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1
Irmão Jimmy. E bom dia amigos. É... Eu estou muito feliz por estar aqui em Phoenix novamente nesta
manhã, aproveitando este bom tempo de companheirismo. Gostaria de ficar um longo tempo, só ouvindo estes
bonitos hinos, e ouvir o jovem Jimmy cantando este hino. Hum! Não há o que se falar a respeito deste rapaz, há?
2
E o irmão Outlaw estava contando para mim, nesta manhã, que esta é a sua preciosa mãe, sentada aqui
perto da porta, com oitenta e um anos de idade. Deus te abençoe, irmã. Eu penso que há muitos anos atrás, quando
a senhora embalava aquele bebê em seus braços, e aquelas mãozinhas passando em sua face, a senhora não
imaginava que estaria sentada aqui, com oitenta anos, ouvindo-o em sua igreja neste momento. A senhora
imaginava que isto aconteceria? Isto é muito bom. Muito bom. Fico tão feliz. Deus te dê… Bem, não digo muitos
anos, porque a senhora é no seu interior um ser eterno. A senhora entende? A senhora nunca teve um princípio, e
então, nunca terá um fim. Então a senhora tem vida eterna. Isto é muito bom.
3
O irmão Dyson, eu não tive o privilégio de encontrá-lo ainda, mas ele vai continuar estas reuniões no
decorrer da próxima semana, começando hoje à noite, aqui na igreja. E eu estou... Eu certamente espero que seja
um grande sucesso este reavivamento aqui. Eu gostaria de poder sentar aqui atrás e me encher bastante destas
boas coisas de Deus, enquanto o nosso irmão prega. Eu ouvi dizer que ele é filho de um missionário em Jerusalém.
E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do ministério de nosso irmão, nesta semana. Se for possível venha, e
apóie-o. E aqueles que não puderem vir, e você que está longe de casa, fora da cidade, faça como eu vou fazer, ore
por ele e pelo sucesso do culto.
4
Eu me lembro da primeira vez em Phoenix. Foi esta igreja, só que num lugar diferente. Foi esta igreja, só que
sob um teto diferente, onde adoramos e tivemos aquele ótimo companheirismo com o irmão Outlaw. Eu tenho uma
gravação que foi feita daquela reunião. E é sempre... Quando eu começo a me sentir um pouco abatido, coloco
aquela gravação. Está um pouco arranhada. Talvez o homem que a fez esteja aqui nesta manhã, uma pequena fita
vermelha. E então, claro, eu tenho muitas daquelas primeiras fitas deste coral de jovens aqui, que eram criancinhas
naquela época, cantando. Aprendemos muito com isto.
5
Quando nós ouvimos estes hinos, eu disse para o irmão Outlaw, fico contente que eles tenham sido
gravados, porque eu gosto de ouvi-los. Eu gosto de ouvir estes hinos e rodar a fita. Ouvir os hinos enquanto você
descansa. Não há nada como a música. Você sabe, Deus cura através da música. Você sabia disto? Hum-hum!
Deus cura através da música. Deus cura através do amor. Vê? Deus cura através de remédios. Deus cura através da
oração. Deus tem muitas maneiras para curar. Depende de qual tipo de cura você precisa. Algumas vezes, um
pouquinho de amor estendido a alguém cura uma velha ferida, um lugar machucado ou algo. Promove uma cura bem
rápido. Só um pouquinho de amor e um pouquinho de cuidado.
6
Algumas vezes, quando você se sente abatido, como nós dizemos numa expressão popular, “pra baixo”,
entende, pegue uma destas fitas, estas músicas, ou o gravador, e ponha pra rodar. Daí a pouco você está batendo
os pés, ou as mãos, e tudo se acaba. Você está bem e pronto para prosseguir outra vez.
7
Agora, estas mensagens de seis horas, não é o tipo de mensagem evangelística. Elas são para quando
estamos em casa e... Todos sabem como eu faço, daquela maneira bem longa. Muitas pessoas podem dizer mais
em cinco minutos, entende, do que eu posso em seis horas. Então, depende do que você está falando.
