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Vamos permanecer em pé apenas um momento enquanto inclinamos nossas frontes diante de
Deus. Com nossas cabeças e corações inclinados, eu gostaria de saber se há pedidos especiais no edifício
nesta noite, que exigiriam uma oração. Apenas deixe-o ser conhecido pela sua mão erguida. O Senhor te
abençoe. Nosso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando do grande Trono agora, no nome do Senhor
Jesus, pois nos foi dito que se viermos e pedirmos qualquer coisa em Seu Nome, isso nos será concedido.
E nós queremos primeiro Te agradecer por este maravilhoso ajuntamento nestas quatro noites com um povo
cheio do Espírito reunido aqui. E nós vimos que as Escrituras mais uma vez provam estar certas, quando
dizem: “Onde quer que dois ou três se ajuntem em meu nome, Eu estarei no meio deles.” E temos Te visto
curar os enfermos, pronunciar as bênçãos, dizer ao povo o que vai acontecer, e somos tão gratos por isto.
2
E nós, como irmãos, aqui na plataforma, Senhor, eu sou grato por este grupo de homens que eu sei
que... Estes cristãos, estes recém-nascidos, que acabaram de entrar em Cristo nesta semana, Senhor, eu
oro que cada um deles encontre aqui um lar confortável, uma igreja-lar, e vivam para Ti, e trabalhem até que
Jesus venha. E que os resultados de nosso ajuntamento possam causar um avivamento à moda antiga, por
toda a cidade, Senhor. Muitos... Que nunca termine até que Jesus venha. Que possa haver constantemente
um reavivamento. Que estas igrejas possam ser cheias, em toda parte, e que o glorioso Evangelho de
Jesus Cristo seja conhecido por toda a terra.
3
Agora, Pai, nós - nós oramos por estes que ergueram as mãos. Tu sabes o que está por detrás das
mãos. Nós... Tu sabes tudo sobre isto, então nós simplesmente nos entregamos a Ti, e pedimos que o
Senhor lhes conceda seus pedidos. E agora, parta o pão da vida para nós, Senhor. Nós queremos que Tu
fales conosco por meio da Palavra, porque “A fé vem pelo ouvir da Palavra.” E oramos que o Senhor faça
isto conhecido para nós nesta noite: Tua vontade divina. Mostra-Te em nosso meio novamente nesta noite,
Pai. Agradecemos a Ti por tudo que tem sido feito e dito, e esperamos por isto, que o culto alcance um
grande clímax. No Nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar.
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Eu considero este um grande privilégio, de ter tido este tempo de companheirismo aqui com vocês,
ótimas pessoas, aqui neste auditório em Tucson. E eu estive aqui apenas por poucos dias, e eu - eu tenho
estado aqui por poucos dias, aliás, e eu pensei talvez em vir aqui e não... Sair sem dizer nada, ou ter uma
reunião, poderia não parecer bem. E eu não tive a chance de visitar todos estes bons irmãos, os quais eu
conheci aqui desde que cheguei à plataforma. E eu quisera ficar por uma semana em cada igreja. Eu
certamente gostaria de fazer isto.
5
E... Mas eu estou tão feliz por vocês, recém-nascidos, vocês que acabaram de encontrar Cristo
nesta semana... Se eu estivesse em seu lugar, eu procuraria uma boa igreja-lar entre estes homens aqui,
onde quer que fosse mais perto, ou eu escolhesse ir. E das igrejas que eu visitei, há alguns dos homens
aqui, que eu estive em suas igrejas, verdadeiros homens com o Fogo de Deus, com um zelo ardente,
tentando dar o melhor de si para segurar a Luz do Evangelho. Eu aprecio homens assim. E, lembrem-se,
estes homens creem no mesmo Evangelho que eu estou pregando aqui. Eles são meus patrocinadores.
Eles são os que ficam em pé aqui na plataforma. Eles não têm vergonha do Evangelho. Eles tomam uma
posição por Ele. Eles creem Nele. E eles estão aqui me dando suporte, orando por mim todas as noites. E
eu penso que se você não vai à igreja, por que você não vai até um destes finos homens aqui, e vai à igreja
deles e tem companheirismo com eles? Se eu morasse aqui e não fosse um ministro, é o que eu faria. Eu
certamente procuraria para mim uma boa igreja local com alguns destes homens aqui, e tomaria meu lugar
em Cristo.
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E se você não foi batizado ainda, você que deu seu coração a Cristo, consulte um destes homens, e
você receberá o batismo cristão. E então, se você não tem recebido o Espírito Santo, eles saberão como te
instruir, como você deve recebê-Lo. Eu vou falar acerca disto de manhã, no café da manhã dos Homens de
Negócio, se o Senhor permitir, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho evitado um pouco de pregar
doutrina aqui, porque somos um grupo misto. Mas, pela manhã, eu quero trazer uma mensagem
evangelística acerca do Espírito Santo, se o Senhor permitir. Agora, eu penso que o café começa às nove.
Oito horas, é isto? Oito horas, pela manhã.
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E agora, eu gostaria de perguntar por alguém que nós tentamos encontrar, desde que estamos em
Tucson. E talvez, alguns dos irmãos aqui, a senhora possa pertencer à igreja de vocês. Eu creio que seu
nome seja Charlotte Raney. Alguém... Vocês a conhecem? Ela está aqui na cidade? Charlotte, você está
aqui? Eu – eu... Ela é uma amiga nossa, e não pudemos encontrá-la. Ela é uma enfermeira. [Alguém diz, “a

1

filha dela está aqui.” – Ed.] A filha dela. Bem, que coisa! Eu imagino como ela deve estar grande. Fique de
pé, meu bem, onde quer que você esteja. Eu espero que você não esteja tão crescida que eu não possa te
chamar de meu bem. [“Ali está ela.”] Oh, que coisa! Quase passou do tamanho de “meu bem”, não é
mesmo? Obrigado. Diga à sua mãe que “Deus a abençoe e que nós a amamos, e certamente gostaríamos
de vê-la antes de partirmos.” E apenas encontrar alguém dos… Billy Paul ou qualquer um aqui, e diga-nos
onde vocês moram. Nós tentamos encontrar vocês pela lista telefônica. Nós perguntamos por aqui, em todo
lugar, e não pudemos achar vocês. Muito obrigado. E da última vez que eu te vi, você era bem pequena.
Esta é a senhora Raney, sua – sua – sua irmã.
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Uma enfermeira muito notável, foi um dos primeiros casos de câncer que eu vi o Senhor curar. Ela
nem sequer sabia onde estava, ou nada, queimada com rádio. E o Senhor havia me chamado ao ministério,
uma ou duas noites antes. Oh, faz muitos anos, talvez vinte anos, vinte e cinco anos atrás. E ela estava em
Louisville, e no registro de câncer, em Louisville, ela já está morta há vinte anos. E ela está trabalhando
como enfermeira agora, e tão saudável e forte como ela pode ser. E esta é sua irmã que veio ao Oeste aqui,
ela e seu pequeno bebê, foi então. E desde que chegamos aqui temos tentado encontrá-los. E eu disse
para Meda que eu... minha esposa... Que eu havia olhado por todo lado e eu não pude reconhecê-la. E eu
pensei que talvez ela tivesse se mudado, ou algo assim. E eu, toda noite, pensava em perguntar por ela.
Então eu escrevi algumas coisas aqui o que eu queria dizer, em algum papel, para que eu não esquecesse.
Estou ficando velho.
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Eu estava falando com o irmão Moore. Quantos conhecem Jack Moore? Com certeza, vocês o
conhecem; vocês, Homens de Negócios Cristãos. Um bom ministro em Shreveport. Costumava ser um de
meus auxiliares nas reuniões. Eu disse: “Irmão Jack, você sabe, está ficando difícil para mim me lembrar
como costumava ser. Costumava ser, eu podia me lembrar de qualquer coisa, assim, bem rápido.” “Oh,” ele
disse: “Isso é o mais longe que você chegou?” Eu respondi: “Isso é o suficiente.” Ele disse: “Que coisa!”
Disse: “eu liguei para um homem e perguntei: “O que você deseja?” [A congregação ri - Ed.]
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Isto é – isto é um longo caminho andado. Ele é só quatro ou cinco anos mais velho que eu. Espero
que eu não chegue nisto. Ele estava dizendo aquilo, no entanto. Ele é um irlandês, com senso de humor.
Mas, ligar para alguém e perguntar “o que deseja?”, isto seria ruim. Agora, outra coisa, eu te agradeço, irmã,
querida, e, por favor, comunique conosco. Diga para a sua mãe que nós queremos vê-la, e nós voltaremos
para ver a tia Margie, agora mesmo, tio Bill. Agora, eu sou grato, muito grato, a este grupo de ministros que
patrocinaram este programa aqui. E aos cristãos... Homens de Negócio do Evangelho Completo aqui desta
cidade, eu sou grato.
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Eu tento entrar em cada lugarzinho que posso, e não podemos ir a todos eles. Aqui está o meu
gerente, sentado bem aqui, o irmão Borders, que vai comigo e prepara as reuniões. E eu tenho um livro em
casa, deste tamanho, cheio de convites, mundo afora, e me disseram que ele tem outro para me entregar
pela manhã. Mas eu normalmente vou apenas aonde Deus guia. Então, quando eu vou ali, então posso ir
no Nome do Senhor Jesus, porque Ele me enviou como um embaixador. E eu me senti dirigido, enquanto
estava aqui em Tucson, para ter esta reunião. Eu pensei que seria bom, e especialmente poder ter
companheirismo.
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E quantos se lembram de Fred Bosworth, irmão F.F. Bosworth, o grande velho santo de Deus? Ele
foi para casa na Glória, aos oitenta e quatro anos de idade, recentemente. E ele perguntou: “Irmão
Branham, você sabe o que é companheirismo?” Eu respondi: “Eu creio que sim, irmão Bosworth.” Ele disse:
“São dois companheiros em um só barco.” Então, eu tenho espaço para o outro. Então eu estou muito
agradecido. E isto sempre me lembra de uma pequena história. Eu estava entrando, lá de fora, e um dos
porteiros encontrou comigo e apertou minha mão. Ele disse: “Fale, pregador,” disse, “Eu – eu sou seu irmão
companheiro.”
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Eu disse: “Estou feliz em conhecê-lo.” E ele me disse seu nome, e ele era um irlandês também.
Então alguém me perguntou uma vez: “Qual é a sua nacionalidade, irmão Branham?” Eu disse: “Sou
irlandês.” E se há... E se eles podem ser salvos, então há esperança para o mundo todo.” Então aconteceu
de ele ser um irlandês também. E ele disse: “Eu gosto daquelas histórias sobre caçadas.” Ele disse: “Eu
também gosto de caçar.” Então, bem, “você tem de ser todas as coisas, para todos os homens,” você sabe,
“para que possamos ganhar alguns para Cristo.”
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E falando sobre companheirismo, eu me lembro de uma vez, e eu estava no norte de New
Hampshire. Eu estava... Aquele é o paradeiro dos veados de rabo branco. Eu estava pescando esses
pequenos riachos-escuros e rabos-quadrados [espécies de peixe – trad.] E nós... E eu tinha um lugar,
arrumado, minha pequena tenda estava lá em cima, na montanha. Oh, eu vi um lugar onde a água corria...
E eu sei que tenho muitos amigos pescadores. Eu não achei ainda água o suficiente para poder pescar aqui
no Arizona desde que eu cheguei. Eu sempre bebo toda a minha água. Mas é só uma... É a única coisa. Eu
amo esta região, mas certamente gostaria que tivéssemos alguns lagos ou lagoas, ou algo por aqui. E eu
sou um Batista, você sabe, eu gosto de muita água. Então eles...
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Havia aquela pequena – pequena represa onde eu estava pescando. Que coisa! Eu pegava todos
eles, você sabe, apenas para brincar com eles e então soltá-los novamente. E se eu matasse um, é claro,
eu o comeria. E por trás da minha linha, estavam enroscando em muitos galhos de salgueiro lá atrás. Então
eu dormi a noite toda em uma pequena tenda, fiquei ali por alguns dias. E na manhã seguinte, eu peguei
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minha machadinha e saí. Pensei em cortar alguns daqueles arbustos e brincar com as trutas um pouco.
Alguma hora, amanhã, eu voltarei novamente, com minha pequena tenda nas costas.
16
E no meu caminho de volta, havia uma mãe ursa e seus dois filhotinhos que entraram na minha
pequena tenda de saco de dormir. Então, não é o que eles comem; é o que eles destroem. Que coisa! Eles
gostam de bagunçar as coisas. Eles são Pentecostais, ao máximo, daquela forma. Então eles - eles só eles gostam... Eles amam isso. Então eles entram e batem em um cano de fogareiro e o esmagam. Agora,
falando de barulho, bem, melhor deixar isto quieto. Vê? Eu posso provar que qualquer coisa que não tenha
emoção dentro dela, está morta. Então, se sua religião não tem um pouquinho de emoção nela, é melhor
você enterrá-la e conseguir alguma coisa mais. Você tem que ter emoção para estar vivo.
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Então,veja, aquele pequeno... Quando eu subi, eu ouvi um barulho. Eu olhei e ali estava a velha
mamãe ursa e seus dois pequeninos; tinham entrado ali. E eles estragaram tudo quanto havia. Então eu
soube o que era “rasgar a tenda e sair.” Então eu olhei, e a velha mãe ursa, ela correu para um lado. E ela
rugiu, você sabe. Era uma ursa negra. Eles não são muito grandes. Então ela correu e chamou o seu
filhote. E um dos filhotes veio até ela, e o outro não veio. Bem, eu pensei: “Qual será o problema?” E eu
tinha uma velha pistola enferrujada lá naquela tenda. E - mas, eu imagino que naquela altura ela já estava
arruinada. E eu tinha a machadinha na mão, e - - e eu... Você sabe, uma mãe ursa com alguns filhotes, ela
pode ficar meio nervosa, sabe. E ela pode arranhar você também, se ela quiser. Então eu estava
observando-a, sabe, mantendo uma árvore na mente todo o tempo. Que eu poderia...
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Você já ouviu sobre o pregador numa árvore de canela, bem, qualquer tipo de árvore servirá se um
urso está atrás de você. Então eu olhava aquela árvore, imaginando qual seria o problema com aquele
pequeno urso. Ele estava... ele não ia embora. E a sua mamãe continuava chamando por ele, e ele
permanecia sentado. Estava todo arqueado, dessa forma. Eu pensei: “O que este pequenino tem?” Eu
pensei que talvez eu pudesse entrar e apanhar aquela velha pistola. Eu pensei: “Oh, eu não mataria aquela
velha mãe ursa, se ela corresse atrás de mim, porque isto deixaria dois órfãos nas florestas. Então eu não
faria isto.” Então eu pensei: “eu vou ficar de olho nesta árvore, e ver o que o pequeno companheiro tem.” E
agora ele estava todo arqueado, assim, e eu o vi se mexendo. E a velha mãe estava rugindo, e andando
para frente e para trás, meio inquieta. E ela estava de olho em mim, também. E quando ela se virava para
olhar o outro urso, eu caminhava para o lado, desta forma, tentando dar a volta para ver o que o pequenino
estava... O que lhe interessava tanto. Você sabe o que ele tinha? Ele tinha meu balde de melaço.
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E você sabe, eu gosto de panquecas. Eu sei que tenho um monte de companheiros com este
mesmo apetite. Então, eu sei, eu não creio em aspersão. Eu realmente gosto de batizá-las. Eu gosto de
despejar bastante, sabe, encher de melaço. A última vez que eu comi aqui, no Ramada, outro dia, nós
tivemos um ótimo café da manhã. E eles tinham boas panquecas, assim. Nós as chamamos de panquecas,
no Sul. Mas você... Se nós comemos elas de manhã, nós dizemos ao garçom “um pouco mais de calda, por
favor.” Mas não foi o suficiente aqui. Eu tive que colocar açúcar por cima delas, você sabe, para terminar.
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No entanto, aquele velho ursinho, aquele camaradinha tinha enfiado sua pata e conseguiu abrir
aquele balde. Ele tinha sua... Eles amam coisas doces, você sabe. E ele enfiou sua patinha no balde de
melaço. Ele não sabia como comer com as mãos, então ele só as cheirava e lambia, você sabe. Então ele
lambia e cheirava depois que ele já tinha derramado todo o balde. Eu disse: “Saia daí.” Eu continuei
gritando para ele. Ele nem se virava. E depois que ele despejou todo o balde, ele se virou, olhou para mim.
E ele nem conseguia abrir seus olhos, você sabe. Do topo das suas orelhas, escorrendo até sua pequena
barriga, ele estava coberto de melaço.
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Eu pensei: “Está certo. Não há condenação. Isto é como uma boa e velha reunião pentecostal.
Quando você enfia sua mão no balde de melaço, ou pote de mel até os cotovelos, e fica gritando, louvando
a Deus, eu não me importo com o que aconteça, você não ouve. Vê? Mas, você sabe, a coisa mais
estranha foi que depois que ele acabou, e os demais de pé lá fora repreendendo-o; quando ele chegou até
lá, os demais tiveram companheirismo. Todos eles o lamberam. A natureza tem algumas coisas estranhas,
não tem irmão? Todos lambendo. Agora, aqueles que não vieram a esta reunião, eles podem lamber do seu
melaço, na... Veja, depois que tiver acabado. Tudo bem.
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Nós estamos gratos, agradecidos por este bom grupo de irmãos, e por este bom grupo de pessoas.
