disse: “eu espero que Deus só encontre uma.”
E ela disse: “Bem, você gaba muito a respeito de Jesus.”
Eu disse: “Eu espero que esta seja a única coisa que haja contra mim.”
E eu disse: “Eu não me gabo acerca Dele tanto quanto devia.”
Ela disse: “Oh, sim, você faz isto.” Ela disse: “Você O faz divino.” Era uma mulher que não cria que Jesus era divino. Ela era da
Ciência Cristã. E disse: “Você O faz divino, faz Dele Deus.”
Eu disse: “Ou Ele é Deus, ou foi o maior enganador que esse mundo já conheceu.” Eu disse, “Ele...”
Disse: “Bem, eu posso provar pela sua Bíblia que Ele não era. Ele era apenas um profeta.”
Eu disse: “Ele era um profeta, verdadeiramente, mas Ele era Deus também.”
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Disse: “Ele era um homem, e Ele era mortal.”
Eu disse: “Isso também é verdade.”
Ela disse: “No caminho indo ressuscitar Lázaro,” em São João capítulo 11, disse: “a Bíblia diz ‘Jesus chorou’”.
Eu disse: “Isto é verdade.”
Ela disse: “Bem, isto prova que Ele não poderia ser Divino e chorar.”
78
Eu disse: “Oh, senhora, esse é o seu argumento?” Eu disse: “É um argumento fraco.” Ela disse... Eu disse: “Verdade, Ele era um
homem quando estava chorando, mas quando Ele colocou seu pequeno corpo em movimento, puxou seus ombros para trás e disse: ‘Lázaro, sai
para fora’, um homem que tinha estado morto por quatro dias, e estava apodrecendo na sepultura, se pôs em pé e viveu outra vez. Aquilo foi
mais que um homem. Ali foi Deus.
79
Aquela noite no barco Ele era um homem, quando Ele estava lá no mar, onde dez mil demônios do mar juraram que O afundariam.
Aquele pequeno barco balançando como uma rolha, lá naquele mar tempestuoso. Ele era um homem cansado, dormindo. Mas quando eles O
acordaram, O chamaram à cena, Ele colocou um pé sobre a proa e olhou para cima e disse: “Paz! Aquietai-vos.” E os ventos e as ondas Lhe
obedeceram. Aquele foi mais que um homem. Aquele foi Deus.
80
Ele era um homem quando desceu da montanha com fome, procurando uma árvore para achar alguma coisa para comer. Ele era um
homem quando Ele estava com fome. Mas quando Ele tomou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil, Aquele era mais que um homem.
Aquilo era Deus no homem.
81
Todas as pessoas que têm conseguido algo, foram pessoas que creram aquilo. Certo. Poetas e outros creram naquilo, que Deus estava
em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E agora Cristo na Igreja, reconciliando as pessoas com Deus. Ele prometeu fazer isto. Isto foi
escrito que “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Você crê nisto? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Eu creio nisto de todo meu
coração, que Ele está só esperando ser chamado à cena. Agora, a única coisa que pode chamá-Lo à cena, é se nós O acordarmos em nós
mesmos, chamá-Lo à cena.
82
Ele foi o maior Dom de Deus que alguma vez foi dado ao mundo. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho unigênito,
para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Observe a Deus e Seus dons. Agora, as pessoas usaram os dons de Deus. Certa
vez uma pequena mulher, ela creu que Ele era a manifestação de Deus em carne. E ela disse: “Se eu tocar em Suas vestes, eu ficarei curada.” Agora, ela
tocou Suas vestes. E Ele se virou e disse: “Quem Me tocou?” Vê? “Senti que virtude, força saiu de mim.” Ela tocou Suas vestes. Aquilo foi ela usando o
dom de Deus. Vê? Ele ficou fraco com aquilo. Mas quando Ele saiu da casa de Lázaro…
83
Recordem, em São João 5:19, Jesus disse: “Na verdade, na verdade vos digo, que o Filho do homem não pode fazer nada por Si mesmo, a não ser que
Ele veja o Pai fazendo.” Recordem: Jesus nunca fez um milagre, nunca fez nada de sobrenatural, até que primeiro Ele visse uma visão daquilo
acontecendo. Quantos creem que isso é verdade? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] São João 5 diz: “Verdadeiramente, não o que Eu escuto,
não o que alguém me diz; o que Eu vejo o Pai fazendo, assim faz o Filho igualmente.” Agora, se isto não for assim, então o resto das Escrituras também
não é. “Na verdade, na verdade vos digo, que o Filho do homem não pode fazer nada de Si mesmo; mas o que Ele vê o Pai fazendo, assim Ele faz. O Pai trabalha, e
Eu trabalho também.” Em outras palavras, Ele só agia mediante o que Deus lhe dizia para fazer.