8
Agora, eu creio que nesta manhã, eu tenho uma nota aqui, que uma irmã quer dedicar seu bebezinho ao
Senhor. E eu disse ao irmão Outlaw: “Você não batiza crianças?”.
Ele disse: “Não” Não, ele só... Ele as dedica como a Escritura diz para dedicá-las.
9
Então, eu penso que neste momento, se a irmã que tem o pequenino para trazer, poderá trazer. E nós
cremos nisto, sendo que é uma doutrina da Bíblia. Tentando seguir as Escrituras e o modelo que o Senhor Jesus nos
deixou, tão próximo como nós sabemos, seguir a maneira que Ele fez. E nós não encontramos em nenhum lugar na
Bíblia, onde Ele tenha batizado crianças ou mesmo dado a comissão para batizá-las. Ele – Ele só... Eles disseram:
“Eles trouxeram crianças para que Ele as abençoasse”. E Ele impôs as mãos sobre elas e disse: “Deixai vir a Mim os
pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o Reino de Deus.”.
10
Então, se o organista, ou o pianista, tocar para nós aquele bonito hino, bem suave, “Vai buscar, vai buscar,
meus cordeirinhos vai buscar.” Eu creio que vocês o conhecem.
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11
Qual é o nome do companheirinho? [A mãe diz: “É uma menininha, Rebeca” – Ed.] Rebeca. O sobrenome?
[“Hammer”] Hammer. Estes são o irmão e a irmã Hammer. [“Sim.”] Vocês só têm esta? [“Nossa quarta menina.”]
Quatro meninas. Você deveria ser um evangelista. Filipe tinha quatro filhas, você sabe. [“É verdade.”] E elas todas
eram profetizas. [O pai diz: “Eu não sou um ministro.”] Você pode não ser, mas eu confio que Deus te dará quatro
profetizas destas filhas, de todas as formas, irmão Hammer.
12
Muito dócil. Ela está bocejando agora. Você devia ver isto. Eu gosto de bebês. Mas eu sempre fico com
medo quando os pego para dedicar. Sempre fico com medo de quebrá-los. Você sabe, eles parecem... Eu me sinto
bem desajeitado quando os pego. E minha esposa sempre diz: “Você não os quebrará.” Mas eles parecem tão
dóceis. Dá vontade de pegar. Então eu vou tentar segurá-la, se não houver problema.
13
Agora, este é um serviço que minha esposa gostaria de fazer. Ela não é uma boneca? Pequena Rebeca
Hammer, como vai? Isto é bom. Nós estamos agradecidos por isto, que Deus tenha dado a este casal esta amável
criança. Isto só pode vir de Deus. Ninguém pode dar vida. Só Deus. Vamos inclinar nossas cabeças agora.
14
Nosso Pai Celestial, nós trazemos a Ti esta pequena dádiva do amor, que tem sido trazida a este lar, por Tua
grande mão. Como a mãe a carregou sob seu coração nestes meses, desejando saber como ela se pareceria
quando chegasse. E aqui está nesta manhã esta amável garotinha. E a mãe deu um nome bíblico. E agora vem ao
altar de Deus, ela e o marido, para dedicar a menina, e entregar de volta a Deus que a deu a eles. Abençoe o lar
deles, Pai, nós oramos. Abençoe a família deles. Abençoe esta pequena Rebeca.
15
Na Bíblia nós encontramos que eles trouxeram bebezinhos, para que Tu impusesses a mão sobre eles e os
abençoasse. E, se Tu estivesses aqui em um corpo visível nesta manhã, bem, estes pais trariam esta pequena
Rebeca a Ti. Nós sabemos Pai, que nossas mãos são pobres substitutas para esta grande missão, mas Tu nos tens
comissionado para fazer isto. Portanto, Pai, eu Te entrego a pequena Rebeca, em nome de Jesus Cristo, em
dedicação. Que Tu possas tomar sua vida e usá-la, Senhor, para Tua glória. E nós Te louvaremos por isto, em Nome
de Jesus. Amém.