E eles... Eu penso que tudo sai bem. E nós não... Nós absolutamente... Uma coisa que nós não permitimos
é problema com finanças, qualquer endividamento. O irmão ali me disse que eles tinham pagado tudo,
faltando apenas cem dólares. Eu lhe dei um cheque. Eu disse: “Esqueça isto. Vê? Eu mesmo pago.” Então então nós... Tudo está bem e acertado. E nós queremos... Se algum dos membros da equipe do Ramada
Inn está aqui nesta noite, eu gostaria de lhes agradecer, pois eles cederam este edifício para nós. Eu
penso... E eu não estava... Eu sei... A única forma pela qual eu soube, é porque o irmão Tony me contou
sobre isto. Eu creio que é... que se alguém estivesse na cidade, ou procurando um hotel, eu certamente
poderia fazer uma propaganda e dizer que o Ramada é o lugar para se ir.
23
Se estas pessoas têm tamanha consideração para conosco para... por nós, e nossa religião, e
nosso Cristo, eu penso que nós devemos ter audácia suficiente para dizer algo de bom sobre eles, e dizer a
todos quanto pudermos. Isso mesmo. Que o Senhor abençoe esta instituição. Nós sempre fomos aos seus
lugares onde quer que fôssemos, por todo o país. Nós sempre tivemos tal cortesia. E os Homens de
Negócios usam seus salões em Phoenix e em todos os lugares que nós conseguimos, para ter encontros e
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convenções. E eu digo isto, senhores, se vocês estão aqui, que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe
ricamente. E que no final da estrada, eu oro para que Deus abra Suas portas e os faça bem-vindos no Seu
grande Reino naquele tempo.
24
Então tem mais uma coisa. Eu tenho um bocado de coisas com algumas notas escritas aqui, e
alguns textos que eu quero usar em alguns minutos. Mas, outra coisa, é que vocês são um povo de muita
sorte aqui em Tucson. Agora, sempre me disseram que Tucson era o lugar mais perto que há do hades,
porque é tão quente. Mas, eu digo, eu gosto muito daqui. Porque lá em casa se estivesse quente assim,
bem, você não conseguiria ficar aqui com um paletó, sem o ar-condicionado ligado. Estaria... Você estaria
suando. Bem, eu não... Eu tenho trabalhado bastante e não suei ainda.
25
Bem, eu gosto daqui. Para que vocês vão para o leste no verão? Aqui é um lugar para vir. Aqui está
bom. É muito melhor que o nosso pântano lá, de qualquer maneira. Então, eu gosto daqui. E eu espero que
o bom Senhor me permita voltar, mudar para cá em algum lugar e ficar. E eu realmente gosto deste lugar. E
uma das grandes coisas, os eventos, uma das grandes qualidades do lugar, é claro, é o povo, o que faz o
lugar. Eu... Mesmo em suas lojas, tudo, e uma cidade turística, eu tenho recebido o tratamento mais fino, o
povo mais agradável, desde que cheguei em Tucson, que eu desejaria encontrar.
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E então, quando eu entrei, eu sintonizei o rádio e eu encontrei uma emissora aqui que transmite
constantemente só música cristã. É a estação KAIR. E eu descobri hoje que a sua sede é aqui no Ramada.
Você sabe o que eu fiz; se alguém da equipe da KAIR está aqui. Eu comprei um rádio só para mantê-lo
ligado o tempo todo para que meus filhos e meu lar possam ouvir a coisa correta.
Porque a maioria
das estações que você liga, é sempre algum tipo deste boogly-woogly [tipo de música - trad.] ou o que quer
que seja esta coisa, e rock-and-roll, e todos estes outros tipos de bobagens que eles têm hoje. E você não
ouve a coisa. E eu penso que vocês, cristãos, vocês devem fazer tudo que puderem para manter aquela
estação ali. Isso mesmo. E sintonizá-la em seus lares onde seus filhos possam ouvir a coisa certa.
27
Agora, você vai ouvir todos os tipos, é claro. É algo inter-denominacional e todo tipo de pregação,
ou tudo. Você pode discordar de alguns dos irmãos, com seu programa. Ora, se todos nós nos assentarmos
para comer, nesta noite, e nós todos comermos torta, eu poderia escolher torta de cereja e você de maçã,
mas todos estaríamos comendo torta. Você não acha? Isso mesmo. Assim, eles são irmãos. E eles têm
direito de expressar o que eles pensam. Então mantenha seu rádio ligado, e ouça aquela boa música. E eu
- eu penso... Eu aprecio. Eu gostaria de poder levar para casa comigo a KAIR, e colocar em algum lugar de
Louisville, uma estação assim que transmite música cristã todo o tempo. Eu gosto disso. Que o Senhor
abençoe esta estação, a KAIR.
28
E então há outra estação por aqui. Eu não me lembro das letras dela, mas ela também tem uma boa
quantidade de música religiosa. E eu vou lhes dizer: eu espero que eu não envergonhe o homem ao dizer
que eu escuto o irmão Gilmore o tempo todo. Ele está naquela estação às vezes. E eu esqueci qual estação
é. Mas eles também têm... KAIF? [Um irmão diz: “não, KFIF.” - Ed.]. KFIF. Esta é outra boa estação. Nós os
apreciamos também. Você sabe, é como o velho ditado: se nós contarmos as bênçãos, olhe em volta, é um
tanto surpreendente ver quantas boas pessoas ainda existem no mundo e quantas coisas boas nós ainda
temos. O Senhor seja louvado. Sou feliz por ser americano. Sou feliz como um missionário, vindo de outras
terras, e assim por diante, e chegando em casa.
29
Oh, faz meu coração doer ao ver a maneira luxuosa em que nós vivemos, e o resto do mundo
morrendo de fome. E ver lugares belos, uma grande e bela igreja em cada esquina e aquelas pobres
pessoas lá, e muitos deles nunca sequer ouviram o Nome de Jesus Cristo. Aqueles garotinhos negros, aos
milhares, com lágrimas rolando por suas bochechas, sem nenhum trapo de roupas, sem saber qual é a mão
esquerda ou direita, ficaram lá o dia inteiro e a noite toda, sentados ali me ouvindo falar sobre o Senhor
Jesus, vê, nunca tinham ouvido isto antes. Dizer para eles que há Alguém que os ama. Que coisa! É isto o
que eles querem ouvir; algo que... Alguém que os ame.
30
Quem não quer ser amado? Todos nós queremos isso. Todos nós precisamos disso. E então, a
maneira de obter isso é... Ame outra pessoa, então você será amável. Deus abençoe a todos vocês. Eu
espero vê-los pela manhã no café da manhã, aqueles que puderem. E eu acho que eles estarão vendendo
os ingressos no escritório pela manhã também. E se você vier para o café da manhã, bem, tenho certeza
que nós teremos um pouco mais de melaço se tivermos panquecas. Então... E talvez alguns não exijam
sempre tanto assim, você sabe. Então quando eu....
31
Uma vez eu estava pregando em uma igreja Batista Missionária na Geórgia. Foi uma... Eu preguei
noite adentro, e tive uma grande chamada de altar. Eu... Estava tarde. E eu estava dormindo em um
alpendre no fundo, e o vento soprava dentro, uma velha varanda. E eu estava cansado. Eles levantaram às
quatro horas lá. Então uma senhora negra veio. Ela me chamou três ou quatro vezes. E eu nunca me
esqueço. Ela disse: “Pastor”. Que quer dizer “pregador”, lá em baixo. “Pastor,” disse: “querido, por que você
não se levanta?” Disse: “Eu já preparei suas panquecas quatro vezes.” Deus abençoe seu coração. Ela já
tinha cerca de setenta anos então. Eu imagino que ela já tenha ido para a Glória agora, descansar.
“Cozinhei suas panquecas quatro vezes, já, esta manhã.” Agora, todos amam ao Senhor? [A congregação
diz: “amém.” - Ed.] Tão feliz. Você não está feliz em saber que você pode ser livre, e sentir-se feliz e sem
condenação?
32
E eu quero agradecer a este pequeno quarteto aqui por permanecer. Eu sei que eles têm outros
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lugares agendados. E eles disseram... Eu vou ouvir vocês, nas suas gravações. Eu tenho algumas delas, e
as fitas, e coisas. Eu penso que vocês são muito bons. E esta garotinha aqui. Oh, que coisa! Ela, ela é um
misto de rouxinol. Ela realmente canta muito bem, e os garotinhos também. E eu disse para aquele pequeno
companheiro, o pequenino de óculos. Eu o conheci a outra noite, e eu disse: “Filho, um dia desses você vai
fazer um belo baixo.” Ele como que sorriu e olhou por cima daqueles óculos. Eu disse, “Você ficou pensativo
em como eu pude dizer isto.” Eu disse: “Bem, você agora parece uma mamangava em uma jarra.” E aquilo
foi realmente o que lhe deu o primeiro impulso. E eles são pessoas boas. O Senhor os abençoe.
33
Eu acho que a mãe gostou quando eu disse aquilo. Tudo bem. Teve outra moça na outra noite. E eu
imagino que seu pai esteja aqui em algum lugar. Alguém apontou para o pai. Sim. Tudo bem. O Senhor o
abençoe. E eu espero que nossos caminhos se cruzem novamente em algum lugar na vida. E se isso não
ocorrer, nós estaremos no portão ali naquela manhã. Isso é certo. Agora, antes que nós... Depois de nos
expressarmos da maneira como fizemos, e eu creio que essa felicidade está com os cristãos. Eu nunca
estive triste por ser um cristão. Eu sempre estou feliz por ser um cristão. E oh, sinos de alegria têm soado
em meu coração por uns trinta e cinco anos, desde que Jesus Cristo entrou em meu coração. Eu nunca fui
capaz de expressá-la. É um gozo inexprimível e cheio de glória. Mas agora, quando nos aproximamos da
Palavra, vamos deixar nossos pequenos risos de lado, e vamos olhar direto na Palavra agora, apenas por
um momento.
34
Senhor Jesus, nos ajude agora, enquanto lemos a Palavra. E que o grande Espírito Santo, que foi
enviado para ser nosso Tutor, enviado para nos elevar e nos ensinar as coisas e o caminho de Deus, que
Ele possa agora vir e tomar a Palavra, e transmiti-La a cada coração de acordo com o que necessitamos.
Em Nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, se você desejar abrir a Escritura que eu gostaria de ler, ela
está em São Mateus, capítulo 14, e nós começaremos a ler do verso 22:
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem
adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a
tarde, estava ali só.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas; porque o vento era
contrário;
Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do
mar.
E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um
fantasma. E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais.
35
Agora, se eu fosse chamar isto de texto... E eu procuro manter as pequenas mensagens simples,
como um drama, para que os pequeninos possam apreciá-la. E se eu fosse dar um título, seria: Não
temais. Três palavras, eu uso muitas vezes: “Crês tu nisto?” e, ”Venham ver Um Homem”. E pequenos
textos de três palavras. E agora eu quero usar para o texto: Não Temais. E então como subtítulo, eu usarei:
“Uma reunião de testemunho sobre o mar.” Deve ter sido já no cair da tarde. O sol havia quase
desaparecido; estava entrando no crepúsculo, e eles todos cansados e esgotados. Tinha sido um grande
dia para o grupo. O grande pescador, vigoroso, musculoso e careca estava empurrando o barco para dentro
do mar da Galileia. E quando ele finalmente pôs o barco para flutuar, ele subiu e se assentou ao lado de seu
irmão, André. Isso era chamado na Bíblia de barco.
36
Agora, um barco não era como o que nós chamamos de barco hoje. Os barcos, na época, eram na
maioria impulsionados por remos. E eles tinham o... As amuradas eram altas, e por causa das grandes
ondas que vinham no mar muito frequentemente, eles tinham que ter lados altos. E geralmente dois homens
em cada remo: um posicionado em um lado do barco e o outro do outro, e às vezes, seis ou oito homens
levados em um barco. Eles eram pescadores comerciantes pela Galileia. E eles têm isso hoje. Não mudou
nem um pouco desde aqueles dias. Ainda é do mesmo jeito, pescam da mesma forma, o mesmo tipo de
redes, e tudo. Agora, e conforme eles viraram o barco e começaram, a margem estava cheia de pessoas. E
eles davam algumas remadas e acenavam adeus para eles. E todo mundo dizendo: “Voltem e nos vejam
novamente. Não deixem de trazer seu Mestre quando vierem nos ver outra vez.” Eles estavam partindo pelo
mar e era uma distância longa. E eles teriam que remar duramente para chegar lá naquela noite.
37
Então eu posso imaginar de certo modo como eles se sentiram. Tinha sido um grande dia. Eles
tinham visto grandes sinais realizados. Muitos tinham sido salvos e crido no Senhor Jesus. E eles tinham
tido um dia muito duro, mantendo as pessoas afastadas de seu Mestre para que Ele pudesse lhes ministrar,
para trazer Vida aos perdidos. E eles estavam cansados e esgotados. Mas, ainda assim, deixar seus
amigos, há algo sobre deixar os amigos, quando você tem que dizer adeus. Isso é uma coisa horrível. E eu
me sinto assim, eu posso sentir a carga que eles tiveram, porque eu sei como é isso comigo. Quando você
fica acostumado com um grupo de pessoas, eles começam a ver que você não é um super-homem, você é
um irmão. E eles começam a... Tudo começa a ficar bem. E então você tem que dizer: “Adeus. Eu te vejo
outra vez, algum dia, eu espero.” É uma coisa difícil de fazer.
38
Eu estou esperando pelo tempo quando nós nos encontraremos, quando nunca diremos adeus, do
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outro lado. E alguns dos meus preciosos e antigos irmãos aqui, companheiros de caçadas, eu os
encontrarei ali embaixo naquelas grandes pistas de caça em algum lugar, aonde nunca terão fim. Eu estarei
esperando por vocês pelo caminho, se eu não voltar a vê-los novamente antes de sermos levados. E como
eles devem ter acenado. E eles remavam um pouco mais, e então acenavam outra vez. E finalmente,
conforme o mar se acalmava, e o sol ia se pondo, o pequeno barco seguindo em seu caminho com o poder
dos remos. Eles davam algumas remadas, e em seguida acenavam suas mãos e diziam adeus!” E então
alguém reconhecia algum outro e lhe acenava dizendo adeus. E essa deve ter sido a maneira que o barco
ia se distanciando pelas águas. E, finalmente, o último adeus foi dito, o mais longe que eles pudessem ouvir.
E deve ter havido um longo silêncio. Ninguém disse nada, porque eles tinham que levar o pequeno barco
adiante. E eles remavam de modo um tanto ritmado, conforme eles remavam o barco todos juntos, porque
você viraria se não tivesse ritmo. E assim, eles estavam remando em ritmo, e devem ter ficado bem
cansados.
39
Deve ter sido o jovem João que se cansou primeiro e queria tomar um fôlego, como dizemos. Ele
era jovem e tenro ainda. E ele não era forte como aqueles velhos pescadores musculosos que haviam
estado nos mares, enfrentando tempestades e remando aqueles barcos. De modo que ele deve ter se
cansado primeiro. Então ele deve ter dito: “Ufa, irmãos, vamos descansar um momento.” E ele parou e
escovou o cabelo negro, tirando-o de seus olhos, e o pequeno barco estava flutuando pela água, seguindo,
eu posso ouvi-lo começar a dizer: “Estou com vontade de testificar.”
40
Eu gosto disto. Eu gosto de uma boa reunião de testemunhos, quando você tem algo para testificar.
Porém, se você não tem nada, apenas levanta e diz a mesma coisa que você disse na noite anterior e no
ano anterior, e isso se torna cansativo. Mas quando você tem um verdadeiro testemunho, fresco, que você
simplesmente não consegue segurar por mais nenhum momento, que o Senhor fez algo por você, e você
simplesmente tem que expor, eu gosto disto.
41
Nós costumávamos chamar isso, em casa, de testemunho pipoca. Agora, quantos sabem o que é
pipoca? Eu quero lhes contar o que ela faz. Você pega o pequeno grão amarelo e o coloca em uma panela
quente e ele salta no ar e o amarelo se torna branco, e volta com duas vezes o tamanho e metade do peso
mais leve, metade do peso, ou melhor, do que tinha. É um testemunho. Compreende? É assim que um
testemunho faz. Um pouco amarelo, com medo de fazer qualquer coisa, e então, quando você vê, o poder e
fogo do Espírito Santo o atinge e o torna de amarelo para branco. E você se sente tão mais leve, você
simplesmente, veja, você não está mais agarrado na terra. Então eu gosto do testemunho pipoca.
42
Deve ter sido o pequeno João que queria dar um. Ele se levantou no barco e disse: “Bem, eu quero
testificar primeiro e dizer isso enquanto estamos descansando. Eu estou muito satisfeito e seguro, meus
irmãos. Hoje isso ficou estabelecido em minha mente, que nós não estamos seguindo algum tipo de
fanático, como o resto do mundo quer nos fazer acreditar. Nós estamos seguindo Aquele de quem as
Escrituras falaram. Isso ficou estabelecido hoje. Eu quero dar meu testemunho.”
43
“Eu nasci e fui criado perto do Jordão. Eu posso me lembrar, há muitos anos atrás, quando eu vivia
às margens do Jordão, bem próximo da passagem onde Israel atravessou com o poderoso guerreiro Josué.
Ele levou a arca da aliança, e o Espírito Santo abriu o mar, o... ou o Jordão, e eles atravessaram, todo
nosso povo, em terra seca, quando viemos para essa terra.”