84
Agora recordem: quando Ele saiu da casa de Lázaro, Ele ficou fora por vários dias. Lázaro ficou doente, e eles mandaram chamá-Lo.
Ele não foi. Dois dias depois Lázaro ficou doente. Então eles mandaram chamá–Lo outra vez. Ele não foi. Então quando chegou o tempo
apropriado, o Pai tinha Lhe mostrado o que aconteceria, Lázaro morreu. E Ele retornou quando Lázaro tinha morrido. Disse: “Lázaro está morto,
e Eu me regozijo por causa de vós, por Eu não estar lá.” Eles queriam que Ele orasse por ele, e assim por diante. Ele só fez o que Deus disse para Ele
fazer, o que Ele viu numa visão. Veja, Ele tinha visto a visão sobre o que fazer. “Mas Eu vou acordá-lo.” Hummm! Aí está você!
85
Observem que Marta vindo encontrá-Lo, ela disse: “Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, seja o que for
que Tu pedires a Deus, Ele Te concederá.” Vê? Ele sabia o que Ele ia fazer. Observe-O no túmulo de Lázaro. Ele disse: “Pai, Eu te agradeço por já teres
Me ouvido, mas Eu disse isso por causa desses que estão aqui. Lázaro, sai para fora!” E Lázaro se levantou dentre os mortos.
86
Agora, Ele nunca disse nenhuma coisa sobre ficar fraco ali. Aquilo era Deus usando Seu Dom. E as pessoas usando o Dom de Deus,
era diferente. Porque Ele era a Palavra. “E a Palavra é mais aguda do que uma espada de dois gumes”, diz a Bíblia, “E discerne os pensamentos e intenções do
coração.” Isto prova que Deus está no meio de Seu povo. Sim. Vamos crer nisto. Ele está pronto, de acordo com Sua Palavra, para ser chamado à
cena nesta noite.
87
Quantos aqui estão enfermos e necessitados, levantem suas mãos. Vamos ver suas mãos, quantos estão doentes e necessitados em
qualquer lugar. Bem, a única coisa que Ele está esperando é ser chamado à cena. Simplesmente peça a Ele. Agora, e se Ele estivesse em pé aqui,
com esse terno que Ele me deu, e você viesse diante dele e dissesse: “Senhor Jesus, eu quero que Tu me cures.” Você sabe o que ele diria? “Eu
já fiz isto.”
88
“Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas Suas pisaduras nós fomos sarados.” Ele não pode fazer isto pela segunda vez. Então veja, Ele já fez
isto. Você tem que crer nisto. Não há nada que você possa fazer, nenhum mérito de coisa alguma para ganhar sua salvação ou cura. Não há
nada que você possa fazer sobre isto. É um dom gratuito de Deus. Vê, é a graça. Um dom gratuito. Se eu dou a você um milhão de dólares
porque você endireitou minha gravata, eu não te dei aquilo; você fez alguma coisa por isto. Vê? Os dons de Deus são de graça. A única coisa
que você tem que fazer é crer neles, que Ele comprou isto para você, você e você. Ele... Já está comprado. Ele fez isso por você. E não há
nenhum homem no mundo...
89
Eu não sei se vocês têm tido aqui em Baton Rouge porque estão se espalhando por todo o país, personificações e outras coisas. Nós
sabemos que tem que ser assim. Mas quando um homem vem e te diz que tem poder para curar, ele está mentindo. Só Deus pode curar. “Eu sou
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o Senhor teu Deus, que cura todas as tuas enfermidades.” Ele não compartilha Sua glória com ninguém. Não há nenhum homem que tenha poder para
curar. Mas há homens que têm dons para manifestar Deus. Seu pastor... [O irmão Branham tosse. – Ed.] Perdoe-me. Ele pode tomar a Deus
por um dom de – um dom de... Um mestre pode explicar a Palavra de maneira que você possa ver. Se você tiver olhos para ver, você verá. Há
um outro, talvez algum outro dom. Mas sempre há um dom que manifesta a presença de Deus, e dali em diante você tem que crer naquilo.