16
Deus lhes abençoe. Que o Senhor possa conceder que o bebezinho viva, seja uma boa mulher, e grande
serva de Cristo no amanhã, se houver um amanhã. Deus abençoe a vocês dois. É tão bom.
17
Oh, estes companheirinhos! É aquela inocência. Eu tenho sempre pensado quão inocente uma criança é. Se
nós pudéssemos ser tão inocentes como uma destas crianças é... Mas cheguei à conclusão que somos mais
inocentes, quando o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado.
18
Agora vamos ler as Escrituras. Para você que gosta de ler as Escrituras, vamos abrir no livro de Hebreus, o
capítulo 9. Ler algumas palavras. Vamos começar com o versículo 24, do capítulo 9.
Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no
mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Nem também para Si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano
entra no santuário com sangue alheio;
Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo; mas
agora na consumação dos séculos se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de Si
mesmo.
E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá
segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.
19
Que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura de Sua Palavra. Vamos inclinar nossas cabeças agora para
oração.
20
Todo Poderoso Deus, o qual é o princípio de todas as coisas, que fez os mundos por Jesus Cristo. Nós nos
achegamos em Tua presença, neste edifício nesta manhã, como um ajuntamento do Teu povo. Para primeiro nos
oferecer ao Teu serviço, para agradecer pelo que já temos recebido da Tua mão, orando para que Tu abençoes a
leitura da Palavra. Que o Espírito Santo continue a fazer a Palavra real para nós, enquanto procuramos pelo Autor da
Palavra, pois pedimos em Nome Dele, Jesus Cristo. Amém.
21
Agora, nós vamos tentar, nesta manhã, tomar quatro letras da palavra “OLHE”, para um assunto, e caminhar
por isto um pouco, como o Senhor nos guiar. Eu tenho algumas notas escritas aqui, e algumas Escrituras às quais eu
quero me referir, enquanto prosseguimos. “Olhe”.
22
O-L-H-E, olhe. A palavra, realmente, quando... É usada frequentemente. Mas quando você ouve a palavra
“olhe”, é geralmente alguém tentando chamar sua atenção para o que ela está olhando. Elas dizem para você:
“Olhe!” Como quando indo pela estrada, e você, e mais alguém, podem ver certa cena, e alguém diria: “Olhe!” Então
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expressar o que é aquilo. Algo na montanha, o cacto, seja o que for que estiverem olhando. Mas a primeira coisa
para chamar sua atenção é: “Olhe!”.
23
Agora, todos estão olhando hoje. Todos estão procurando por algo. Procurando por algo que está para
acontecer. Nós sabemos que o mundo está constantemente observando o céu, o radar e as telas de imagem que
nós temos lá de cima, ao redor do mundo, cada nação tem, para sua defesa. Tem um olho mágico, olhando para ver
se alguma coisa aparece dentro das telas de imagem, como no míssil atômico ou outra coisa. Então eles têm alguma
coisa lá, que faz voltar para aquele que enviou.
24
Todos estão olhando. A companhia Ford está olhando para fazer um carro melhor. A Chevrolet está olhando
para fazer um melhor Chevrolet. Phoenix está olhando para fazer uma cidade maior e melhor. A nação está olhando
para conquistar mais território, para que possam se estender mais. A igreja, apenas igreja, está olhando para obter
mais membros. Mas a Noiva está olhando pela vinda do Senhor.
25
Nós estamos todos olhando. Depende do que a voz está tentando dizer para você olhar. Alguns de nós estão
dizendo: “Olhe para isto!”. E se for uma igreja, nós estaremos dizendo que queremos mais tantos membros neste
ano. Está tudo bem.