44
“Eu me lembro, na primavera, como eu costumava sair e colher pequenas flores pela margem do
Jordão. E pela tarde, eu ainda posso ouvir minha mãe chamar, e dizer: ‘Agora, venha para dentro, João. E
você deve ir para a cama. Vá tirar seu cochilo. Os garotinhos devem dormir um pouco à tarde.’ E ela ficava
na varanda da frente e me embalava em seus braços. E eu ainda posso ver seu rosto lindo, enquanto seus
grandes e bonitos olhos castanhos judeus olhavam para mim. E ela me contava histórias bíblicas.”
45
E você sabe, é uma pena que nossas mães não conseguem se manter longe dos botequins por
tempo suficiente, hoje, e longe desses lugares que elas não deveriam estar, e embalar seus filhos outra vez
e lhes contar algumas histórias bíblicas. Esse é o problema com nossa nação hoje. Eles... Qualquer...
Quase qualquer criança na rua pode te contar mais sobre Davy Crockett do que eles podem falar sobre
Jesus Cristo. Isso é certo. E como o mundo comercial tira proveito disso! E, que coisa! “Ensine a criança no
caminho em que deve andar." É verdade.
46
Agora, “E ela,” disse: “costumava me contar histórias. E uma das principais histórias que eu mais
gostava era... Além de outras, a do pequeno menino que o grande profeta Elias levantou dos mortos, eu
gostava dessa história, e pensava que tipo de homem Elias deve ter sido. E ela me dizia: ‘Sabe de uma
coisa, João? Aqueles mesmos grandes Elias e Eliseu, ambos, andaram bem ali naquela rua, lado a lado,
descendo para o rio. Apenas pense, não muito tempo atrás eles fizeram isso. Aqueles dois grandes profetas
caminharam até o rio, e o rio se abriu. Eles passaram bem por Jericó.’”
47
Agora, “mas a principal história que sempre me impressionou, que ela me contou, eu queria que ela
me contasse todo dia, aquela de como Deus trouxe nosso povo da escravidão no Egito, onde eles eram
escravos e os trouxe para o deserto, e os manteve ali por quarenta anos, e os alimentou com alimento do
Céu. Ora, ela me contava toda noite que eles saíam de manhã depois de todo Israel estar em suas camas e
dormindo, exatamente como ela estava me colocando para dormir. Você sabe de uma coisa? Disse que o
Deus Jeová desceu, e na manhã seguinte havia pão espalhado por todo o chão. Aquilo seria suficiente para
sustentá-los durante o dia.
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48
“E eu costumava dizer para mamãe: ‘Mamãe, Deus tem um coral especial de Anjos lá em cima que
trabalha durante a noite; e tem vários fornos no Céu, e Ele diria: ‘Agora, apressem, meus filhos estão com
fome, assem todos esses pães’? E então outro grupo de Anjos traria isso e colocaria sobre o chão?
49
“Ela então olhava para mim e dizia: “Não, João, querido. Você é apenas um menininho. Você não
entende. Nosso grande Jeová é um Criador. Ele não precisa ter Anjos especiais para assar pães. Ele não
precisa de nenhum forno no Céu. Ele apenas fala a Palavra e o pão cai sobre o chão. Ele é o Criador.” E eu
não conseguia entender como era isso. Mas a história sempre me impressionou de alguma forma.
50
“E eu tenho observado nosso Senhor em muitas coisas, curando os enfermos, e assim por diante.
Mas, hoje, irmãos, quando eu O vi pegar aqueles cinco pães e os dois peixes, que era o almoço daquele
garotinho que estava matando aula. Quando eu O vi pegar aquilo e dizer: ‘Façam com que eles se
assentem em grupos de cinquenta.’ Assim que eu fiz meus cinquenta se assentarem, eu subi naquela rocha
e observei para ver o que Ele iria fazer. E quando Ele tomou aquele pedaço, um pedaço de pão, e o partiu
pela metade e o colocou no prato, e enquanto Sua mão voltava, ali estava mais um pedaço do pão assado.
51
“Agora, há alguma conexão entre Ele e Jeová, porque Ele estava criando aquele pão e aquele peixe
bem ali diante de mim. Ninguém mais podia fazer isso senão Jeová. E esse é o mesmo Deus acerca do
qual minha mãe me contava, lá atrás no deserto, que trouxe pão dos Céus, por criação. Nós, com nossos
próprios olhos, O vimos hoje criar pão bem diante de nós.”
52
Você já pensou que tipo de átomo Ele deve ter liberado? De onde a farinha surgiu? Não apenas a
farinha, mas já estava assado e pronto para comer. Ele tinha peixe. Ele fez aparecer o peixe naquela
primeira vez. Mas agora, Ele parte o peixe, metade, em dois, e outro peixe surge ali, mas esse peixe que
surge ali já está preparado e assado, e crescido, também. O que Ele fez? Oh! Ele é Deus. Simplesmente
fala, é tudo que Ele tem que fazer. Ele... É...
53
Agora, aquele pequeno garoto, aquele pequeno almoço que ele tinha, não era muito em suas mãos,
mas quando ele colocou o que ele tinha nas mãos de Jesus, aquilo alimentou milhares. E talvez uma
pequena fé... Você diz: “Bem, eu gostaria de ter grande fé.” Mas aquela pequena fé que você tem... Você
tem fé o suficiente para vir à igreja. E então, se você tem esse tanto de fé, por que você simplesmente não a
entrega nas mãos de Jesus, e isso irá alimentar milhares. Se você... Não há muito em suas mãos. Mas uma
vez nas mãos Dele, então isso fará milagres se você deixar essa fé chegar em Suas mãos.
54
Note. E João estava todo entusiasmado. Eu ouço André dizer: “Espere um minuto, filho! Não
balance o barco desta forma. Tenha calma. Não fique tão entusiasmado desse jeito, você sabe. Afinal de
contas, nós estamos aqui nesse mar.” “Bem, isso simplesmente faz meu coração ficar tão emocionado,” ele
disse: “ver e saber que Deus tem se revelado a nós aqui, um Homem que nós podemos tocar. Ele é - Ele é
o...”
55
Não é de admirar que o profeta disse que Ele seria Emanuel, que Deus estaria representado aqui
Nele. E nós O vimos fazendo as mesmas obras que o Pai fez. Não me admira que Ele pôde dizer àqueles
fariseus: "Se eu... Quem pode me condenar de pecado? Quem pode me acusar? Se tudo que a Bíblia disse
que Eu faria, se Eu não o tenho feito!”
56
Você sabe, pecado é incredulidade, você sabe. Você sabia que mentira não é pecado? Cometer
adultério, isso não é pecado. Beber whiskey, fumar cigarros, xingar, usar o Nome do Senhor em vão, isso
não é, isso não é pecado. Esses são atributos da incredulidade. Você faz isso porque você não é um crente.
Só existe um pecado.
57
Eu disse isso uma noite em uma igreja Metodista. E uma velha irmã em pé ali, você sabe, com a
gola erguida, ela disse: “Rev. Branham, ora diga-me, o que é pecado?” Eu respondi: “Incredulidade.”
Correto.
58
Você faz isso porque você é um incrédulo. Se você faz isso, você ainda é um incrédulo. Correto. Só
há duas coisas: ou você é um crente ou um descrente. Então a Bíblia diz: “Aquele que não crê já está
condenado.” Vê? Então o pecado é a única coisa; esses são os atributos da incredulidade.
59
E Jesus disse: “Quem pode me acusar de incredulidade? E se Eu não faço as obras de meu Pai,
então não creiam em mim. Mas se as faço, e ainda assim vocês não podem crer em mim, creiam nas obras
que Eu faço.” Então, veja você, aqui Ele estava fazendo a mesma coisa que Deus fez.
60
Agora, eu quero lhes perguntar, irmãos. Se a Vida de Jesus Cristo está na Igreja, então certamente
a Igreja deveria fazer a mesma coisa que Ele fez, porque a mesma Vida está Nela. Se aqui está uma árvore
de pêssegos, e eu tirar toda a vida do pessegueiro dele, e colocar a vida da macieira nele, que tipo de fruta
ele irá produzir? Maçãs. Este é o tipo de vida que está dentro dele.
Bem, então, se a Vida que estava em Cristo está em nós, Ela produzirá os frutos que Ele trouxe. Tem que
ser.
61
E o que - em que confusão as pessoas têm se metido hoje, em pensar que cristianismo é uma das
coisas mais suaves. “Tudo que eles fazem é colocar seus nomes em um livro e ter alguém para aspergi-los,
ou alguma outra coisa, e dão ao ministro a mão direita de companheirismo. E isso é tudo que existe. Saia
disso.” Isso não é cristianismo.
62
Cristianismo é negar a si mesmo. “Tome sua cruz diariamente. Siga-O.” Morra para as coisas do
mundo. Quando toda condenação se for, “Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em
Cristo Jesus.” Como você chega a Ele? Se unindo? Não. Apertando mãos? Não. Por união? Por educação?
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“Por um Espírito somos todos batizados em um só Corpo.” Pelo batismo do Espírito Santo nós estamos em
Cristo. “E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas segundo o Espírito.” Amém. Oh, isso, isso faria qualquer um gritar. Amém. Estar ali, de alguma
maneira, essa é a parte boa. Tudo bem.
63
Agora, nós encontramos aqui que o próximo companheiro a se levantar para testemunhar, deve ter
sido Pedro. Eu posso ouvi-lo dizer: “Posso dar meu testemunho agora?” Você sabe, quando você tem algo
para testemunhar, você simplesmente consegue permissão, pois há realmente algo acontecendo. E essa
reunião de testemunhos estava acontecendo. O velho barco simplesmente balançando, e aqueles irmãos ali
batendo seus pés e tendo um grande tempo ali. Gostaria de ter estado ali! Você não gostaria de estar ali e
ter ouvido aquele testemunho? O pequeno João teve que se sentar. Ele tinha dito tudo o que pôde naquele
momento.
64
Simão se levantou. Ele disse: “Você sabe, quando André começou a ir ali com aquele homem, que o
país pensou que ele era um tipo de homem selvagem, aquele João, a igreja pensou que era um homem que
saiu do fundo do poço. Afinal, seu pai era um sacerdote. E ele... Você sabe, é costume entre nosso povo
que o filho siga o que quer que o pai faça. Mas, você sabe, sua obra era tão grande! Em vez de ir ali
naquela grande escola e conseguir alguma graduação; sua missão era muito grande. Deus o levou para o
deserto com a idade de nove anos.
65
E ele apareceu novamente com trinta anos porque sua missão era introduzir o Messias. E o
Messias teria um sinal e ele tinha que saber que sinal era aquele. Se ele tivesse descido ali e recebido um
pouco daquela injeção denominacional, ora, alguém, algum grande bispo poderia ter dito, ou algum grande
sumo-sacerdote teria dito: “Agora, olha aqui, João, nós sabemos que você - você deve introduzir o Messias,
como foi dito pelo Anjo. E você deve introduzi-Lo. Você não acha que o irmão fulano aqui encaixa
perfeitamente nesse papel?’ E ele poderia ter aceitado isso. Mas, você vê, ele se separou de tudo para que
ele pudesse ouvir e ver apenas o que Deus disse sobre isso.”
66
E eu penso que essa é uma boa lição para nós nesta noite. Se nós nos separarmos de todos esses
dogmas e credos e coisas feitas pelo homem, e essas coisas, e olhar na Bíblia e ver o que Deus disse
sobre isso. Ele deve saber o que é certo. É a Sua Palavra, Seu Livro. Esta é a razão porque eu gosto do
Evangelho completo; não da metade, mas de todo Ele. O Evangelho completo.
67
Agora, e então - então ele disse: “A primeira coisa, você sabe, aqui vem André correndo e dizendo
que esse pregador disse que viu o sinal do Messias sobre um Homem. Era uma - uma Luz, como uma
pomba descendo e o pregador viu aquilo. E havia muitos ali e ninguém mais a viu a não ser o pregador.
Então eu dificilmente iria por aí. Eu ouço todo tipo de coisa, então eu simplesmente esqueci isso, você sabe.
E uma noite ele veio e me disse: “Você deveria ir ali e ouvi-Lo uma vez. Ele vai estar aqui na praia, na
próxima manhã, e você deveria ir lá.”
68
“Bem, eu pensei, ‘Pobre André. Eu e ele temos puxado esse barco por um longo tempo.”’ “E eu me
lembro de um dia que eu tive uma conversa com o papai. E ele era um bom, velho Fariseu. Ele viveu
naquela igreja; uma coluna de fogo nela. E seu cabelo branco. Uma noite depois de pescar...
69
“Nós éramos pobres. Nós tínhamos que viver da maneira escassa como podíamos. E muitas vezes,
quando a mamãe e papai eram vivos, ela costumava nos reunir ali de manhã, antes de sairmos para lançar
nossas redes ao mar. Nós tínhamos dívidas e tínhamos que pegar alguns peixes. E nós orávamos a Jeová
para encher nossas redes naquele dia. E como papai regozijava quando nós pegávamos aquela grande
leva de peixes, e íamos à costa, e voltávamos e assentávamos e - e agradecíamos a Deus por nos dar os
peixes para aquele dia. E como nós podíamos ir e pagar nossas dívidas agora, e ter algo para comer à
noite, e esperar a manhã seguinte!
70
“E uma noite, depois de termos agradecido ao Senhor, eu me lembro de papai sentar-se num lado
do barco. E ele me chamou ali e disse: ‘Simão, você sabe, eu tenho esperado por toda minha vida para
viver e ver o dia em que eu veria o Messias. Foi-nos prometido que Ele viria, por muitos anos. Todo nosso
povo tem esperado por Ele. Moisés nos falou que Ele viria. Todos os profetas têm falado Dele. Mas, Simão,
filho, nós não tivemos um profeta em nosso meio por centenas de anos. E quando a igreja tem esfriado e
ficado numa condição formal, mas eu creio que o tempo está próximo. Se você olhar o meu cabelo branco...
Eu penso que não viverei para vê-Lo. Estou velho agora.’”
71
“‘Mas, Simão, antes do Messias vir, Satanás irá enviar vários falsos, primeiro, e aparecerão falsos
messias. Mas eu quero que você sempre lembre, Simão, nunca deixe esta Escritura. Foi dito ao nosso povo
nesta Bíblia que “a Palavra do Senhor vem a um profeta, somente ao profeta.” E então, primeiro, esse
profeta deve ser autenticado por Deus. Ele tem que falar a Palavra, e a Palavra deve suceder, vez após
vez.’”
72
Eles são nascidos assim. Não é somente alguém que colocou as mãos sobre eles e os fez profetas.
Eles são natos. Um dom de profecia pode vir, mas um profeta nasce um profeta. Jeremias foi um. Ora, Deus
disse: “Antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, Eu te ordenei como um profeta às nações.”
João Batista, setecentos e doze anos antes de ele nascer, Isaías disse: “Ele é a voz que clama no deserto.”
Jesus Cristo era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Ele era a Semente da mulher que pisaria a
cabeça da serpente. Certamente.
73
É Deus. Deus estabelece essas coisas. “Deus colocou na Igreja apóstolos, profetas, mestres,
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pastores, evangelistas.” Todas essas coisas, Deus estabeleceu na Igreja. Então, há nove dons diferentes
que operam naquela Igreja. Mas esses são ofícios que vêm à Igreja. “E você sabe, ele me disse: ‘Filho, nós
temos seguido Moisés e sua lei. Agora, Moisés nos disse que esse Messias, quando Ele vier, será um
profeta.’”
74
“Então eu pensei em apenas ir ali e ver quem era esse jovem Rapaz, causando toda aquela
comoção ali.” E disse: “Pessoas estão sendo curadas por Ele, então eu pensei em descer ali. E um dia
quando nós tínhamos as redes todas lavadas e estendidas ali no barranco, Ele veio para pregar. E eu
peguei um pedaço seco de madeira e me assentei naquele toco, na margem. E quando Ele começou a
falar, eu sabia que havia algo diferente naquele Homem, porque Ele falava como um Homem que sabia o
que estava falando.
75
“E quando eu cheguei perto Dele, Ele olhou para mim, direto em meu rosto e Ele disse: ‘Seu nome
é Simão, e você é o filho de Jonas.’” Ele disse, “Aquilo... Aquilo foi o suficiente para mim. Não só provou ser
o Profeta, Ele me conhecia antes de Ele sequer ter me visto. Ele me conhecia, e Ele também conhecia meu
velho e piedoso pai, que me contou que haveria o sinal do Messias. Isso ficou estabelecido para mim.” Oh,
que coisa! Como ele estava ficando entusiasmado, também!
76
E Filipe deve ter saltado naquela hora, e dito: “Deixe-me testemunhar. Esperem um minuto. Deixemme, deixem-me dizer algo.” Disse: “Agora, irmão Natanael, não fique envergonhado.” Ele disse: “Eu estava
sentado lá, naquele momento, irmãos, se vocês todos se lembram. E eu vi aquele feito. E eu soube que
aquele era o sinal do Messias. E você sabe, não tinha passado muito tempo desde que Filipe e eu, ali,
tínhamos estudado isso na Escritura. Então eu corri pela montanha, cerca de 25 quilômetros, e disse,
encontrei Filipe debaixo da árvore, orando. E eu disse: ‘Filipe, venha ver Quem eu encontrei, o Messias,
Aquele do qual Moisés falou: Jesus de Nazaré, o Filho de José.’ E, Natanael, lembra do que você disse?”
“Sim, eu me lembro. Com certeza.”