90
Um pecador poderia vir aqui ao altar, pode ser um jovem, ou uma jovem na idade de quatorze anos, e lhe trazerem seu alimento aqui,
e você poderia clamar ao Senhor até chegar aos noventa anos e nunca ser salvo. Primeiro você tem que aceitar o que Ele fez por você. Vê?
Você tem que aceitar isto, você mesmo. Então quando você aceita isto, então Ele é o Sumo Sacerdote, o Mediador para fazer interseção por sua
confissão daquilo que você crê.
91
Agora, é a mesma coisa com um dom desse tipo. É levar a sua própria mente para longe de você, e então ver o que Ele diz. Eu vejo
pessoas que vêm à plataforma, elas pulam, gritam e dizem: “Oh, irmão Branham, eu tenho toda a fé do mundo.” O que você está fazendo aqui
em cima então? Vê? Isto é emoção, e não fé. A fé genuína não conhece derrota. Já está concluído. Já aconteceu. Deus disse assim, e isso encerra
o assunto, você vê. “Deus disse assim!” Agora, é a mesma coisa todo o tempo. Quando você realmente crê nisso, Isto O toca.
92
Agora aquela pequena mulher que tocou Suas vestes, ela disse: “Se eu somente tocar Suas vestes, eu ficarei sã.” E ela fez aquilo. E quando ela
fez o que sua fé queria que ela fizesse: “Toque-O”, Ele sentiu aquilo. Vê? E Ele se virou e falou com ela. Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Se você somente crer em Cristo... Creia Nele! Deixe sua fé tocar Suas vestes. E Ele, agora mesmo, é o Sumo Sacerdote que pode
ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Nós todos sabemos disto. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele terá que agir
hoje como Ele agiu ontem, se Ele é o mesmo Sumo Sacerdote. Agora, você não crerá nisto? Apenas tenha fé em Deus.
93
Se eu lhes contei uma mentira, então Deus não vai sustentar isto. Mas se eu tenho dito a verdade para vocês, Ele irá – Ele irá sustentar
isto. Ele está obrigado a sustentar a verdade. Jesus disse: “Eu tenho uma testemunha.” E a testemunha é a Palavra de Deus, é claro. Disse: “As
Escrituras testificam de Mim. Se Elas não testificam de Mim, então não creiam em Mim.” Vê?
94
E se as Escrituras não testificam do que eu estou dizendo a vocês agora, que “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente,” então não
creiam na Escritura. Porque a Escritura disse que Ele é, e Ele prometeu estas coisas para esta última era. Recordem, bem no fim da era judia,
como Ele se revela, o Messias. No fim da era dos Samaritanos, Ele fez o mesmo. Agora, é o fim da era gentia. Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.
95

Acordem-No em suas consciências, chame-O à cena, enquanto inclinamos nossas cabeças.

96
Pai Celestial, somente uma palavra Tua agora será o suficiente. Será tudo o que nós precisamos, é só uma palavra Tua. Que as pessoas
possam entender claramente que o sucesso para conseguir o que nós estamos tentando fazer, Senhor, é para deixá-los obter os benefícios do
Senhor Jesus Cristo, o qual eles amam e servem. Que eles possam fazer isto esta noite Senhor. Porque Tua morte não foi em vão. Tu foste
ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniqüidades. “O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por Suas pisaduras nós fomos curados.”
Eu oro, Deus, que cada um aqui na Tua divina presença possa entender isto, e alcance a visão, e que seja curado para a glória de Deus. Em
nome de Jesus Cristo, eu apresento a mim mesmo com essa congregação, para Sua honra e glória. Amém.
97
Agora sejam bem reverentes, só por alguns minutos. Agora apenas uma palavra Dele significará mais do que tudo que eu pudesse
dizer, ou o que qualquer outra pessoa pudesse dizer, porque é Ele fazendo isto. Ele é o que pode. Ele é o doador, e nós estamos confiando que
o Senhor Jesus concederá essas coisas para vocês agora, a cada um.
98
Agora, vamos ver que horas são. Eu não sabia que era tão tarde. Eu vou te dizer, para sairmos daqui em tempo, o que nós temos que
fazer, nós não temos tempo para trazer a todos aqui em cima em fila. Vamos chamar direto da audiência. Agora vamos tomar a Escritura só por
um momento. Agora as promessas da Bíblia para estes dias, é que Sodoma e Gomorra se repetirá. Quantos creem nisto agora, levantem suas
mãos? A Bíblia identifica isto agora.