26
Mas a voz que eu estou tentando te dizer nesta manhã, é como o escritor desta epístola, nós cremos que foi
Paulo, está dizendo, “olhando para a vinda de Cristo, pela segunda vez”, esperando por Ele. Para fazer isto, você
tem quer ver algo, antes de poder falar para alguém olhar no que você está vendo.
27
Noé teve uma experiência com isto. E ele pela fé viu a vinda do dilúvio, a grande chuva que cobriria a terra e
pegaria todo o... Inundar a terra. Uma rededicação a Deus outra vez. A imundície do mundo, a que as pessoas
tinham chegado, naquela conglomeração em que elas estavam naqueles dias. E o mundo tinha que ser inundado,
para começar de novo.
28
Eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos sete selos. E encontramos que, neste sexto selo,
há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam. A igreja passa por uma limpeza,
Israel passa por uma limpeza, e todas as coisas passam por uma limpeza, sob o sétimo selo, para que o milênio
possa começar. Será necessário que haja uma limpeza primeiro.
29
E é o que a igreja hoje precisa, e é o que eu quero mostrar para vocês: que nós precisamos de uma
limpeza. Antes que alguma coisa vinda de Deus possa começar, nós temos que passar por uma limpeza. E quando
olhamos e vemos as coisas como estão agora, sob a condição presente, existindo da maneira como estão, nós
podemos ver que alguma coisa tem que acontecer, antes que Deus possa continuar Seu programa: é uma limpeza.
Muitos de nós, digo, poderíamos olhar atrás para...
30
Eu tenho uma fita, ou melhor, um filme, que foi feito em Jerusalém, quando nós estávamos perguntando aos
judeus; quando eles estavam retornando do Irã e de muitos lugares, há alguns anos atrás, mais ou menos há cinco
anos, carregando seus entes queridos nas costas, e trazendo-os dos navios, dos aviões, e voltando. Perguntaramlhes: “Vocês estão voltando para sua pátria para morrer?”
Eles disseram: “Nós estamos vindo para ver o Messias.”.
31
Quando você vê Israel, aquela árvore, dando seus frutos, é um grande sinal. O tempo está próximo quando
Israel se torna uma nação; e eles já são uma nação.
32
Vemos coisas acontecendo, que para o mundo que é tão cego como foi nos dias de Noé... Mas para nós que
esperamos por Cristo, pela segunda vez, é um sinal que Ele está vindo em breve. Nós vemos alguma coisa se
preparando para acontecer. E depende do que você está olhando.
33
Agora, Noé sabia pela Palavra de Deus que estava vindo um dilúvio. Pela fé ele viu o dilúvio. Ele sabia que
aconteceria, porque a Palavra de Deus prometeu. Noé pela fé viu o que a Palavra de Deus disse. Mas o mundo não
pôde ver, porque não poderia ser cientificamente provado que havia água lá no céu. Mas Noé sabia que havia,
porque Deus disse que sim.
34
É desta maneira que a Igreja, a Noiva, os chamados para fora hoje, sabem que a vinda do Senhor está
próxima, sem importar o quanto temos progredido, e tido sucesso em partir o átomo, e enviar uma mensagem de um
radar para a lua. Aquilo não significa nada para o crente, senão que é um sinal que a vinda do Senhor está próxima.
Nós vemos nações caindo e nações se levantando, entrando em colapso, se tornando em pedaços, o mundo e a
igreja caindo aos pedaços. Então, fomos ensinados que, “Nós recebemos um Reino que não pode ser abalado.” Mas
quando estas coisas começam a acontecer, a Igreja se une mais e mais com a – pela Palavra de Deus. É um grande
dia, este em que estamos vivendo. E nós estamos…
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35
Todos estão olhando para alguma coisa. Você pode estar olhando para o momento em que você vai chegar
em casa, para o jantar. Poderá haver um piquenique nesta tarde, e você levará sua família. Poderá haver alguma
outra coisa na semana que vêm, que você está preparando para os vizinhos virem, ou algum amigo. Mas todos estão
olhando para alguma coisa.