77
“Você disse: ‘Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?’ E eu respondi: ‘Vem e vê.’ E quando
estávamos indo, lembra do que falávamos? E eu lhe contei sobre Ele dizendo a Simão aquilo, e lhe disse
que Ele podia dizer quem era você. E você se aproximou e disse: ‘Agora, eu terei que ver isso para crer.’ E
se lembra de como você se aproximou, com suas mãos para trás? E assim que você chegou na presença
Dele, sabe o que sucedeu? “Com certeza.” “Ele disse: ‘Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.’”
78
“E eu me lembro como aquilo o afetou. E você disse: ‘Rabi, donde me conheces Tu? Eu estou aqui.
Acabei de chegar a esta reunião. E como Tu me conheces? Tu nunca me viste, em Sua vida. Como me
conheces?’ Ele disse: “Ora, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira.’ Oh, eu
me lembro do que você disse. Correu até Ele e disse: ‘Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.’”
79
E deve ter sido André a dizer: “Agora é minha vez de testificar. Vocês se lembram daquela vez que
descíamos a Jericó? E nós sabemos, lá em Jericó, quando aquele velho homem cego veio ali naquele dia.
E estava... Nós não conseguíamos nem ouvir ele gritando. Ele estava clamando e clamando. E sua fé
deteve nosso Senhor, e ele recebeu sua visão.
80
“E vocês se lembram, lá em Samaria, quando paramos lá para ir e pegar alguma comida? E
enquanto nós estávamos fora... Queríamos que Ele fosse conosco pegar alguma coisa para comer, mas Ele
não quis. Ele simplesmente não quis ir. Ele disse: ‘Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.’
Então quando nós todos voltamos, nós O vimos conversando com uma mulher de má fama. Ela estava
marcada. E nós pensamos: ‘O que nosso Mestre está fazendo lá no poço, conversando com essa mulher de
má fama?’ Então você se lembra, nós nos aproximamos escondidos atrás do arbusto, ouvindo o que eles
falavam. E Ele lhe disse: ‘Mulher, dá-me de beber.’ E nós estávamos surpresos em pensar que nosso
Mestre conversaria com uma mulher como aquela.” Vê?
81
Eles ainda não tinham sido totalmente convertidos. Nós ainda temos esse tipo hoje, que pensa que
um cristão não deve conversar com o bêbado ou com a prostituta. Essa é a pessoa com quem eles
deveriam conversar. Essa é a pessoa que eles deveriam. Com aquele homem que está caído. Essa é a
pessoa que precisa ser levantada. Essa é a pessoa que precisa de Deus. “Então nós O ouvimos, e a
conversação continuou. E finalmente Ele disse a ela: ‘Vá e traga seu marido aqui.’. E ela disse: ‘Eu não
tenho marido.’”
82
E André disse: “Vocês se lembram como nós olhamos um para o outro? ‘Que coisa! Desta vez Ele
estava errado! Há um deslize, em algum lugar, porque aqui Ele diz a ela: "Vá, chame o seu marido", e ela
Lhe responde: "Eu não tenho marido". E Ele diz a ela: "Disseste a verdade.” E então nós todos ficamos
surpresos. “O que nós iríamos dizer agora? Agora Ele disse à mulher que ela tinha um marido, e ela
responde que não tinha um marido. E aqui, nosso Mestre, que tem o sinal Messiânico, que nós
esperávamos, e aqui Ele falhou.’ E ficamos admirados, olhando um para o outro, enquanto observávamos.
83
“E então Ele respondeu: ‘Disseste bem. Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu
marido.’ E você se lembra como aquela mulher olhou para Ele e disse: ‘Senhor, vejo que és um profeta’?”
84
Agora, o grande concílio mundial de igrejas daquele dia, quando eles olharam isso, eles disseram:
“Esse Homem é um adivinho. Esse Homem tem demônio. Ele é Belzebu.” Você imagina que líderes
religiosos poderiam ter uma concepção como essa, no tempo em que isso deveria acontecer, e de acordo
com as Escrituras? Mas eles tiveram tal concepção. E ainda têm. Agora, eles disseram: ‘É, oh, é um espírito
maligno naquele Homem. É isso que Ele está fazendo. Ele é apenas... Ele é Belzebu. É isso que Ele é.”
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85
Mas essa pequena mulher de má fama disse: “Senhor, vejo que és um profeta.” Como ela soube
que Ele era um profeta? Porque Ele lhe disse algo a respeito de sua vida. Ela respondeu: “Tu és um
profeta.” E ela disse: “Agora, eu sei, nós, os Samaritanos, nós sabemos que quando o Messias vier, Ele fará
essas coisas. Ele nos anunciará todas as coisas.” E Jesus olhou em sua face e disse: “Eu o Sou.”
86
E aquilo concluiu o assunto. Não houve mais dúvida. O sinal foi mostrado. Ela o tinha recebido. Ela
sabia. Ela deixou seu pote de água e correu para a cidade. Agora, de acordo com a tradição e qualquer um
que tem viajado sabe disto. Ela não deveria fazer aquilo. Isso era antiético para aquela mulher de má fama,
aquele tipo de mulher, dizer qualquer coisa para um homem nas ruas. Não, senhor.
87
Mas o quê? Ela tinha encontrado algo. Ela ficou como uma casa em chamas num dia de vento.
Você não conseguiria apagá-la. Ela tinha encontrado algo real. Ela correu pelas ruas, dizendo: “Vinde, vede
um Homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o próprio Messias?” Amém. Deus
nos conceda mais alguns convertidos assim. “Você sabe, nós estamos esperando por um Messias”, disse.
“Estamos esperando por Ele. E ali está um Homem, bem ali no poço agora, que me disse tudo quanto tenho
feito. Porventura não é esse o próprio sinal Messiânico que nós deveríamos esperar?”
88
E eles O trouxeram para a cidade. Ele nunca mais foi lá. Mas a Bíblia diz que os homens daquela
cidade creram Nele por causa do testemunho daquela mulher. Amém. Como Deus pode fazer coisas! Eles
creram nisso. E esse Homem que nunca esteve naquela cidade, pára ali e diz àquela mulher que ela teve
cinco maridos. E era a verdade. E era hora, e o tempo, e eles creram Nele.
89
Por que não podemos crer? Por que Tucson não pode crer? Por que a igreja do mundo não pode
crer? Por que a América não pode crer? Por que o mundo não pode crer? Aqui está o que a Escritura disse
que deveria estar aqui neste tempo, e isso está aqui conosco.
90
Você sabe, eu temo que a igreja tenha comprometido demais as suas almas com muitas velhas
revistas de histórias de amor ao invés da Palavra de Deus. Esse é o problema. Eles podem te contar mais
sobre quem será a próxima estrela de cinema do que contar sobre a operação do Espírito Santo. Amém.
Isso é correto. Se nós gastássemos mais tempo nas terças-feiras à noite e quartas à noite para ir à igreja
nos cultos de oração, em vez de ficar em casa assistindo televisão sobre “Quem ama Susie” ou algo desse
tipo, e se afastando da igreja, nós conheceríamos mais sobre nossa Bíblia e saberíamos o que nós
deveríamos ter nesse dia. Correto. Isso é correto. Mas, você vê, nós nos afastamos. Deus nos tem dado
igrejas e bons pastores, e pessoas cheias do Espírito. E nós simplesmente... Estamos tão rudes em nossas
almas, tão gordos e alimentados, a ponto que não nos importamos com Isso mais. Oh, que coisa! Nós
precisamos de uma sacudida. Nós precisamos que algo aconteça conosco. Bem, talvez nós ficamos
envergonhados.
91
Agora, eu vim para esse povo pentecostal um tanto tarde. Eu sou um nascido fora do tempo. Mas
eu me lembro de ler a história deles, a Rua Azuza. E eu me lembro quando eles costumavam ter essas
grandes reuniões, eles oravam a noite toda. E seus pais, os mais antigos na obra, eles oravam a noite toda.
E jejuavam por dias, e eles esperavam em Deus até Deus responder. Hoje, nós não conseguimos
permanecer no altar por cinco minutos. Algo está errado. Qual é o problema?
92
Eu costumava dar uma volta com um velho metodista corredor de circuitos. Ele cantava uma
pequena canção para mim:
Nós deixamos cair as cercas. Deixamos cair as cercas.
Nos comprometemos com o pecado.
Nós deixamos cair as cercas e as ovelhas saíram.
Mas como os bodes entraram?
93
Nós deixamos cair as cercas. É isso que aconteceu. Nos comprometemos. E nos distanciamos
daquilo, a velha reunião da Rua Azuza, a religião pentecostal à moda antiga, dos bosques, os cultos ao ar
livre que tinha a arma na mira, a religião que matava o pecado. Irmão, eles não encobriam as coisas. Eles
lavavam até ficar branco. Aquilo mexia com as pessoas. Causava efeito nas pessoas. E hoje, quando nos
distanciamos daquilo, nos tornamos relaxados. Nos tornamos como o restante do mundo. É muito ruim.
94
E hoje, a maioria das pessoas não querem um homem que se firme e diga a Verdade sobre isso.
Eles querem um pequeno Ricky com um corte de cabelo de Hollywood, todo perfumado, que venha aqui em
cima e fale sobre alguma teologia que ele aprendeu em algum cemitério, ou - ou seminário. Desculpem-me.
É tudo o mesmo lugar, a casa dos cadáveres. Então nós encontramos isso em todo lugar. Eles querem algo
assim. Eles não querem mais o Evangelho à moda antiga pregado no poder e demonstração do Espírito
Santo. Há algo errado.
95
Nós precisamos de uma reunião de testemunhos, uma grande coisa a acontecer. Nós precisamos
de reuniões de oração. Precisamos nos aprofundar e nos desesperar. É verdade. Precisamos de Cristo de
volta em nosso meio, conhecer a Bíblia. Estamos apenas vagando, relaxando mais e mais o tempo todo.
Nós precisamos voltar à fundação original, voltar ao lugar, à rocha da qual fomos lavrados, e começar de
novo.
96
Agora, essa pequena mulher, ela sabia onde estava posicionada. Não havia nada que pudesse
detê-la. Sim, senhor. Ela tinha o testemunho. Ela o tinha visto, e ela estava esperando por isso. E ela
conhecia a Escritura, e ela sabia que era aquilo mesmo. E assim que sucedeu, atravessou o caminho dela,
seus olhos se abriram, e ela soube. Nada iria pará-la. Nem tradições nem nada, nada a pararia. Correto. Ela
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iria contar aquilo, de qualquer maneira.
97
Oh, que coisa, precisamos de mais pessoas assim! Dê-nos meia dúzia em chamas assim, e eu vou
te dizer, Tucson será um lugar diferente em poucos dias. Cada um de vocês deseja isso em sua
congregação, não deseja? Vocês não desejariam? [A congregação diz: “Amém.”- Ed.] Sim, senhor. Oh, que
coisa! Certamente, é isso que queremos: alguém em chamas. Nós estamos um tanto com vergonha disso,
de alguma forma. Nós chegamos a um lugar, onde estamos apenas nos distanciando da antiga vida cheia
do Espírito que realmente nos mantinha limpos.
98
Agora, André tem que testificar. E, de repente, o barco começa a balançar outra vez. Mas eles agora
percebem, sabe, que o sol já tinha se declinado. Você sabe, e quando o sol se põe, é o momento que o mal
começa, de alguma forma. Eu estava lendo este artigo, eu creio que foi na revista Life ou algo assim, há não
muito tempo. E alguma estrela de cinema fez uma afirmação assim: “A noite foi feita para se viver. A vida
começa quando o sol se põe.” A morte começa quando o sol se põe. É quando os demônios rondam.
Observe os lagartos, cobras, escorpiões, baratas, tudo mais. Eles têm que sair no escuro. É na escuridão.
99
Você não é da escuridão. Você é da Luz. “Ande na Luz.” Isso me faz recordar, você pode pegar um
pedaço de maçã e colocá-lo no chão. Não haverá nada que incomoda durante o dia. Mas deixe chegar a
noite, e então as baratas e tudo ao redor, vão rastejar até isso. E se você quer vê-los dispersarem,
simplesmente acenda a luz. Eles se dispersarão, com certeza. Isso me lembra que é como pregar o
Evangelho. Apenas acenda a Luz. Não demora muito até que o mal se disperse. A igreja precisa de um bom
reavivamento, um verdadeiro e bom reavivamento do Espírito Santo enviado por Deus.
100
Quando eu e meu irmão éramos garotinhos, meu irmão, aquele que morreu; um dia nós estávamos
no riacho que corre atrás da casa e nós vimos uma velha tartaruga. Eu não sei se você sabe o que é uma
tartaruga. Elas têm um casco, você sabe. Um casco por fora e tartaruga por dentro. E nós a observávamos
andar, e quão engraçado ela andava! E quando nos aproximamos, ela fez “shh” e entrou em sua...
Exatamente como muitos assim chamados crentes, quando você lhes fala sobre o batismo do Espírito
Santo ou algo. “Oh, esses dias já passaram.” Shh, “não existe tal coisa.”
101
Um rapaz me disse outro dia: “Eu não me importo com o que você produz.” Disse: “Eu não me
importo quantas pessoas mortas você pode provar que foram ressuscitadas, quantas, eu não creio nisso.” E
eu disse: “Certamente não. Isso não é para incrédulos. É apenas para crentes. Veem? Você é um
incrédulo.” Veem?
102
Agora, nós queríamos vê-la andar, porque achamos engraçada a forma com que ela jogava suas
patas. Então eu disse: “Vamos, ande. Continue andando.” Ela simplesmente permaneceu em seu casco.
“Bem,” eu disse: “Eu vou dar um jeito nela, irmão.” E eu fui e arranjei uma vareta. Eu - eu realmente a
acertei. Você não consegue tirá-la do lugar. Ela permaneceu deitada ali.
103
E eu disse: “Ora, vou te dizer o que vou fazer. Eu a farei andar.” E eu a levei até o riacho. E eu
disse: “Eu... Ou ela vai andar ou eu vou afogá-la.” Então eu a enfiei na água e a segurei com as mãos. E
apenas algumas bolhas subiram e ela permaneceu no casco. Batismo na água não a faz sair do casco,
irmão. Você pode batizá-los da maneira que você quiser. Não vai funcionar. Não, não. Isso é certo. Talvez
você consiga algumas bolhas, mas isso é tudo.
104
Então eu vi um pedaço de papel num canto. Eu fiz um pequeno fogo e coloquei-a sobre isso. Irmão,
ela se moveu então. É disso que a igreja precisa, nesta noite: ela precisa do Espírito Santo e Fogo para
fazê-la se mover para o Reino de Deus. Ela caminhará então. Um reavivamento, aceitar Cristo, a Palavra!
Crer Nela, deixá-La descer até embaixo na quinta costela do lado esquerdo, até ancorar no fundo do
coração. Então, torrentes de alegria brotarão, e gozo inefável e cheio de glória. E o Espírito Santo te fará
cantar: “Encha meu caminho todo dia com amor, enquanto caminho com a Pomba Celestial.” Isso fará algo
com você. O que nós precisamos, isso colocará energia ali. Fará algo por você.
105
Mais ou menos naquela hora, esses irmãos, o sol se pôs, a escuridão começou a surgir. Satanás
deve ter saído de seus abismos de tormento e olhado por cima da montanha. “Ah!” Ele teve que ficar quieto
nesse dia, porque grandes coisas tinham acontecido. Então ele... Ficou escuro e ele olhou por sobre a
montanha. E os discípulos tinham saído sem Jesus. Era tudo que ele queria. Ele os apanhou sem Jesus.
106
E é exatamente onde ele quer te apanhar. Vocês não creem que cortar seus cabelos seja errado,
mulheres. Pegue sua Bíblia e veja se é correto ou não. Você não crê que essas coisas sejam erradas. Ele te
pega longe de Jesus. Isso é tudo. Viva uma boa e piedosa vida, e observe o que acontece. Algumas
pessoas dizem...
107
Uma mulher me disse, outro dia, ela disse: “Irmão Branham. Eu quero te dizer agora mesmo. Você
estava falando sobre nossos vestidos, a maneira que estávamos vestindo, tão apertados, marcando todo o
corpo.” E eu disse: “Bem, eu quero lhe dizer algo.” Ela disse: “Esse é o único tipo de vestidos que eles
fazem agora.”
108
Eu disse: “Isso não é desculpa. Ainda existem tecidos e máquinas de costura. Você não pode... Não
há desculpa para isso, não mesmo. Não, senhor.” Eu disse: “Vá em frente, e um dia você vai responder por
ter cometido adultério.”
109
Eu não me importo quão limpa você seja, quão pura você seja para seu marido ou seu namorado.
Você se veste toda sexy e começa a descer a rua, algum pecador olha para você de uma maneira errada e
no dia do julgamento ele terá que responder por isso. E quem provocou isso? Você. Jesus disse: “Qualquer
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que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.” E você se
apresentou daquela maneira.
110
Deus, envia-nos um reavivamento antes que pereçamos. Isso mesmo. Precisamos de um
reavivamento à moda antiga, enviado por Deus; um reavivamento que comova a alma, sim, encontrar Cristo
de volta entre nós; encontrar Cristo nos antigos altares e reuniões que costumávamos ter anos atrás.
Agora, Satanás disse: “Eles saíram sem Ele, e eu os peguei distantes. Eu acho...”
111
Você não crê, irmão, agora? Nós sabemos que há diferentes denominações aqui, e eu pertenço a
todas elas. Então, mas, não pense que esse tempo de prosperidade... Temos construído novos edifícios.