99
Então o que era aquilo lá em Sodoma e Gomorra? Era Deus na forma de um ser humano. E a maneira pela qual Abraão soube isto, foi
quando Ele disse: “Por que Sara riu lá atrás na tenda?” Ou, por que ela duvidou disto, das palavras que Ele falou que aconteceria? Ele pôde
perceber o que Sara estava pensando atrás Dele. Agora, veja se não foi assim.
100
Agora, aquilo não era para a igreja de Babilônia, ou para a igreja de Sodoma. Não, não. Aquilo não foi para aquelas pessoas daquele
comando denominacional. Não, senhor. Não foi para eles. Eles tiveram seus mensageiros. Vê? Mas para a Igreja eleita, a super semente de
Abraão, que está suposta a crer na Palavra, sem considerar quais são as circunstâncias, “Abraão chamou aquelas coisas que não eram como se já fossem.”
Deus disse assim, e ele creu naquilo. Agora, amigo, eu sei que Deus está obrigado para com esta Palavra, para mantê-la.
101
Agora eu quero que você, onde quer que você esteja no edifício, fique reverente por alguns momentos, onde quer que você esteja. E
creia, simplesmente creia com todo o seu coração.
102
Agora se eu pudesse curar você, se eu pudesse curar esta menininha aqui, por quem meu coração se compadece, se eu pudesse curar
aquela criaturinha deitada lá, eu iria me arrastando daqui ao pólo norte, se eu pudesse, para fazer isto, ou qualquer outra pessoa que tenha algum
sentimento humano. Mas eu não posso fazer nada. Talvez alguns de vocês aí não viverão senão mais um pouquinho por causa do câncer. Se eu
pudesse curar você, eu não ficaria parado aqui na plataforma; se eu pudesse fazer isso, eu o faria. Agora, eu não posso. Meu coração se
compadece por você. E eu faria isso se eu pudesse, mas eu não posso. Não há nenhum outro homem que possa fazer isso. Isso é correto. Mas
você vê, Jesus já fez isso. Vê? E Ele está somente tentando fazer com que você creia nisso. Mas você...
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103
Eu sinto pena das pessoas. Tem havido tantas coisas que as têm cegado, dessa maneira e daquela maneira, até que, pobres pessoas,
quase que como ovelhas sem pastor. Eles não sabem o que fazer. Um diz isto e outro diz aquilo. Não pense no que os homens têm dito. “Os
dias de milagres são passados. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo.” E lembre-se, Pedro disse no dia de pentecostes: “A promessa é
para vós e para vossos filhos, para todos os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.” Vê?
104
Jesus prometeu que estas coisas aconteceriam nestes últimos dias, que Deus retornaria em forma de carne humana, como eu e você
aqui nesta noite, e faria as mesmas coisas exatamente antes do mundo ser destruído. E o mundo seria como uma Sodoma. Vê? Agora, nós
estamos bem na condição de Sodoma, toda posição, toda pessoa, todas as coisas posicionadas exatamente corretas.
105
Agora, não pode a sua fé chegar a isto? Não podemos nós chamá-Lo à cena? Chame-O à cena. Sua fé é a única coisa que pode fazer
isto. Agora creia com todo seu coração, cada um de vocês agora. Eu quero perguntar-lhes algo. Sem nenhum cartão de oração... Qualquer
pessoa lá em cima, se aquele grande Espírito Santo descer aqui, e pela Sua unção e a unção em mim, identificar que Jesus Cristo está
trabalhando no nosso meio desta maneira, o que mais Ele poderia fazer? Não há outra promessa na Bíblia maior que esta. Esta é a promessa
suprema. Quantos sabem disto? Claro que é. É a – é a última coisa para a era da igreja.
106
Os judeus, no período da Tribulação, e na... lá eles terão uma – uma visita lá, mas não a igreja gentia. Esta é a última promessa para o
gentio. Isso é a verdade. Veja, foram os gentios lá em Sodoma que foram queimados. E aquilo, aqui está a noiva, a qual é a semente real de
Abraão, sendo a noiva chamada de entre os gentios. Este é o sinal do fim para eles, de tudo isso.