36
E como um grupo de crentes hoje, reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios
e coisas, na vinda do Senhor. “Olhando para Cristo, que aparecerá pela segunda vez sem pecado, para salvação
daqueles que creem e estão esperando por Sua vinda.” Deus, aqui, de acordo com o escritor, está nos convidando
para examinar e olhar para isto. Nós... O escritor diz aqui que, “Nós esperamos por Cristo, pela segunda vez, para
vê-Lo como Ele é.”.
37
E nós sabemos que a Palavra é Cristo. “No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra
era Deus.” E Hebreus 13:8 diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Portanto, é para a Palavra que nós
olhamos, porque ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, Ele era a expressão do que Deus
era. E o que quer que Ele tenha sido Ele permanece sendo, porque Ele é eterno e não pode mudar.
38
Que esperança isto nos dá, que Deus não nos deixou sem uma testemunha verdadeira, nestes dias de
confusão que nós vivemos hoje! E somos, com certeza, um povo privilegiado, se nós somente olharmos para a
verdadeira testemunha que temos, a Palavra. Veja. Porque está é a completa revelação de Jesus Cristo. Nada pode
ser adicionado a Ela, ou tirado Dela, porque Ela é a revelação de Jesus Cristo.
39
Deus nunca deixou Seu povo sem uma testemunha verdadeira. Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E
se Jesus Cristo é a Palavra, então Deus julga a igreja, ou o mundo, pela Palavra. Porque Ele é a Palavra. Há um
julgamento vindo. O pecador sabe disto.
40
Muitas pessoas, quando você fala de igreja, elas têm uma idéia engraçada. O mundo, quando eles passam
por uma igreja; quero dizer; o Corpo de Cristo reunido, eles pensam em nossas mulheres com longas tranças no
cabelo, com vestidos pretos e tudo mais. E eles pensam nos homens com dedos longos, vestidos de preto, sempre
os condenando. No mais alto sentido da palavra isto é verdade, porque “A Igreja é um povo peculiar, um povo
chamado.”
41
E a razão pela qual parece ser desta maneira, para aquele homem que quer julgar a Igreja naquela
condição, é porque a Igreja está sempre apontando um dedo de condenação para tudo que ele pensa que é bom. E
se ele é um pecador, ele pensa que o pecado é bom, os prazeres da vida, vivendo no mundo. E quando a Igreja se
levanta e condena aquela coisa, parece um animal feroz para ele. Mas se ele soubesse que este é o único meio de
Deus para trazer salvação; isto é certo; expressando a Palavra de Deus através dos lábios dos Seus servos.
42
Agora, Deus poderia ter escolhido pregar o Evangelho através do sol, da lua, das estrelas, do vento ou pela
natureza. Mas ele escolheu os homens para pregarem o Evangelho, e é por onde a voz de Deus virá. E você pode
julgar a voz de acordo com a Palavra que ela expressa. Então você pode ver que classe de voz você está escutando.
Se for contrária à Palavra, não escute. Mas se é a Palavra, então Deus está obrigado a sustentar aquela Palavra, e
confirmá-la, e fazê-la verdade, porque Ele prometeu fazer isto. Então, nós estamos vivendo em um grande dia. Estas
Palavras de Cristo expressadas.
43
Quando Ele veio ao mundo, Ele era a própria Palavra. Ele não teve que escrever nenhum livro. Ele nunca
escreveu um livro. Por quê? Ele era a Palavra. Ele não teve que escrever sobre nada, porque Ele era aquele sobre o
qual outros escreveram. Ele era a Palavra. Portanto, Ele não escreveu com Sua própria mão. Ele era a própria
Palavra. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele permanece a Palavra. Ele disse para os judeus um
dia: “Quem pode Me acusar de pecado?” Agora, pecado é “incredulidade”. “Quem pode apontar o dedo para Mim e
dizer que Eu não tenho cumprido cada palavra que estava escrito de Mim?”