Temos comprado tudo novo, e toda congregação tem muito dinheiro e roupas melhores. Eu penso que nos
afastamos para algum tipo de bobagem e deixamos Cristo em algum lugar. Veem? E agora Ele nos olha
com tudo isto aqui.
112
O avivamento acabou. E nós aqui, há não muito tempo atrás, o avivamento estava queimando, e
agora parece um tanto difícil conseguir encher a igreja. Os pastores me dizem que isso é difícil, hoje em dia.
E as pessoas não vão à igreja. Eles preferem ficar em casa e assistir televisão e, ou algo assim. O amor
saiu de seus corações.
113
E Satanás nos tem visto sair nessas bobagens e sair sem Jesus, e ele pensa que é sua
oportunidade. Disse: “Agora, eu vou afundá-los. Quando eu os apanhar, eu os afundarei. Vai ser
exatamente o que vou fazer. Eu vou pegá-los agora sem Cristo. Eles O deixaram para trás.” E veja, eles
estavam tão ocupados, e tinham tanto a fazer, e acenando para as pessoas, e tantos afazeres sociais, e
tudo, a ponto que eles esqueceram de trazê-Lo consigo.
114
Eu penso que temos tantos programas que deixamos Jesus de fora. As coisas pelas quais nossos
pais e nossas mães lutaram tão duramente, colocados sobre os trilhos do trem; comiam milho e trigo, e tudo
que podiam obter, para pregarem este Evangelho. E hoje, nós simplesmente passamos por alto. Vê? Isso
não está certo. Nós deveríamos estar em chamas.
115
E Satanás vê isso, e ele é do mesmo jeito que ele era então. Ele disse: “Eu vou afundá-los ali fora
nesta noite porque Jesus está longe deles.” Agora, os ventos começaram a soprar. Os problemas
começaram a surgir. E parecia que ninguém tinha a resposta. Hoje temos bombas de hidrogênio e
astronautas e tudo mais, mas parece que ninguém tem a resposta. Eles têm todo tipo de conferências e
reuniões, tentando descobrir se podem enviar alguém para a lua. Eu não estou preocupado em chegar à
lua. Eu quero ir além da lua, quando eu começar a subir.
116
E eles têm se gabado aqui, a Rússia, há não muito tempo atrás, acerca de ter um homem no
espaço, tiveram o primeiro homem no espaço. Oh, quão atrasados estão! Tivemos Um no espaço por dois
mil anos. Que coisa! Glória! Estamos subindo com Ele num desses dias, com Ele. Certamente!
117
Mas, veja, parece uma corrida de ratos. E aqui eles continuam, e então Satanás começa a soprar
seu hálito venenoso sobre eles: “Os dias de milagres já passaram. Não existe tal coisa como cura Divina.
Onde está seu Mestre agora? Aqui está alguém em sua congregação que está doente, e parece que você
não pode fazer nada por eles.” Veja, desta forma. Você sabe de uma coisa? Eles tiveram uma reunião outro
dia, e nós vimos que eles vão retirar, em nossos minutos, ou melhor, em nossas igrejas, eles vão acabar
com isso de cura Divina. Muitas igrejas estão fazendo isso; não creem mais. Muitos pastores não creem.
118
Quão afortunados vocês são por ter pastores pentecostais que permanecem pela coisa que Cristo
estabeleceu. Uma de nossas grandes denominações pentecostais recentemente fez uma afirmação, que,
antes deles poderem enviar seus missionários, eles têm que passar por um psiquiatra para ver se seus QIs
são altos o suficiente. Oh, isso não é Pentecostes!
119
Eu imagino quanta educação Pedro teria se eles o tivessem testado ali? Aquilo não era... Aquilo
nem era considerado. Não era o grau de QI que eles tinham. Era o quanto do poder do Espírito Santo eles
tinham para demonstrar o poder, que tipo de vida eles estavam vivendo. Certamente. Agora, nós vemos que
os ventos venenosos começaram a soprar. Aqueles ventos tiraram o barquinho do equilíbrio.
120
E agora, recorde, eu aprecio muito tudo o que Deus faz por nós. Eu acho bom que tenhamos novos
carros. Eu acho bom que tenhamos deixado os velhos trapos e conseguido roupas boas. Eu aprecio isso.
Mas, veja, quando começamos a conseguir essas coisas... Temos grandes e bonitas igrejas. Antigamente,
seus pais, nossos pais, nossos pais primitivos, faziam cultos aqui nas ruas, e depois passavam o resto da
noite na cadeia por terem tido uma reunião de testemunhos. Eles tinham um pequeno salão ali em que os
insetos tinham praticamente tomado conta, um lugar infestado de ratos. Eles o alugavam por dois dólares
por semana. Então eles iam lá, começavam, e o xerife vinha e prendia todo o grupo antes mesmo da noite
acabar. Era dessa maneira que eles tinham que lutar.
121
E agora, nós temos as maiores igrejas da cidade, as multidões mais bem vestidas, e todo mundo
vindo. Mas onde está aquele antigo poder do Espírito Santo enviado por Deus que eles tinham lá atrás?
Algo está errado em algum lugar. Algum lugar, algo errado. Estamos vivendo muito... Somos muito moles. O
homem está se tornando frágil. Eles estão se tornando híbridos. Isto é certo. Você volta a cinquenta anos
atrás, o jogo de beisebol, você nunca ouvia de um acidente. Agora eles matam uma dúzia por ano. Acerta
um, e ele é igual a um porquinho-da-índia; o nocauteia, ele está morto.
122
Olhe para Bob Fitzsimmons, e Cobertt, John L. Sullivan, e aqueles homens que lutaram tanto, até
cento e vinte cinco rounds em uma tarde. E um ‘round’ não era de dois ou três minutos, era um nocaute.
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Derrubar o oponente, vinte e cinco vezes em uma tarde, todo o tempo. Eles não tinham penas sobre as
mãos como os pugilistas têm hoje. Lutavam com os punhos nus. Podiam levar um soco de quatro
polegadas e estourar um dois-por-quatro com as mãos. Eles podiam suportar. Eles eram homens.
123
E agora esses pequenos, assim chamados rickys, alimentados com vitaminas, eles têm essas luvas
de penas. E eles têm - terão que parar todo o boxe. Têm ficado frágeis. O homem tem ficado frágil. Não há
nada mais nele. Ele é uma coisa grande, de aparência gigante, mas o que é isso? Um monte de gordura.
Exatamente como a Bíblia disse: “Eles ficam mais fracos, porém, mais sábios.” É verdade. Híbridos!
124
Se há uma coisa que eu desprezo, é o híbrido. Vi uma matéria na Reader’s Digest: Se eles
continuarem alimentando as mulheres com essa comida híbrida, em vinte anos a geração toda se
extinguirá. As mulheres estão ficando com os ombros largos, quadris finos. Elas não conseguem ter filhos.
Híbridas! Falando sobre milho híbrido. Não há nada ali. O que é isso? Um grande e bonito grão, mas nada
nele. Pegue esse milho híbrido e plante-o, você não obtém nada. Está arruinado, hibridizaram tudo.
125
E isso é exatamente o que a igreja tem se tornado: um bando de híbridos. É a verdade. Eles
cruzaram o batismo do Espírito Santo com a filiação à igreja, e obtiveram um bando de seguidores moles,
assim chamados cristãos professos, que não sabem mais sobre Deus do que um coelho sabe acerca de
sapatos para neve. Você sabe que isso é a verdade. O que nós precisamos hoje é de uma experiência
enviada por Deus, de novo nascimento da Bíblia. Híbrido! Eles dizem que parece melhor. É isso que eles
têm. Nós temos prédios maiores, multidões mais bem vestidas. Mas o que conseguimos? Temos um grão
de milho maior, mas não há vida nele. Temos uma igreja maior e uma classe mais educada de pessoas,
mas onde está a Vida? Eles não podem se reproduzir.
126
Como uma mula. Eu sempre senti pena da mula. Uma mula nem sabe... Ela não tem pedigree. Sua
mãe era uma égua e seu pai um burro. Ela mesma não pode nem ter filho. Elas não podem se reproduzir,
não mais. Você não pode fazê-la cruzar de novo. Isso jogou por terra a ciência. Dizem, a evolução, dizem
que nós viemos do macaco. Como poderíamos? Uma vez que você cruza a mula, não pode reproduzir de
novo. Isso derruba o argumento deles. Correto. Não é possível.
127
Observe. E essa velha mula, ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe nada. Tudo que ela sabe é
que é apenas uma mula. Ela sempre olha... Fica com suas grandes orelhas levantadas, você sabe. E se
você for falar com ela, você não poderá aprender nada. Não se pode ensinar nada a ela. Ela apenas olha
para você e faz: “Hin-hon! Hin-hon!” É tudo que ela faz.
128
Me vem à mente um grupo de pessoas que se assentam ali como algumas dessas mulas. Religião
híbrida é o que temos: “Os dias de milagres já passaram. Hin-hon! Hin-hon! Hin-hon!” O que ela sabe sobre
isso? Correto. Ela não sabe. Ela não sabe quem era seu pai. A única coisa que ela sabe é que ela pertence
a alguma denominação.
129
Mas eu amo um puro-sangue genuíno, um cavalo com pedigree. Ele sabe quem era seu pai, quem
era sua mãe, quem era seu bisavô, sua bisavó. Ele sabe quem eles eram, porque ele tem pedigree. E eu
gosto de um genuíno cristão com pedigree. Ele sabe de onde veio, pelo batismo do Espírito Santo original
no Dia de Pentecoste. Glória a Deus! Ele tem pedigree e é selado no Reino de Deus.
130
Ao dizer: É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente? A velha mula gritará: “Oh, de certa
forma, de certa forma.” Mas um pedigree dirá: “Amém”. Você crê em cura divina? “Amém.” Uma experiência
genuína com Deus irá pontuar cada promessa com um “Amém.” Glória! Eu não pretendia fazer isso. Vamos
retornar. Onde eu estava, hein? Em uma reunião de testemunhos. Observe. Vou deixar isso para seus
pastores. Tudo bem.
131
Observe, uma grande tempestade começa a suceder. A dúvida começa a surgir. Frustrações
começam a chegar. É isso que aconteceu, veja, o híbrido de volta. Você sabe de uma coisa? Uma planta
original genuína você não precisa pulverizar. Não, senhor. Insetos não vão nem ficar ali. É aquela planta de
estufa que você precisa pulverizar.
132
Esse é o problema. Você tem que pulverizar, e mimar, e afagar os assim chamados cristãos. Digalhes: você não pode fazer isso. “Oh, bem, agora, eu vou te dizer, eu tenho direito.” Aí está. Veem? Essa é
uma planta de estufa. Elas não suportam nada, logo no início você vê. O que você precisa é de algo
original, um esvaziamento à moda antiga, e um quebrantamento. Como eu disse ontem à noite, limpe o
ninho e comece outra vez. Isso é certo. Você pode fazer deles diáconos e tudo mais, mas isso nunca fará
bem algum. Dar tapinhas nas costas deles e chamá-los de irmãos, mas, enquanto eles não nascerem de
novo do Espírito de Deus, eles são apenas um ninho cheio de ovos podres. Isso é tudo. Nunca chocarão.
Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Eu não quero dizer um apertar de mãos seco. E dizer: “Você
tem, você recebeu o Espírito Santo?”
133
“Sim, quando eu apertei a mão do pastor, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador.” Irmão, isso
não é doutrina bíblica. Paulo encontrou um grupo de bons puros-sangues batistas lá em cima, e disse:
“Recebestes vós já o Espírito Santo desde que crestes?” Não quando vocês creram. Mas, “Depois que você
creu, você recebeu o Espírito Santo?” É uma experiência pessoal que vem. E quando esse grande imutável
Deus envia Sua Mensagem, Ele nunca muda. Amém.
134
Agora, nós encontramos que há um problema. Qual é o problema? Alguma coisa aconteceu. O
barco está agitado. O vento está soprando. Satanás está balançando o barco, golpe após golpe, onda após
onda. E todas as esperanças se foram de ter outro avivamento. Os testemunhos estão morrendo. Eles
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preferem ficar em casa e ver televisão. Veem? Não mais reuniões de testemunhos nas quartas-feiras à
noite, nenhuma reunião de oração mais. Veem?
135
Os remos quebraram. O mastro e o leme caíram. Tudo se foi. O vento derrubou todas as velas. E os
cuidados deste mundo vão em breve derrubar todos os testemunhos de você, também. Você se sente
envergonhado de se levantar. Por quê? Você sabe. Você sabe o que está vivendo. Você sabe que não está
vivendo para aquilo. Então, eu te digo, o que nós precisamos é de um reavivamento.
136
Ali estavam eles, exatamente como estamos hoje. Mas você sabe de uma coisa? Ele não os tinha
deixado, na verdade. Você sabe, a Bíblia disse que Ele subiu um dos maiores montes que havia no país
para que Ele pudesse observá-los. E foi isso que Ele fez quando Ele nos deixou no Calvário. Ele - Ele...
Quando eles O crucificaram, Ele nunca nos deixou. Ele não subiu o monte mais alto, mas Ele subiu o
Calvário, e continuou subindo além da lua, estrelas, subindo aos céus dos céus. Quanto mais alto você vai,
mais você pode ver. “E Ele subiu tão alto que Ele tem que olhar pra baixo para ver o céu,” a Bíblia diz. Sim.
“Ele está bem acima dos céus, ascendeu às alturas.”
137
Ele cuida dos pardais e eu sei que Ele também está cuidando de nós nesta noite. Correto. Ele está
olhando esta reunião. Ele vê nossos problemas. Ele conhece nossas frustrações. Ele sabe quão doente
você está. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você está tentando fazer. Vê? Seu olho está te
observando.
138
E Ele estava em pé no topo daquele monte, observando, observando. Ele viu o problema deles. Ele
viu os remos quebrados. Ele viu a congregação ir embora, como acontecia. Ele viu tudo acontecer. Ele viu
Satanás começar a soprá-los por ali, torcê-los de todas as formas, de maneira que eles mal sabiam o que
fazer. E então o que aconteceu? Quando todas as esperanças acabaram, que eles seriam - poderiam ser
salvos, o que aconteceu? Então eles O viram andando sobre a água. Ele vinha caminhando até eles.
139
Agora, se Ele estivesse no barco com eles, e saísse andando, eles poderiam ter aceitado. Mas,
veja, Ele estava longe deles, e tinha que vir andando por sobre as águas. E a Bíblia diz que “Eles estavam
com medo. Estavam assustados.” Eles disseram: “É um espírito.” E a única coisa que poderia salvá-los,
eles estavam com medo, porque parecia assustador. Eles estavam com medo Dele.
140
Se esse não for o quadro hoje, eu nunca disse isso. A única coisa que pode salvar as pessoas, eles
têm medo Dele: Jesus Cristo. Nesta hora de tragédia que nós estamos, quando a igreja está prestes a
entrar na federação de igrejas, ao Concílio Mundial de Igrejas, e todas essas coisas, e nossas
denominações estão chegando, unindo-se, cada uma. E você sabe. Nós todos sabemos disso.
141
Nossos batistas e nossos pentecostais, ficando do mesmo jeito. Nós amamos nossos irmãos, por
todos os lugares, não importa onde eles estejam. Mas nenhuma igreja que se denominou e caiu, jamais se
levantou outra vez. Agora, pesquise na história. Quando caem, estão acabados. E nossas denominações
pentecostais! Agora, o sistema, não os irmãos, mas o sistema denominacional está. Está simplesmente se
tornando morno. É... Se tornou morna, e está se tornando gelada. Vê, está saindo. E as pessoas estão
ficando frias, formais, e se misturando com as coisas do mundo. E estamos conseguindo tudo de grande e
bom, sabe, simplesmente recebendo tudo em nossas mãos.
142
Deus disse a Israel: “Quando você não tinha nada, eu te encontrei no campo ensanguentado e te
lavei.” Eles gostaram do que Deus fez. Mas quando eles cresceram e começaram a ter muito, então eles se
esqueceram de Deus. E essa é exatamente a maneira que está começando a chegar. Veem? E agora, veja,
quando todas as coisas parecem ser que nosso... Nós começamos a olhar acerca de “quantos membros
mais podemos conseguir? Quantas congregações mais? Podemos conseguir uma igreja um pouco maior
que esta deste outro irmão do outro lado da cidade? Quantas competições na escola dominical podemos
ter? E lhes dar um broche dourado por fazer tal coisa, trazer tantos na escola dominical. Os batistas tinham
um pequeno ditado lá, em 1944, um slogan: “Mais um milhão em 44.” O que você ganhou quando chegou
ali?
143
Assentando com Billy Granham, há não muito tempo, ele colocou seu... Ficou ali em pé e segurou a
Bíblia. Ele disse: “Este é o Exemplo de Deus.” Eu estava em seu café da manhã. Ele disse: “Eu... São Paulo
tomou esta Palavra de Deus e foi a uma cidade, e pregou, e teve um convertido. Ele voltou um ano mais
tarde e ele tinha mais trinta além daquele. Aquele um convertido ganhou trinta.” E ele disse: “Ele tinha trinta
netos então, veja, daquele um filho.” Ele afirmou: “Eu vou a uma cidade, eu tenho trinta mil confissões. E eu
volto em um ano e não consigo achar trinta.” E ele perguntou: “Agora, qual é o problema?” Eu gosto daquele
evangelista. Eu penso que Deus o está usando ali, onde ele está. Alguém deve ir a Sodoma, você sabe.