107
Marque em seu livro. Eu sou um homem velho. Mas marque em seu livro e veja se isso acontece ou não. Veja, você está no fim agora.
Quando? Eu não sei. Eu estou esperando por Ele hoje. Se Ele não estiver aqui hoje, eu estarei esperando por Ele amanhã. Se Ele não estiver
aqui amanhã, eu estarei esperando por Ele no próximo dia. Se Ele não estiver aqui neste ano, eu estarei esperando por Ele no próximo ano. Eu
sei que Ele está vindo. Eu não sei o minuto ou a hora, mas eu sei que tudo está cumprido, pronto para o rapto. A Igreja foi chamada para fora.
Será uma ida secreta, simplesmente desaparecerá, e isso será tudo. E o mundo seguirá da mesma maneira. Pessoas pregando, e pessoas
pensando que estão sendo salvas, exatamente como eles pensavam nos dias de Noé, e assim por diante. Noé entrou na arca e as pessoas
seguiram adiante, e o mundo girando da mesma maneira. Pense nisso! Eternamente perdidos, pensando que estavam salvos.
108
Num desses dias eu vou trazer uma grande tenda aqui na região, e armá-la aqui, para que nós possamos ter cultos durante a tarde, e
instruções, para que você possa entender melhor estas coisas. Colocar todos os nossos irmãos juntos para que possamos ter cultos.
109
Agora se Jesus Cristo cumpre Sua promessa, então nós estamos obrigados a crer Nele. Eu quero que todos vocês, cada um de vocês,
tenha uma fé simples, como de criança, para crer nele.
110
Agora enquanto vocês gentilmente inclinam suas cabeças e começam a orar, dizendo: “Senhor Jesus, agora eu sei que este homem não
me conhece. E eu estou em necessidade. E nos foi dito que Tu és o Sumo Sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas
enfermidades. Se Tu somente o deixares... Se eu puder tocar em Ti, fale através dele, Senhor, eu sei Sua... Sei que és Tu. Eu sei que ele não me
conhece.” E na audiência, uma audiência mista de crentes, incrédulos e manufaturados; pecadores, santos e todos juntos.
111
Agora você deve crer. Agora se Ele fizer isto na audiência aqui, eu quero que cada um de vocês aqui diga: “Irmão Branham, eu sei que
é – que tem que ser Ele que está olhando sobre a congregação como Ele fez.” Eu quero que você, se você realmente crê, eu quero que você
levante sua mão, e diga: “Senhor, eu aceitarei isto com todo meu coração, que eu creio que é Jesus Cristo, de acordo com a promessa Dele.” Por
todo o edifício. Deus te abençoe. Isto é bom. Oh, é uma pena não termos um mês para estar por aqui. Veja, só... Eu sou desconhecido para
você. Veja, isso é difícil. Mantenha-se crendo.
112

Agora é uma Luz. Deus é Luz, nós sabemos disso, o Pilar de Fogo. E agora ore e toque Nele, e que o Senhor Jesus possa responder.

113
Agora eu tomo cada espírito aqui sob meu controle, no Nome de Jesus Cristo, para Sua glória. Agora seja bem reverente. Ore. Seja
bem reverente.
114
Agora, aqui está. Há uma senhora bem aqui na minha frente. Ela tem a sua cabeça inclinada e ela está orando por sua própria aflição.
Se você quiser levantar sua cabeça agora, ela está bem aqui na minha frente. Você crê com todo o seu coração? Você crê que Deus pode curar
aquela diabetes e te fazer ficar bem? Agora, é o que você tem: diabetes. Eu não conheço você. Você é uma total estranha para mim. Mas você
crê que eu sou um servo Dele? Se nós somos estranhos um para o outro, levante sua mão desse jeito, para que as pessoas possam ver. Vê? Tudo
bem. Veja, aqui está a senhora. E agora ela está sofrendo com uma condição diabética. E você crê que Deus pode me dizer quem é você? Isto
faria você crer? Você é a senhora Martim. Se isto é certo, levante sua mão. Vê? Você simplesmente tenha fé. Não duvide. Tenha fé.
115
Agora o que ela tocou? Eu quero perguntar à audiência. O que ela tocou? Há uma mulher com sua mão direita levantada, e a minha
também está, diante de Deus. Vê? Ela tocou em algo. Uma mulher simples, na verdade, para dizer a verdade, agora você veja se isto é a verdade,
isto a surpreendeu. Ela não sabia que tinha tanta fé assim. Fé não é uma coisa que você manufatura. É uma coisa que você tem. Vê? Ela ficou
surpresa. Agora mesmo a mulher se sente diferente do que ela se sentia há alguns minutos atrás. Ela sabe que alguma coisa aconteceu com ela.