44
Não seria uma coisa gloriosa nesta manhã, meus irmãos e irmãs, se a Igreja do Deus vivo pudesse se pôr de
pé e dizer: “Quem pode me acusar de pecado? Cada dom que Deus prometeu na Bíblia, e tudo que Ele prometeu
está acontecendo, está operando bem no nosso meio hoje?” Isto não é uma coisa maravilhosa? Quem pode dizer?
Então nós… O pensamento denominacional deixaria de existir, quando nós podemos ver Deus falando por Si
mesmo.
45
Então, muitas pessoas estão olhando para diferentes… Ninguém quer morrer. Ninguém quer estar perdido.
Todos querem estar na presença de Deus. Eu quero. Você quer. Todos querem. Mas nós não estamos querendo vir
pelo caminho que Deus proveu para virmos. Entende? É isto que faz a coisa ser tão diferente.
46
Meu rapaz, Billy, outro dia me deu uma câmera. E ele me mostrou um objeto. Ele disse: “Papai, tire uma foto
daquilo lá.” Bem, é uma câmera Petra de 35 mm. E eu peguei a câmera e olhei no objeto. Lá havia uns três daqueles
objetos, um cacto Saguaro. Eu vi um talo, dois talos, três talos. E eu peguei de novo, olhei, e lá estava só um talo.
Olhei de novo e lá estavam os três talos.
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47
Bem, é bem deste jeito algumas vezes, quando ficamos fora do foco. Há um ajustador de foco. Nós tentamos
colocar alguma coisa de Deus lá atrás, em algum lugar, ou alguma outra coisa. Talvez não tenhamos usado nosso
ajustador de foco. Deixe o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós, e nossa teologia de igreja, e deixe o ajustador de
foco chegar, e nos conectar, e você não verá três ou quatro, você verá um objeto de Deus. Entende? Olhando pela
mesma câmera, um homem pode ver uma coisa, mas sua inteligência lhe dirá que há somente um talo lá.
Compreende?
48
Mas esta é a maneira que o Espírito Santo faz, se nós somente O deixarmos fazer da Sua própria maneira.
Terá que ser a Palavra mesmo, para trazê-la ao foco, para podermos ver o que estamos olhando. Então
descobriremos, talvez, se pessoas que estão tentando te mostrar alguma coisa, não é tão errado, no final das contas,
veja. Se você deixar o ajustador de foco funcionar, a própria Palavra começa a mostrar-se em manifestação. Amém.
Ela fará isto se você deixar. Mas você tem que usar seu ajustador de foco, para conseguir sua… Se ele atingir a
marca zero uma vez, atingirá de novo.
49
Eu gosto muito de tiro ao alvo. E aqui há não muito tempo atrás eu estava caçando esquilos lá em Kentucky.
Tinha um... Eu tinha um rifle modelo 75. Isto soa… Eu espero que não soe sacrílego para você, dizer isto num
sermão, mas vou te contar. Estou tentando fazer um quadro. E este pequeno rifle, eu estava testando-o. Eu tenho
lidado e brincado com rifles desde que eu era garotinho. Eu gosto demais deles. E eu tinha este modelo 75 que eu
podia a cada vez acertar no olho de um esquilo, a cinquenta jardas [45.72 metros – Ed.] com ele.
50
Eu tinha um papel da loja que dizia: “Atira nove balas pelo mesmo orifício a cinquenta jardas, num dia
chuvoso e com muito vento.” E eu tinha aquilo assinado e legalizado. E aquilo era o Senhor me ajudando, é claro,
para fazer aquilo. Aquilo é incomum.
51
E eu comecei a atirar no esquilo. E eu observei que eu o atingi em outro lugar longe do olho. Eu fiquei
nervoso. Eu tentei novamente, num papel, e não conseguia atingir o alvo. Aquilo atingia, oh, um quarto de polegada,
ou uma meia polegada [1.27 centímetros – Ed.] em algo como que a umas cinquenta jardas [45.72 metros – Ed.].
Mas eu sabia que ele poderia fazer melhor do que aquilo. Eu fiz tudo que eu sabia fazer com o rifle e nada parecia
dar certo.