Todos eles não podem ficar com Abraão e seu grupo, os separados, os eleitos. Mas havia um que ficou ali,
mostrou um certo sinal, os deixou prontos para a partida. Observe.
144
E Billy disse: “Você sabe qual é o problema?” Ele não poupou. Ele disse: “É vocês, seu bando de
pregadores preguiçosos,” ele disse: “Eu te dou esses cartões de decisão, e você se assenta ali e coloca os
pés sobre a escrivaninha, e nem mesmo vai procurá-los; e talvez escreva uma carta para eles, e lhes diz
que você gostaria de tê-los como membros de sua igreja. Você deve ir lá fora e persuadi-los, e trazê-los
para a igreja.”
145
Bem, eu sentei e observei por um momento, você sabe. Eu pensei: “Isso soa muito bom.” Eu
pensei: “Oh, irmão Graham. Eu gostaria muito de lhe fazer uma pergunta agora. Mas eu sou apenas um
anãozinho, você sabe, e você é um grande homem. Então eu - eu não perguntei. Mas eu gostaria de dizer:
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‘Irmão Graham...” Aqui está o que, se eu pudesse ter perguntado.
146
Agora, recorde, não lançando sombra sobre ele, porque eu o amo. E ele é um grande homem. Eu
oro por ele todo o tempo, e nós devemos fazer isso. E agora, eu gostaria de dizer: “Irmão Graham, quem esse rapaz, esse um convertido que Paulo ganhou, qual pregador foi levado, foi até ele? Porque nenhum
pastor ficou com ele.” Vê? O que aconteceu? Paulo não ficou com ele apenas até sua confissão. Ele ficou
com ele até ele receber o batismo do Espírito Santo. Ele estava em fogo, ele queria que toda a cidade
ardesse em fogo também. Foi isso que aconteceu.
147
Esse é o problema hoje. Nós apenas ficamos com eles até a confissão, ao invés de levá-los a
receber Cristo, até que sejam nascidos do Espírito de Deus. É disso que precisamos hoje: é dessas
reuniões de vigília. Não apenas ficando... Eu creio em todas as coisas que fazemos: creio em gritar; creio
em falar em línguas; creio em interpretação de línguas; creio em cura divina; creio em todas essas coisas.
Mas ainda há algo melhor que isso: É o novo nascimento. É o Espírito Santo, Ele próprio, vindo a nós.
Essas coisas estão bem. Mas você... Isso é bom. Mas, é como dizia o homem negro que estava comendo
melancia: “tem mais”. Você tem que continuar, até que o amor, alegria, paz, benignidade, piedade,
paciência, o poder da ressurreição de Jesus Cristo arda em sua vida, então poderíamos ter uma reunião de
testemunhos sobre o que Deus está fazendo em nosso meio. Isso é certo.
148
Jesus vinha andando até eles sobre as águas, e eles ficaram assustados. Eles disseram: “Oh, é um
- é um fantasma. É melhor não irmos mais àquela reunião. É esquisito.” Eles O viram retornar em Seu
poder, exatamente como Ele prometeu nas páginas desta Bíblia, nessas páginas da Bíblia, melhor dizendo,
que Ele faria isso nos últimos dias. E Ele vem, e muitas pessoas dizem: “Ah, isso é só telepatia mental. É
espiritismo. É uma espécie de...” Veem? É a mesma coisa. E a única coisa que nos salvará, que nos
ajudará a sair disso, é aceitar Jesus Cristo. Isso é certo. Observe. Quando Ele estava...
149
Todos eles estavam assustados, e eles gritaram: “Oh, o que é isso? Nós não sabemos.” Parecia
assustador. Parecia assombração. O que aconteceu? Bem naquele momento crucial, aí se ouviu uma Voz:
“Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais.” Nesta noite, enquanto encerramos, como diria, nosso pequeno
testemunho aqui, eu tenho que fazer isso rapidamente. E eu encerro o testemunho deles, encerrando essa
porção do avivamento. Amigos, quando vocês virem Jesus Cristo fazer algo como Ele está fazendo aqui,
nossa reunião de quatro noites será muito curta. Eu gostaria de me pôr de pé aqui e tomar esta Bíblia, de
Gênesis a Apocalipse, e provar para vocês que esta é exatamente a hora em que estamos vivendo. Isso
deve acontecer. De acordo com a Bíblia, esta é a última hora.
150
Quando Billy e eu voamos até a Índia, recentemente, eles tinham uma folha de jornal. É um país
bilíngüe. E dizia: “Os terremotos devem ter acabado. Os pássaros estão retornando.” Agora, na Índia, eles
não têm essas cercas como nós temos. Eles pegam pedras e fazem suas cercas, e constroem suas casas,
a maioria deles. E por um dia ou dois, todos os passarinhos que viviam naquelas rochas voaram, foram
embora. Eles não voltaram para as rochas, para os seus ninhos. E então, o que aconteceu? Todo o gado
que costumava vir à tarde, quando o sol estava quente, eles ficavam na sombra dessas muralhas para se
manterem frescos; as ovelhas; elas não fizeram isso. Eles permaneceram bem no meio do campo, um
encostado no outro. Eles pensaram: “É estranho. O que está acontecendo com eles?”
151
E então, de repente, um terremoto atingiu o país. Todos os muros caíram. E os terremotos
continuaram por dois ou três dias. Então, de repente, o que sobrou em pé, os passarinhos começaram a vir
outra vez, a retornar. Eles disseram: “Os terremotos devem ter acabado.”
152
Vocês não veem, amigos? O mesmo Deus que nos dias de Noé conduziu os pássaros e os animais
e os colocou na arca de segurança, longe da destruição, o mesmo Deus ainda pode alertar os pássaros. E
os pássaros têm apenas o instinto para seguir. Se os pássaros, por instinto, Deus os alerta para se
afastarem de grandes muralhas caindo, certamente que pelo batismo do Espírito Santo nós podemos nos
afastar dessas grandes muralhas de tradições construídas ao nosso redor, e sair dali, e ficarmos ao lado um
do outro, e nos mantermos na sombra da Bíblia. Isso mesmo. Ele...
153
Não tenham medo. Ele prometeu isso. Ele vem cavalgando ao nosso encontro, e faz Suas obras. E
não tenhamos medo, nesta noite. Se nós pudermos apenas abrir nossos corações e dizer: “Senhor Jesus!”
Olhe para as noites. Olhe, apenas olhe nossas noites, talvez nós nunca tenhamos estado aqui antes em
uma reunião. E essa é já a quarta noite. Três noites se passaram. E veja, o Espírito Santo não falhou uma
só vez. Estou recebendo cartas de testemunhos de todos os lugares dizendo o que aconteceu quando eles
chegaram em casa, e assim por diante. Eles disseram que foi exatamente daquela maneira. Ora,
certamente. Sempre será dessa maneira. Vê?
154
Veja o que isso diz. Assim que você ouve falar, veja o que isto te diz. Compreendem? Estou
dizendo então o que estou vendo. Então espere e veja o que Ele te diz para fazer. O que quer que Ele te
diga para fazer, vá, faça-o. Não me importa o que seja. Vá, faça-o. Não é seu irmão aqui; é Jesus Cristo.
Vê? Jesus disse quando Ele estava aqui: “Não sou Eu, é o Pai,” Vê? O Pai estava trabalhando através Dele.
Agora, o Pai está trabalhando através de Sua Igreja, vê, o Espírito Santo.
155
E quando você O vir, não tenha medo. Abraçe-O, diga: “Senhor Jesus, eu Te amo. Tu estás aqui.
Talvez eu nunca tenha Te aceitado como meu Salvador. Nesta noite eu vou fazer isso. Eu Te quero como
meu Salvador. Eu não quero que essa reunião encerre enquanto eu não estiver salvo. Eu quero que Tu me
salves nesta noite, Senhor.” Ele fará isso, Ele fará. Isso apenas prova que Ele está aqui. Nós estamos nos
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últimos dias. Essas coisas devem acontecer.
156
E lembre-se, aquele era o último sinal dado a Abraão, que era um tipo daqueles que irão no Rapto.
Compreendem? Eles já estavam fora de Sodoma. Aquele último sinal que lhe foi dado era aquele mesmo
sinal: Deus manifestado em carne humana, que disse a Abraão o que Sara estava pensando, na tenda atrás
Dele. E Jesus Se vira ali e diz: “Assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem.”
157
Eu presumo que vocês sejam espirituais. Por favor, tentem entender. Veem? Essa pode ser nossa
última oportunidade. Vê? Talvez não lhes tenha sido ensinado isso em suas igrejas, suas boas igrejas.
Aqueles homens, não contra seus pastores agora. [Espaço em branco na fita—Ed.] “... bom ânimo. Sou Eu.
Não temais.”
158
Agora, Pai Celestial, essa pequena e rude reunião de testemunhos que eu estava tentando explicar,
e tentando mostrar a essas pessoas que nós poderíamos ter esse mesmo testemunho em todas essas
igrejas aos domingos. Essas bonitas igrejas aqui assentadas, que são faróis, poderá haver pessoas em pé
aqui, no domingo de manhã, dando seus testemunhos da mesma coisa que eles estavam testificando ali no
mar. “Oh, não ardiam nossos corações quando O vimos fazer isso e O vimos fazer aquilo?” Deus, por favor,
envie um grande reavivamento, Pai. Ajude-nos, Senhor. Nós estamos precisando de um grande
reavivamento. Revele-Se a nós de uma maneira especial, nesta noite.
159
Talvez, Senhor, depois desta reunião de testemunhos que tivemos, talvez venha tamanha fome no
coração destas pessoas, se Tu somente Te declarares novamente, nesta noite entre o povo. Então eles
sairão daqui, e domingo de manhã eles vão encher aquelas igrejas e testificar. Então eles sairão daqui, irão
até seus vizinhos e começarão a ganhar almas, e tentarão se assentar com seus vizinhos e orar com eles, e
ir, visitar hospitais, os doentes e aflitos, e lhes dizer que Jesus Cristo está vivo para todo sempre. Conceda
isso, Senhor. Ouça nossa oração. Este é o nosso objetivo de estar aqui, Senhor. E Tu conheces os motivos
de nossos corações. E assim oramos que Tu recebas isso, Pai, enquanto pedimos estas bênçãos em Nome
de Jesus Cristo. Amém.
160
Agora, bem silenciosamente. Agora, não temos um relógio. Quem de vocês tem, irmãos? Eu
quebrei meu relógio. E que horas são? Diga-me. [Um irmão diz: “dez e sete.” - Ed.] Oh, estou mais atrasado
do que nunca. Amanhã é sábado. Sinto muito. Eu vi dois ou três se levantarem e sair, e eu - eu sei que
fiquei muito tempo. Isso foi... Que coisa, vocês são um povo tão bom! Eu simplesmente odeio pensar que
terei que deixá-los nesta noite. É verdade, em meu coração. Eu... Se eu sou um hipócrita, eu não sei. Mas
eu gosto das pessoas.
161
Quando eu era um rapazinho, já crescido, ninguém se importava comigo. Ninguém gostava de
mim. E eu me uni à igreja, fui ordenado na igreja Batista Missionária. Eu sempre tive um pensamento de
que Deus era Deus e eu era uma espécie de ovelha negra, por assim dizer, ali. O Dr. Davis costumava me
dizer: “Billy, você vai se tornar um santo rolador,” e tudo aquilo.
162
Mas, mesmo assim, eu cria que se Deus sempre foi Deus, Ele ainda é Deus. E eu simplesmente...
Minhas convicções me guiaram dessa forma porque eu tinha visto Aquilo quando eu era um menino. E
muitos de vocês já leram meu livro, a história de minha vida, e aquelas coisas. E Deus, no Céu, sabe que é
verdade. E eu sabia que existia algo ali. Eu podia vê-La: aquela Luz. Ele conversou comigo, e desde que eu
era um menininho eu sabia que era verdade. E Ele me disse: “Oh, isso foi só um sonho.”
163
Eu disse: “Se é desta maneira, eu vou devolver meu cartão de companheirismo.”
Ele disse: “Oh, não pense assim. “Mas,” ele disse: “você vai superar isso, Billy.” Mas eu não superei,
ainda, e eu espero que nunca supere. Isto é Ele. E Pedro disse no dia de Pentecoste: “Isto é aquilo que foi
prometido.” E se isso não for Ele, apenas me deixe com isto até que Ele venha então, porque eu amo isto. E
eu oro que Deus deixe todas as pessoas se sentirem assim. E, amigos, eu estou lhes dizendo a Verdade.
Tanto quanto... Aqui está a Bíblia. Eu nem a fechei, ainda. Então me ajudem, com esta Bíblia em meu
coração, que estou lhes dizendo a honesta Verdade.
164
E eu realmente creio que é Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, vê, Deus, o Espírito Santo
descendo no Nome de Jesus Cristo para confirmar que nós estamos nos últimos dias; e Seu Espírito está
sobre a terra, no meio de Seu povo. E aquela Luz ali em cima, eu creio com todo o meu coração, aquela é a
mesma Coluna de Fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto. Eu creio que era a mesma que estava
sobre Jesus Cristo, a mesma quando Ele subiu. E esta é a mesma Coluna de Fogo que cegou os olhos de
Saulo, na estrada para Damasco, quando ele clamou: “Senhor, Quem és Tu?” E Ele disse: “Eu sou Jesus,”
Vê? Eu creio que é a mesma coisa. Ela faz as mesmas obras.
165
Então, não poderia ser eu. Apenas pense. Eu... Eu não concluí nem a sétima série. Eu não sei
nada sobre, bem, qualquer tipo de educação, não mais do que mal poder ler a Bíblia. Mas eu O conheço.
Alguém disse, há não muito tempo atrás: “Irmão Branham, você não conhece sua Bíblia.” Eu disse: “Mas eu
conheço o Autor dela muito bem. E Ele me deixará conhecer Seu Livro, conforme Ele quiser revelá-lo para
mim.”
166
E em nenhuma vez o Anjo do Senhor, de pé aqui, nunca me disse nada que não fosse exatamente
o que está na Bíblia e provado pela Bíblia. Se Ele alguma vez me dissesse algo contrário à Bíblia, eu não
creria. Essa Bíblia vem primeiro. Qualquer tipo de Anjo, ou qualquer outra coisa que testificar o que for,
contrário a esta Palavra, não dê ouvidos. Não me importa quão real isso pareça ser. Correto. A Palavra está
sempre certa.
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167
José Smith viu um anjo. Agora, eu não duvido da palavra daquele homem, de jeito nenhum. Mas a
coisa é, foi contrario à Palavra. Vê? Eu- eu- eu... Tem que ser de acordo com a Palavra. Eu creio que o
homem seja um bom homem, certamente, e sincero. Mas eu... Aquele que fala aqui deve... Não deve ser
nada contrário à Palavra. Deve estar de acordo com a Palavra.
168
E então me ajudem, eu não tenho tido tempo para ficar aqui, e falar para vocês, noite após noite.
Mas as coisas que vocês viram ser feitas, eu posso prová-las pelas Escrituras. Se você tomar as fitas, você
saberá isto, se repete vez após vez, de Gênesis à Apocalipse. Aponta exatamente para essa árvore-Noiva,
para esta hora, o mesmo Espírito retorna, e o fruto do Espírito Santo se manifesta “para restaurar a fé dos
filhos de volta à fé dos pais.” É exatamente a mesma coisa, por toda a Bíblia, o que foi predito para estar
aqui. E aqui estamos. Imediatamente após o batismo cair, e coisas assim, deve haver uma restauração nos
últimos dias.
169
E, gente, não deixem isso de lado, olhe bem para o futuro. Geralmente passa por alto de sua
cabeça e você perde. Esteja pronto. Se é a Escritura, segure firme. Se não é a Escritura, deixe prá lá. Vê?
Mas, então me ajudem, é a Escritura. Vê, foi isso que Ele fez em outros dias. Se Ele é o mesmo hoje, Ele
fará o mesmo.
170
Agora, eu creio que Billy Paul distribuiu os cartões de oração. Distribuiu? Quais você distribuiu
hoje? Nós oramos pela maioria deles. Hum? B, um a cem. Bem, Vamos começar. Onde estávamos? Nós
fomos do primeiro ao último, dos outros, e dali em diante. Não estava certo. Vamos começar do primeiro,
nesta noite, do B, B, cartões que têm um B. E vamos começar do, bem, vamos começar do número um,
porque nós vamos chegar a todos de qualquer modo. Tudo bem.
171
Número um. Quem tem B, número um, levante sua mão. Esta senhora? Venha aqui agora. Se
você... É... Eu vejo uma senhora em uma cadeira de rodas ali. E se ela, quando o cartão dela for chamado,
se ela tiver um, recordem, tragam-na até a plataforma. Veem? Está tudo bem.
172
B, número um. Número dois? Número dois? Quem tem B, número dois? O número dela é dois?
Agora, tudo bem, só um minuto. Só um minuto, vamos entrar na fila, assim que chamarmos. Tudo bem.
Número dois, quem tem? [Um irmão diz, “Bem aqui, Irmão Branham.” - Ed] Certo. Desculpe. Desculpe-me.
Ele está atrás do microfone. Bem aqui, senhora. Número dois. Número três? Tudo bem, senhora.
173
Número quatro? Cartão de oração número quatro, quem o tem? Número quatro. Talvez... Como se
diz em espanhol? [várias pessoas dizem: “Cuatro.” - Ed] Cuatro. Eu sei que eu não disse isso corretamente.