116
Aqui, você não vê aquela Luz? Correto. Você vê isto bem aqui sobre esta mulher aqui, bem aqui atrás? Ela está sofrendo com uma...
Ela tem a sua cabeça inclinada. Ela está orando. Mas ela está sofrendo com um problema em suas costas. Se ela crer com todo seu coração, ela
pode ser curada desse problema nas costas. Com certeza. Ela vai perder isto, tão certo como qualquer coisa. Veja, a oração dela ainda está
movendo. “Senhor, me ajude!” Senhora DeVille, é você. Isto é graça. A mulher estava orando, não estava nem mesmo pensando, nem me ouviu
dizer nada. Agora, pergunte-lhe se ela me conhece. Aquela é ela é, e este é o seu problema.
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117
Então, o que ela tocou? Esta é a confirmação de Jesus Cristo, a Palavra que discerne os pensamentos que estão no coração. Você crê?
Apenas tenha fé. Ore, por todo lugar. Apenas creia. Isso é tudo que você tem que fazer. Apenas creia, creia que eu te disse a verdade. Agora, eu
não sou Ele. Eu sou só o servo Dele. Apenas Seu servo.
118
Se você apenas tivesse fé suficiente! Eu não posso chamá-lo. Eu sei qual é o problema dele, mas veja, só espere um pouco e talvez isto
mude. Certamente, não é impossível, mas você tem que sair daquele nível. Ele não pode crer por si mesmo. Tenho que crer por ele.
119
Uma senhora sofrendo com problema de rins. Ela não é daqui. Ela é do Mississipi. Se ela crer com todo seu coração, Deus a curará do
problema de rins. Senhora Palmer, se você crer com todo seu coração, você pode ser curada disto. Isto te deixou. Há uma luz sobre ela. Saiu
dela. Tenham fé em Deus. Não duvidem. Há uma senhora sentada bem perto dela. Ela está sofrendo com artrite. Você crê que eu sou profeta
de Deus, senhora? Você crê? Você crerá que se Deus me disser quem você é, ajudará você a crer? Seu nome é senhora Meadow. Creia com todo
seu coração agora, você também pode ser curada.
120
Aquele fogo atingiu a senhora perto dela. Ela está assentada lá também. Agora isto está indo, descendo pela fila. Uma senhora sentada
aqui, sofrendo com... Perto dela, sofrendo com diabetes, diabetes de açúcar. Eles querem levá-la ao hospital, mas ela se recusa a fazer isto. Ela
tem um filho por quem ela está orando também. Aquele filho não está aqui, mas você crê que Deus pode me dizer o que está errado com aquele
filho? Ele tem problema de coração. Se você crer, Ele pode curar você. Você crê que Deus pode me dizer quem é você? Senhora Dufflee, D-uf-f-l-e-e. Algo assim... Isto é certo. Se isto é certo, levante sua mão, com suas mãos para cima. Tudo bem. Agora creia, e você também pode ser
curada.
121
Você crê que esta é a mesma coisa que aquele... Você crê que a presença de Jesus Cristo está aqui agora? [A congregação diz: “Amém”.
– Ed.] Quantos aceitam isso? [“Amém.”] Oh, que segurança! Que segurança! Vê? O que você fez? Você O acordou. Você O trouxe à cena.
Aqui está Ele em cena. Não faz nenhuma diferença o que os boatos dizem. Lembre-se, Ele pode dizer: “Paz, aquietai-vos.”
122
Você crê com todo o seu coração? [A congregação se regozija e diz Amém. – Ed.] Se você crê, fique em pé e aceite isto. Levante-se e
diga: “Eu creio nisto com todo o meu coração.” Fiquem de pé. “Eu creio.” Isto é certo. Não importa qual seja o seu problema, levante-se e dêLhe louvor.
123
Pai Celestial, nós trazemos a Ti esta audiência. Eles estão conscientes que Tu estás aqui Senhor, que cada demônio de incredulidade,
possa sair, e que Jesus Cristo cure a todos vocês. Satanás, saia desta audiência! Em Nome de Jesus Cristo, você está repreendido.
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