52
Então eu o coloquei na caixa e o enviei de volta para a Companhia Winchester para ser revisado, para um
ajuste. Eles me mandaram uma bonita carta, que eu tenho em meu arquivo em casa que diz: “Reverendo Branham,
este rifle pode variar um centímetro a vinte e cinco jardas [22.86 metros – Ed.]. Ele é só um modelo 75. Não é um
rifle de tiro ao alvo. É só um pequeno rifle de baixo calibre. O senhor nunca conseguirá melhor do que isto.” Agora,
era a Companhia Winchester que fez a arma, dizendo: “Um centímetro a vinte e cinco jardas.” E eu consegui nove
furos a cinquenta jardas.
53
Agora, aqui está o que eu penso. Minha esposa disse: “Bill, se aquela companhia que fez o rifle disse isto,
que não faz melhor que isto, quem é você para dizer isto?”.
Eu disse: “Querida, é o seguinte: eu não me importo com o que a companhia diz. Eu já vi o rifle atingir esta
marca, e, eu sei que ele irá atingir.”.
54
E eu me sentei ali, quando os outros irmãos estavam lá atirando nos esquilos. Em qualquer lugar que eles
queriam acertar, eles conseguiam. No meio, nas costas, ou em qualquer lugar. Eu me sentei debaixo de uma árvore
e estava chorando. Eu disse: “Deus, eu sou tão nervoso. Eu não consigo me segurar. Por que o Senhor me fez esse
tipo nervoso desse jeito?” E simplesmente... Eu tenho consciência de onde; estou com a Bíblia diante de mim. E uma
voz tão clara como você ouve a minha, disse: “Você é assim para um propósito.” Porque, até que você – você sabe
que aquele rifle vai ajustar a mira, por que... Ajustou-se uma vez, vai ajustar de novo. É o mesmo rifle.
55
Portanto, eu vejo isso, entende? Se obedecer à Palavra, pegando o ajustador de alcance e colocando-o no
lugar, até que eu possa ver aquela mesma coisa que os apóstolos viram; o mesmo Evangelho que eles pregaram.
Ele produzirá o mesmo resultado, porque teve este mesmo resultado com eles. Vai atingir o alvo toda vez. Não
importa o que as igrejas dizem, e o que as pessoas dizem ser. Eu sei que a Palavra produzirá isto. Porque... E é para
onde eu quero olhar: esta Palavra, para ver se está com o foco exato, para ter a mesma visão que eles tiveram. A
Palavra fará a mesma obra que fez por eles. Curará o enfermo. Ressuscitará o morto. Expulsará os demônios. Trará
a gloriosa Igreja que está desejando selar seu testemunho com o sangue, se isto for necessário. Porque depende do
que você está olhando.
56
Agora, se eu tivesse olhado para o que a companhia Winchester disse, a qual... Que fabricou o rifle, então eu
teria ouvido a eles. Mas eu sabia que poderia ser diferente.
57
Agora eu olho para a igreja, e eles dizem: “Oh, aqueles dias são passados, e não há tal coisa como aquela.”
E veja você, onde você estaria? Acertaria fora do alvo. Entende? Mas, se Ele sempre foi Deus, Ele ainda é Deus.
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Ele sempre foi Deus, Ele não pode ser nada menos que Deus. E Ele é Deus, o Eterno! Portanto, nós queremos olhar
no alvo. Não no alvo que a igreja está atirando, mas no alvo que Cristo está atirando!
58
“Nós olhamos para a aparição de Cristo, o mesmo Jesus.” Ele disse quando estava na Terra: “Um pouco e o
mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque Eu estarei convosco até o fim do mundo.” Aquele mesmo que
pôde direcionar a Palavra, e ser a Palavra, e direcioná-La diretamente ao alvo, o mesmo Senhor Jesus está aqui
nesta manhã na forma de Espírito Santo para direcionar nossos pensamentos e focá-los em Sua Palavra, em direção
ao vivo e verdadeiro Deus, para um propósito, uma realização! E se apenas deixarmos que Ele faça isto, Ele focará a
Palavra exatamente no lugar que provará que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depende do que você quer
olhar.