Só há uma maneira que eu - apenas uma palavra que eu posso dizer em espanhol: “Oiga.” Eu me lembro
que um surdo costumava dizer: “Oiga”, e você diz: “Sí.” Tudo bem. Numero quatro. Já está aqui, quatro.
174
Cinco, cartão de oração número cinco? [Um irmão diz: “Atrás.”- Ed.]. Bem lá atrás. Tudo bem, uma
senhora aqui atrás. O garoto traz esses cartões agora e os distribui. Ele os traz diante da congregação, os
mistura e te entrega um cartão. Não importa onde você esteja ou quem você seja, você recebe. Então um
pode pegar o número um, o outro o quinze. O outro... E então eles ainda não sabem por qual nós vamos
começar a chamar. Veem? E então eu apenas venho aqui, e chamamos de qualquer parte.
175
Esse é cinco, seis, sete. Seis. Levante a mão se você tem o seis. Bom. Sete, número sete? Tudo
bem. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze? Agora, espere um minuto, eu vi dois. Estou
enganado. É um homem e uma mulher indo no outro sentido. Eu pensei que estavam se levantando para
vir. Vamos ver. Doze. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze? Quinze? Quinze. Bem, Vamos começar
com esses, porque vamos pegar todos eles. Vamos chegar a todos eles, o Senhor permitindo, em alguns
instantes. Mas apenas... Vamos esperar alguns minutos até vermos se vamos conseguir ou não. Tudo bem,
todos se sentindo bem.
176
Agora, quantos aqui não possuem cartão de oração? Vamos ver suas mãos. Muito bem. Agora, seja
reverente. Preste atenção aqui. Ore. Agora, recorde, esta é nossa última reunião. Agora, sejamos bem
reverentes. Preste atenção aqui. Agora, enquanto eles estão fazendo essa fila de oração ali, vamos dizer
isso. Vamos voltar há alguns anos atrás. Vamos ver o Senhor Jesus numa certa vez, depois que Ele cruzou
o mar. Ele parou em uma praia numa manhã, desceu do barco, e Ele estava andando por aquela região. E
uma pequena mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não tinha cartão de oração.
177
Digamos, eu creio que nós... Alguém apagou as luzes. Isso tem algum propósito, ou algo? Ou está
apagando automaticamente? Eles... Isso é para nós sairmos? [um irmão diz: “Não. Algo aconteceu ali.” Ed.] Oh, algo - algo... Oh, está voltando. Alguém cometeu um erro, ali fora, e desligou a tomada. Tudo bem.
Note agora nosso Senhor Jesus. Agora, quantos entendem isso? Nós não estamos tentando dizer que
somos o Senhor Jesus. Ninguém entenda assim. Muito bem. Somos seus irmãos. Entendem? Somos
servos Dele. Mas, é apenas um dom, submeter-se.
178
Agora observe isso. Aqui estão homens que são teólogos, homens treinados na Palavra. Agora,
irmãos, quando vocês começam a pregar uma mensagem, se você tentar inventar algo de si mesmo, não
fará bem algum. Não é mesmo? Mas quando você fica inspirado, você - você... Isso simplesmente desce,
de alguma maneira. Você não sabe o que você vai dizer. Não é certo? [os ministros dizem “amém.” - Ed.].
Isso é pregar por inspiração, você compreende. Isso é o Espírito Santo. Agora, eu não sou eloquente o
suficiente para fazer isso dessa maneira. Veem?
179
Mas, agora, a minha maneira é, é simplesmente um dom para saber como, como puxar uma
alavanca e sair do caminho. E é simplesmente uma rendição completa. Eu não consigo explicar isso.
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Nenhum homem pode explicar Deus. Eu não posso te dizer como, o que acontece e o que se passa. Eu só
sei que é um pequeno dom. E eu simplesmente tenho uma maneira de sair do caminho. E então, de
repente, eu começo a sentir algo estranho, dócil, humilde. E olho, vejo aquela Luz circulando. Então eu sei
que está tudo bem. É por essa razão que eu espero. Então quando alguém começa a falar...
180
Essa é a razão que eu tenho alguém aqui em cima, mais como uma isca, veja, para pegar uma
pessoa sozinha, para que eu possa falar com ela. E então quando o Espírito Santo começa a se mover
sobre essa pessoa, então começa a alcançar a audiência. E então a audiência começa a -- a perguntar, e
então eles começam a ter fé. Então, qualquer um que tiver fé, então você simplesmente começa a sentir
aqui, ali, em todo lugar então. Veem? Então... Aqui está, isso prova.
181
Agora, lembre-se, é uma coisa muito dura e desgastante. Jesus pregava o dia todo e isso não O
incomodava. Mas quando aquela pequena mulher tocou em Seu manto, e saiu e sentou-se, isso tirou
virtude Dele. Correto? Bem, qualquer um sabe que virtude é força. Bem, se fez isso com o Filho de Deus
nascido da virgem, o que faria conosco, pecadores salvos por Sua graça? Veem? Veem?
182
Pregar, você pode fazer isso a noite toda, não te incomodaria. Mas deixe uma visão suceder, veja, é
uma coisa... E é em outro mundo. Você vê pessoas talvez quando eram criancinhas ou algo. E você tem
que falar depressa; porque você sabe que está em pé aqui, mas ao mesmo tempo você está em algum
outro lugar, lá atrás em algum lugar, conversando. E então quando você sai disso, você não sabe o que
você disse até que você ouça a gravação. Compreendem? E isso não é algo humano. Não é uma pessoa.
Isso é tudo. É Deus. Isso está sempre certo. E Ele prometeu isto. Veem? “Discernindo seus pensamentos.”
A Bíblia disse que isso é o que Ele fez. Chame do que você quiser, mas a Bíblia diz: “Jesus discerniu seus
pensamentos.”
183
Agora, eu quero que você creia. Agora, primeiro, eu quero que você veja isso, veja, agora, como a
cura. Sabemos que o Espírito Santo está aqui. E eu creio na imposição de mãos. Alguém, oh, eu pude
captar, de uma maneira um tanto grosseira, sobre isso, nesta manhã. Disse: “Não há tal coisa como
pessoas imporem as mãos uns sobre os outros. Isso não deveria ser feito.” Eu disse: “Você simplesmente
não leu a Bíblia, irmão. Isso é tudo.” Eu disse: “A última comissão que saiu dos lábios de Jesus Cristo foi:
‘Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados.” As últimas Palavras que Ele proferiu quando
Ele deixou a terra.
184
Sua primeira comissão que Ele deu aos Seus discípulos foi: “Curem os enfermos, limpem os
leprosos, levantem os mortos, expulsem os demônios.” O primeiro grupo que Ele enviou em Mateus 10. E o
último grupo que Ele enviou: “E estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os demônios; falarão
novas línguas; pegarão nas serpentes; beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e os
curarão.” Estas são as últimas palavras que Ele proferiu, e foi recebido na Glória. Certamente. Esta é a
grande comissão. O que isso faz, eu não sei. Apenas cumprindo o que Ele disse pra fazer.
185
Mas aqui, todos, eu penso, noventa por cento de vocês são crentes, ou mais. Vocês são crentes, e
vocês têm tanto direito quanto eu de impor as mãos sobre os enfermos, ou seus pastores, todos. “Imporão
as mãos,” os crentes, “estes sinais seguirão.” Não “aos ministros”, mas a todos os que creem. Vocês têm
direito, todas as pessoas têm. Como eu disse, não há grandes homens, e homens santos. Não há. Nós não
somos santos, nenhum de nós é. Nós temos um Espírito Santo em nós, mas nós não somos santos. Ele é
O que é santo. Compreendem? É Sua santidade, não a minha, não a sua. A Dele!
186
Mas, aqui, vamos fechar nossas mentes para todas as coisas agora, pelos próximos quinze
minutos. E agora, estes homens assentados aqui, olhando em volta. Aqui está uma mulher em pé diante de
mim. Eu nunca a vi em minha vida. Tanto quanto... Somos estranhos um ao outro, senhora? Vocês ouviram
o que ela disse? Ela esteve em minhas reuniões, diversas vezes, mas ela nunca teve a oportunidade
sequer de dizer “como vai?” para mim. Vê? Portanto, eu não a conheço. Ela está de pé ali. Ela está aqui por
alguma causa. Agora, vamos pensar agora. Pegar São João, o capitulo 4, quando Jesus encontrou a
mulher.
187
Agora, recorde, Ele disse: “As obras que faço, vós também as fareis.” Agora, aqui está uma mulher
e um homem, encontrando-se pela primeira vez na vida. Agora, isso é verdade. Aqui estamos. Aqui está a
Bíblia de Deus. Aqui está uma mulher. Aqui estou. Eu nunca a conheci, nunca vi essa mulher em minha
vida, que eu saiba. Tudo o que sei é que ela está em pé aqui. Hoje ela estava aqui fora em algum lugar, e
alguém lhe entregou um cartão de oração, e o seu número foi chamado, e aqui ela está. Isso é tudo.
188
Há muitos por aí. Na noite passada nós chamamos apenas aqueles que não tinham cartão de
oração. Quantos estavam aqui para ver? Veja, o cartão de oração não tem nada a ver com isso. Veem? É
sua fé que tem a ver com isso. Agora, você diz: “Irmão Branham, você pode curar o enfermo?” Não há
nenhum homem na terra que possa curar o enfermo. Eles já foram curados. Você só precisa fazê-los ver
isso e crer. Agora, se Jesus Cristo vier em cena e trabalhar nessa mulher e em mim! Agora, se operar
através de mim, mas nela não, não vai funcionar. Deve ser nos dois, juntos. Veem?
189
É como você. Se você tem fé, você crê, então, veja, vai funcionar entre nós. Veem? É a sua e a
minha fé. Eu cri nisso. Se você somente crer comigo, então vamos ver as Palavras e as promessas de
Cristo serem cumpridas. Agora, se alguém crê que isso está errado, e você crê que você pode fazer a
mesma coisa, eu te convido a vir à plataforma. Veem? Assim sendo, não diga nada sobre isso.
190
Agora, venha aqui, senhora, fique em pé aqui. Agora, eu quero trazê-la aqui, porque há bastante fé.
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E eu só quero falar com você por um momento, como nosso Senhor conversou com aquela mulher. Agora,
sem conhecer você, nunca a vi em minha vida, e você é completamente estranha para mim. Agora, se o
Senhor Jesus fizer alguma coisa aqui, como Ele fez quando Ele estava na Bíblia, nos dias da Bíblia, isso
nos faria sentir felizes, e nós poderíamos ir para casa?
191
Como aqueles que, um dia, quando Ele estava no... Depois de Sua morte, sepultamento e
ressurreição, Ele estava no... Alguns discípulos estavam no caminho para Emaús. Você se lembra disso,
irmão? No caminho de Emaús, e eles encontraram o Senhor Jesus e conversaram com Ele o dia todo, e
eles não O reconheceram. Mas quando Ele entrou com eles naquela noite e fechou as portas, Ele fez uma
coisa exatamente como Ele fazia antes de Sua crucificação, e eles souberam que era Ele. Quantos se
lembram da história? Certamente. Eles souberam que era, porque ninguém mais fazia daquela maneira. E
os seus olhos foram abertos, e Ele desapareceu dali. Agora, Ele está vivo esta noite. Agora, se Ele está
vivo, então Ele fará o mesmo hoje como Ele fez antes de Sua crucificação, provando que Ele ressuscitou.
Não é isto?
192
Agora, Ele não tem outras mãos hoje senão as minhas e as suas. Os olhos Dele são os meus e os
seus. É isso que Ele está usando. Ele é a Videira. Nós somos os ramos. Isso é correto irmãos? [Os
ministros dizem “amém.” - Ed.]. E a Vinha não produz o fruto. Os ramos produzem frutos, energizados pela
Vinha. Correto? E se esse primeiro ramo que saiu da Videira pentecostal, escreveu o livro de Atos, se essa
árvore alguma vez gerou outro ramo, ele escreverá outro livro de Atos. Porque, não vai produzir uma
abóbora e depois uma melancia, e depois uma romã. Ela vai produzir o mesmo fruto, cada vez, porque é a
mesma Vida saindo da Videira. Agora você entende? [ “Amém.”]
193
Agora, no Nome do Jesus Cristo desta Bíblia, eu tomo todo espírito aqui sob meu controle, para
honra e glória de Deus. Agora, se você é um crítico, não permaneça aqui. É seu tempo de ir, porque,
lembre-se, espíritos malignos passam de um para o outro. E muitos aqui, que estiveram nas reuniões,
sabem o que aconteceu. Se você é... Permaneça quieto. Se você não é, se algo acontecer, eu serei
responsável.
194
Agora, senhora, agora alguma coisa aconteceu. É a Sua Presença. Agora, se o Senhor Jesus me
revelar algo que você fez, algo que você deseja fazer, algo que você tem ou não tem feito, ou deve fazer, ou
algo sobre você, você saberá. Assim como Ele disse a Simão, Ele disse: “Seu nome é Simão. Tu és filho de
Jonas.” Ele lhe disse seu nome. Ele creu. À mulher, Ele disse: “Você tem um fluxo de sangue.” Aquilo parou.
E Ele tinha o... Ou como o... Bem, algo que Ele diria a alguém, que algo estava errado com eles, como a
mulher que teve cinco maridos. Alguma outra coisa, algo como aquilo, você sabe que seria Jesus Cristo.
Você crê? [A irmã diz: “Amém.”- Ed.] Isso tem que vir de um poder sobrenatural. [“Com certeza. Eu sei
disso.”] Você, você sabe disso. [“Eu sei disso.”] Muito bem.
195
Agora, agora, se alguém puder ver, a Luz está entre mim e a mulher. Ela está consciente disso. [A
irmã diz: “Obrigada, Jesus.” - Ed.] Eu não conheço a mulher. Mas pergunte a ela sobre isso. Ouça isso.
Agora mesmo, algo como um sentimento muito doce veio. Se isso é correto, levante a mão. Vê? Está ao
redor dela. Vocês podem ver a Luz? É outra dimensão. Vê? Estou olhando direto para Ela. Agora, conforme
eu a vejo, você é uma crente. E você está sofrendo. Sim. Um dos seus maiores problemas, é que você é
bastante nervosa. [“Sim.”] E esse nervosismo tem te causado pressão alta. [“Sim.”] Exatamente. [“Obrigada,
Jesus.”] Vê? Sim.
196
Você crê agora? [A congregação diz “amém” - Ed.] Agora, apenas para ver agora, que isso... Veja,
eu não posso ficar com essa mulher e permanecer aqui, falando sobre ela. Mas, veja, há outros esperando
na fila. Veem? Outros têm que vir. Então, você vê, não será tudo para uma pessoa. Temos alguém mais.
Mas, agora, vocês gostariam de ver se o Espírito Santo diria algo mais para ela? Vocês gostariam?
Levantem as mãos e digam: “Isso me ajudaria muito.” [A congregação diz “amém.”- Ed.]
197
Isso te ajudaria? Tudo bem. Vamos ver. Eu não sei o que Ele lhe disse. A única coisa que eu sei é
que isso estará na fita. Agora, um momento. Apenas olhe para mim e creia. Assim como Pedro e João
disseram: “Olhe para nós.” Em outras palavras: “Nos dê sua atenção.” Vê? “E quando Ele percebeu, eles
tinham fé.” E eu percebo que vocês têm fé.
198
Agora, sim, eu vejo algo em volta de seu braço. Oh, é a pressão alta. Um médico colocou algo em
volta de seu braço. Correto. Sim, senhor. Hum-hum. E disse: “Você tem pressão alta.” E há algo mais. Oh,
eu vejo pessoas. Eles vão preparar alguma coisa para fazer... Oh, é uma operação. [A irmã diz: “Sim.” - Ed.]
Você está se aprontando para uma operação. [“Correto.”] E é um problema feminino. E deve ser nos
próximos dias agora. Correto. [“Nessa próxima semana.”] Correto.
199
Agora, vê o que eu quero dizer? Vê? Se eu continuar conversando com ela, mais coisas serão
reveladas. Entende o que eu quero dizer? [A congregação diz “amém.”- Ed.] Estão vendo? Agora, não sou
eu. Pergunte à mulher se está certo ou não. Pergunte a ela, qualquer um que a conhece. Veja. Olhe para cá
outra vez. Você crê que Deus pode me dizer quem você é? [A irmã diz “Sim.”- Ed.] Isso a ajudaria? [“Eu sei
que Ele pode.”] Senhora Dorns, você pode ir para casa agora e crer com todo seu coração. Sim. Estão
vendo? Vocês creem em Jesus Cristo agora? [A congregação diz “Amém.”- Ed.] Que tal nós levantarmos
nossas mãos e O adoramos então? Ele é Deus.
200
Pai Celestial, nós Te agradecemos por isso. Nós oramos agora para que Tu faças essas pessoas
verem que nós podemos ter um testemunho, de que - o mesmo Jesus. Nós podemos testificar amanhã de
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manhã que nós O vimos. Ele esteve aqui conosco nesta noite, na forma do Espírito Santo. Nós Te amamos,
Senhor Jesus. Faça todas as pessoas verem e crerem. Nós oramos, Senhor, em Nome de Jesus. Amém.
Agora, sejamos honráveis, reverentes e respeitosos.
201
Agora, esta senhora aqui em pé. Agora, nós sabemos... Não nos conhecemos, eu suponho, não é,
senhora, a senhora aqui diante de mim? Não. Você não me conhece. Eu não a conheço. [A irmã diz “Sim,
senhor.”- Ed.] Mas nunca me viu em sua vida. Tudo bem. Agora, são...
Vocês ainda creem, todos? [A congregação diz: “amém.” - Ed.] Sejam reverentes. Sejam muito reverentes.
“Se tu puderes crer, tudo é possível.” Amém.
202
Eu vejo algo acontecer. Eu só vou esperar um minuto. Tudo bem. Agora, olhe aqui, apenas um
minuto, irmã, você em pé aqui na plataforma. Se eu não te conheço, Deus te conhece. Se Ele me deixar
saber alguma coisa sobre você, que você sabe. Se eu não sei nada sobre você, você é uma estranha para
mim. Mas se Ele me revelar algo, que você sabe se é certo ou não, você pode testificar sobre isso, se está
ou não correto.
203
Mas, você está - um dos seus maiores problemas, seu maior problema é, isto é, uma condição
nervosa. Você está incomodada com algo que lhe tem causado problema no estômago. Você tem um
problema no estômago e uma condição nervosa. A condição nervosa lhe causa o problema no estômago
que lhe causa acidez estomacal. É uma úlcera estomacal, bem no fundo do estômago. Gorduras e coisas
lhe fazem mal. E então eu vejo você rejeitar muitas comidas na mesa. Correto.
204
E você teve um grande choque que acabou de lhe sobrevir. Você sentiu tristeza. É uma morte. Foi
seu marido que faleceu. Isso a fez ficar nervosa. Isto é correto, não é? [A irmã diz: “Sim.”- Ed.] Eu creio que
você ficará bem agora. Vá, coma seu jantar. Jesus Cristo te curou. Vocês creem? [A congregação diz
“amém.”- Ed.] Tenha fé em Deus. Isso é tudo. Vê?
205
Agora, esta senhora aqui, você olharia pra cá um minuto? Nós somos estranhos um ao outro. Nós
não nos conhecemos, mas Jesus Cristo nos conhece. Bem, agora, se o Senhor Jesus revelar algo como
Ele tem feito, como disse à mulher: “você teve cinco maridos,” e você... Ou, “Você tem um tumor, úlcera,
câncer, você tem problemas domésticos,” ou o que quer que seja, você sabe que teria que vir de Deus, não
sabe? [A irmã diz ”sim.” - Ed.] Veja, Ele apenas disse àquela mulher algo e a cidade toda se arrependeu.
206
E aqui está Ele, fazendo mais agora, pois Ele disse: “As obras que eu faço, vós também fareis, e
mais que isso fareis.” Eu sei que a versão Rei Tiago diz: “maiores,” mas a Diaglott Enfático diz: ‘mais’. Não
seria possível fazer nada maior; Ele parou a natureza, levantou o morto. Você só poderia fazer mais do que
isso, veja, quantidade em vez de qualidade.
207
Você está sofrendo, também com uma condição nervosa. Você tem um problema feminino, uma
desordem feminina. Você também tem um problema no estômago que está te incomodando. Correto. Você
crê que Ele pode te curar? Você crê que Ele a curará? Você tem alguém em seu coração, não tem? Seu
marido. Ele não está aqui. Você crê que eu posso te dizer o que é, se Jesus revelar o que está errado com
seu marido, você crerá em mim como Seu profeta, ou Seu servo? Ele é muito nervoso e isso causou um
problema na próstata. Está correto, não está? Tenha fé, não duvide. Somente creia, com todo seu coração.
208
Aqui, apenas um minuto. Algo está acontecendo. Sim. Aqui está. É sua mãe. [A irmã diz: “sim.”- Ed.]
É ela ali, sentada ali atrás, no final do banco. Ela sofre com mal de Parkinson. E você está orando por ela.
Isso é correto? Senhora Harris, esse é seu nome. Creia com todo seu coração, e então volte; coloque suas
mãos sobre seu marido, sua mãe, e fique bem, no Nome do Senhor Jesus Cristo.
209
Tenha fé em Deus. Você crê em Deus? [A congregação diz: “amém.”- Ed.] Agora, eu penso que nós
devemos adorá-Lo. Você não pensa assim? [“Amém.”] Vamos adorá-Lo, dizer: “Obrigado, querido Senhor.”
Pai Celestial, como nós Te agradecemos e Te louvamos! Bendito seja o santo Nome do Senhor Jesus
Cristo. Nós Te damos glória, honra, ações de graça e louvor e força, em Nome de Jesus. Amém. Tenha fé.
Não duvide. Somente creia no que Deus disse que é a Verdade. Isso é tudo que você tem que fazer. Agora,
seja bem reverente e observe aqui.
210
Agora, aqui está um homem. Nós somos estranhos um ao outro, mas Jesus Cristo nos conhece.
Você crê Nele? Você crê em mim como Seu servo? Você crerá. Agora, quando Jesus se encontrou com um
homem, foi... Que nós vemos que Ele operou um milagre foi Simão. Não foi? Aquele foi o primeiro homem
que Ele encontrou. Ele disse a Simão qual era seu nome. Agora, o Senhor me ajude saber algo que há de
errado com você, o que é isso. Sim, eu vejo isto agora. É um problema intestinal: no cólon. É uma
inflamação no cólon. Você também não é daqui. Você vem do oeste, daqueles lados. Você é da Califórnia.
211
Há alguém com você. Ele tem um cartão de oração para receber oração nesta noite. Ele está
assentado ali agora. Ele é seu amigo. E ele está sofrendo com uma condição nervosa, como um ataque de
nervos. Você crê que ele será curado? [O irmão diz “aleluia!” - Ed.] Eu também. Você crê que Jesus pode
me dizer qual é o seu nome? Senhor Hamby. Então, volte, imponha as mãos sobre o seu amigo. E creia
com todo o seu coração, e vocês dois podem voltar e serem curados no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vocês creem? [A congregação diz: “amém.”- Ed.] Agora orem. Isto já me enfraqueceu. E está
enfraquecendo mais agora, vejam. Orem. E nós vamos começar apenas a orar pelos enfermos agora.
212
Como você está? Você fala inglês? [A irmã diz: “Sim, eu falo.”- Ed.] Você fala. Você crê que eu sou
servo de Deus? [“Sim, eu creio.”] Isto é o que o Anjo me disse: “Se você fizer com que as pessoas creiam
em você.” Não crer que eu sou Ele, mas crer que Ele me enviou. [“Sim.”] É pelo seu garotinho. [“Sim, é.”]
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Está certo. Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? [“Sim.”] Você crerá nisto? [“Sim, eu
crerei.”] Ele está nervoso. [“Sim.”] Foi causado por um susto. [“Sim.”] Um cão o assustou. [“Sim.”] Está certo.
Ele ficará bem. Leve-o de volta. Creia com todo seu coração, ele ficará bem. É um estado de choque. Eu
porei minhas mãos sobre você, no Nome de Jesus. Não tema. Não tema, ele vai superar isto e vai ficar
bem. Vocês veem? Seja agradecida.
213
Vocês creem com todo o seu coração? [A congregação diz “amém.”- Ed.] Amém. “Se puderes crer.’
Esta senhora assentada aqui, conversando com a outra ali, com aquele problema de sinusite. Há um
momento atrás, aquilo que aconteceu com você, foi a sua sinusite sendo curada. Amém. Creia nisto, vá
para casa agora e seja curada. Uh-hum. Você crê? [A congregação diz “amém.”- Ed.] Ali fora na audiência,
vocês creem? [“Amém.”]
214
O que você pensa, com sua mão levantada, assentado bem ali? Você crê que eu sou um profeta de
Deus? Então aquela hérnia não te incomodará mais. Sua esposa está terrivelmente doente. Os médicos
nem mesmo sabem qual é o problema dela. Apenas coloque as mãos sobre ela, creia com todo o seu
coração. Ele sabe o que há de errado com ela. Ela vai ficar bem, se você crer. Você crê que Deus curou seu
problema de coração, de pé ali? Então volte para casa, esteja bem. Agora, se este não é Jesus Cristo no
meio de nós!
215
O que você acha disso, senhorita assentada ali olhando para mim, ali na segunda fileira? Tem
doença crônica no pulmão. Você crê que Jesus Cristo te cura? Fique de pé e aceite isto então. Amém.
Tenha fé em Deus. Não duvide. A senhora ali, eu olhei para ela, e me simpatizei com ela, com o suéter
vermelho, sentada. Tem problema de sinusite. Você crê que o Senhor Jesus te cura? Sim. Fique de pé e
aceite isso, e seja curada. Amém. Esta é a maneira de fazer isto. Uh-hum.
216
O que você pensa disto, assentado ali, irmão? Você crê que sou Seu profeta? Você crê que Deus
pode me dizer seu problema? Sua alergia se foi. Jesus Cristo te cura. Aleluia! Vocês creem nisso, com todo
seu coração? [A congregação diz “amém.” - Ed.] Amém. Hum? Onde paramos, cartão quinze? Qual era,
cartão de oração quinze? Quantos mais aqui têm cartões de oração? Vamos deixar de lado esses cartões
de oração. Alinhe-se deste lado aqui.
217
Deixe-me lhes mostrar. Deixe-me lhes mostrar que a cura não pertence apenas a um homem.
Deixe-me lhes mostrar que Deus pode fazer através de Seus humildes servos aqui. Venham aqui, irmãos.
Eu me pergunto se vocês, irmãos, caminham aqui embaixo, aqui comigo. Caminhem, venham à direita, fora
da plataforma, caminhem aqui embaixo um minuto. Sim. Tudo bem. Nós vamos. Nós vamos orar por eles
aqui. Quero que as pessoas vejam isso, que Deus usa Seus servos. Venham. Venham. Vocês, vocês
ministros, venham aqui embaixo. Vou aí com vocês. Veem? Mostrarei a vocês que Deus cura o enfermo
através de seus pastores. [Um irmão diz: “Embaixo, fora da plataforma?” - Ed.]. Não importa, de qualquer
maneira que você quiser. Amém. Correto.
218
Todos que têm seus cartões de oração, subam aqui. Não duvide. Creiam nisso. Vocês creem com
todo seu coração agora? Agora, pastores, alguns de vocês aqui embaixo, quero todos, cada um de vocês.
Enquanto eu oro, quero que todos vocês, alguns de vocês fiquem aí embaixo, e tenha certeza de que sua
mão toque todos na fila. Veem? Não posso tocar cada um deles, mas vocês sim. É isso. Fiquem aí
embaixo, fiquem no meio deles.
219
Todos lá de fora, creiam agora. Iremos chegar a vocês em um instante. Creiam conosco agora.
Cada um de vocês todos aqui, lembrem-se, Jesus Cristo te conhece. Ele sabe exatamente o que você está
pensando. Vocês sabem disso. Não há sequer um de vocês que Ele não possa falar com você agora. Você
compreende isto. Então Ele está aqui. É Ele. Não sou eu. Eu sou apenas seu irmão. Agora creiam,
enquanto eu oro. Eu e estes pastores vamos orar por vocês.
220
Olhe, eu não quero deixar a cidade, e que as pessoas pensem: “Bem, o evangelista esteve aqui. Ele
fez isso.” Quero que vocês saibam que seu pastor tem a mesma autoridade. Ele pode não ter visões; talvez
isto venha a um numa geração. Mas ele tem a mesma autoridade de Deus, para impor as mãos sobre você.
É exatamente a mesma coisa. Agora, vamos todos orar. Mantenham suas cabeças inclinadas agora. E cada
um, quando vocês sentirem que a mão do pastor lhe tocou, lembre-se, guarde seu cartão de oração, levante
as mãos e agradeça a Deus por sua cura, e volte e veja o que acontece.
221
Nosso Pai Celestial, estamos juntos aqui agora no meio deste povo, na Presença do Deus TodoPoderoso, Ó grande e Eterno Jeová, O Qual gerou Jesus Cristo, Seu Filho. Eu oro agora, que as mãos
destes ministros sejam as mãos de Deus. E enquanto eu coloco minhas mãos sobre nossa irmã aqui, eu
oro que Tu os encontres, Senhor, a cada um. Que o poder de Jesus Cristo caia nesta audiência agora,
enquanto estes pastores estão tocando estas pessoas. E que cada um deles seja curado, no Nome de
Jesus Cristo.
222
Satanás, você perdeu a vitória. Jesus Cristo está presente para ungir estes lenços, para curar o
enfermo, para fazer a obra que Ele prometeu. E nós, como servos Dele, te desafiamos pela nossa fé em
Sua ressurreição, em Sua presença agora, após dois mil anos, trabalhando espiritualmente em Sua Igreja.
Saia deste povo. Em Nome de Jesus Cristo, deixe-os agora. Saia, no Nome de Jesus Cristo.
223
Agora, enquanto eles estão impondo as mãos sobre os enfermos, se há um pecador, ou uma
pessoa que queira ser salva, que queira subir ao altar agora, levante-se e venha à frente agora. Estamos
aqui para ministrar. Se os obreiros puderem vir com eles, aqueles que se levantarem e virem. Se alguém

21

quiser subir aqui para receber oração, venha à frente. Se você tiver um cartão de oração ou não, você é
bem-vindo aqui para receber imposição de mãos. Venham agora, enquanto estamos esperando. Se há
algum de vocês que está necessitado, que precisa do Espírito Santo, que precisa de salvação, que precisa
da cura Divina, nós estamos aqui, como ministros de Cristo, para te servir, impondo as mãos sobre você, e
te vendo cheio com o Espírito.
224
Todos que gostariam de ter este Jesus que conhece o segredo de seu coração! Vocês que não O
conhecem, e vocês que sentem este sentimentozinho engraçado em seu coração, sei que vocês estão aqui.
O Espírito Santo está me dizendo isso. Subam aqui agora. Subam aqui. Se você sair de seu lugar e
caminhar por aqui e dizer: “Senhor Jesus, eu venho porque eu preciso de Ti, e estou vindo para Te receber,”
Deus concederá seu pedido se você não duvidar. E creia com todo seu coração que as coisas que vê agora
são as obras de Jesus Cristo! Se você é Metodista, venha. Se você é Batista, Nazareno, Peregrino da
Santidade, Católico romano, Judeu ortodoxo, um pecador, ateu; não me importa quem você seja. Caminhe
até aqui, crendo em Deus, e veja o que acontece agora. Venham. Quero vê-los reunidos aqui.
225
Eu creio que o Espírito Santo, neste momento crucial, nesta hora quando o... Como aconteceu no
passado, mas ainda hoje, eu creio que agora mesmo Deus vai atender seu pedido se você crer em mim.
Você O viu pegar… Certamente estou lhes dizendo a Verdade.Tudo bem, irmã, você pode vir pela direita ali
embaixo, seja curada. Vê? Agora, certamente você crerá em mim. Cada um de vocês aqui agora, que tem
necessidade de Deus. Levante-se, ou se ponha de pé aqui do lado. Em qualquer lugar, levante-se, seja uma
testemunha, diga: “Sou testemunha, Senhor,” e então se há algo errado... Levante-se onde você estiver.
Levante-se, se você - se você necessita de Deus. Correto. Se você não pode se levantar… Isso mesmo.
“Eu tenho necessidade de Ti, Cristo.”
226
Agora, por favor, creiam em mim. Vocês creem em mim? Creem que é Deus falando comigo? Se
vocês creem, levantem as mãos, se creem. Obrigado. Agora, por vocês crerem… Se eu lhes disse a
Verdade, Deus é testemunha, eu lhes disse a verdade. Deus está aqui como testemunha que eu lhes disse
a verdade. Agora, estou lhes dizendo a verdade agora. Se vocês olharem para Deus, e pela fé disserem:
“Senhor Jesus.” Se você é um pecador, diga: “Eu confesso meus pecados.” Se você quer o Espírito Santo,
diga: “Senhor, eu preciso de Tuas bênçãos para me conduzir pela vida. Eu quero o Espírito Santo.” Se você
está enfermo, diga: “Eu necessito de cura, Senhor, e agora eu aceito que isso vem de Ti. Eu creio.” Se você
fizer isso, então você receberá.
227
Agora vamos levantar nossas mãos, cada um do seu jeito. É necessário fazer sua confissão. E eu
vou orar por vocês aqui. Agora creiam nisso e orem. Eu vou orar por vocês e vocês orem por si mesmos.
Orem. Confessem seus erros. Confessem suas fraquezas. Prometa a Deus que você não vai fraquejar
mais; você é forte. Você não é covarde. Você não vai ficar enfermo. Você não vai mais servir ao pecado.
Você vai servir a Deus. Faça sua confissão e creia nisso. É sua alma. É sua responsabilidade. Correto.
Alguém acertou no alvo. Esta é a maneira para receber isso. Apenas creia.
228
Senhor Jesus, nesta grande hora aqui, o grande e crucial momento. O último dia da festa chegou, a
última hora, a última oportunidade. Este povo está em necessidade. Deixe o Espírito Santo cair, Senhor.
Que o povo possa vê-Lo, senti-Lo, saber que este é Deus, Cristo em suas vidas, tentando entrar neste
momento para dar-lhes aquele profundo desejo de seus corações. Conceda isto, Senhor. Encha-os com o
Espírito Santo. Cure os enfermos. Receba glória ao Teu Nome. Agora, Satanás, você perdeu a batalha.
Você perdeu a reunião. Perdeu a vitória. Eu declaro a vitória, no Nome de Jesus Cristo para cada pessoa
aqui. Saia daqui, Satanás. Você não pode segurá-los mais. Eu os reclamo como troféus para o Senhor
Jesus Cristo. Amém.
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