59
Nós precisamos focar nossas vidas. Não no que alguém mais diz, mas focar nossas vidas em direção a Ele,
e Ele é a Palavra. Entende? Se nós colocarmos nossas vidas alinhadas com a Palavra, então a Palavra e nossas
vidas se tornarão a mesma coisa. Ele disse: “Se vós estiverdes em Mim, e as Minhas Palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Em verdade vos digo que se disseres a esta montanha ‘mova-te’, e não
duvidares em seu coração, mas creres que o que disseres acontecerá, terás o que disseres.” Oh, que coisa. Não o
que Eu disser, mas o que você disser, você terá. Porque você e Ele se tornam o mesmo. Porque a mente que estava
em Cristo está em você. E a mente que estava em Cristo era para cumprir a Palavra do Pai. Ele era a Palavra. Aí
está você. Então você e a Palavra estão focados juntos. Você se torna uma unidade viva de Deus. Quão grandioso!
60
Houve um tempo quando os pecados dos homens… Quando o homem pecou diante de Deus, ele
atravessou um grande abismo. Como um escritor disse aqui, que “Ele apareceu no último dia para a salvação
daqueles que a esperavam.” Agora, este grande abismo que o homem atravessou, não deixou um caminho de volta.
Ele não poderia voltar, porque ele tinha atravessado aquela separação entre si e Deus.
61
Deus, sendo cheio de graça e misericórdia, tomou um substituto, e era um cordeiro, ou um animal que era
oferecido, uma morte substitutiva. “Mas o sangue de touros e bodes” como diz aqui em Hebreus (só uma prévia de
onde eu li), “não pode tirar o pecado”. Somente cobria o pecado. Era uma propiciação, na verdade, mas somente
cobria o pecado, porque estava falando de uma boa consciência, olhando adiante, quando o Sangue viria e limparia
o pecado, o expurgaria, o afastaria para sempre.
62
Agora, quando Jesus veio, Ele não era somente um homem. Ele não era apenas a terceira pessoa da
trindade. Ele era Deus. Ele era o próprio Deus, Ele era Emanuel. E nós somos ensinados pela Bíblia que “Nós fomos
salvos pelo sangue de Deus.” Quando o próprio Deus se tornou um de nós, Ele mudou Sua – o que Ele era. Ele
mudou Sua tenda. Ele desceu de Sua glória, condescendendo, e se tornou homem. Portanto, nascido sem sexo, Ele
criou para Si um corpo no qual Ele viveu. Ele mesmo, Emanuel, Deus assemelhando-se conosco, a Palavra feito
carne entre nós, vivendo conosco, para redimir muitos filhos de volta a Deus, através do derramamento deste
Sangue.
63
O Corpo, claro, era Cristo. Ele era o Ungido. E se Cristo significa “O ungido”, e Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente, e Ele é a Palavra, então a Palavra é a unção. “Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem
em vós, pedireis o que quiseres.” É a Palavra de Deus, a Palavra ungida, é o que faz isto.
64
Agora, houve um tempo; como eu mencionei; uma mulher quando ela tem uma mancha numa peça de roupa
branca, ela... Não tem jeito de tirar. Eu me lembro quando minha mãe costumava colocar café na gordura, para
tentar tirar a mancha de alguma coisa. Eu me lembro do tempo quando ela costumava pegar uma garrafa de
solvente e tentava tirar a mancha, óleo de carvão e assim por diante, para remover a mancha da roupa. Bem, não
tirava completamente. Havia ainda algum resquício daquilo. Isto é um símbolo do que eu quero mostrar; como é o
sangue de bodes e carneiros, e assim por diante.
65
Mas agora eles têm fabricado uma coisa chamada alvejante. E aquele alvejante, cloro ou o que for, é um
alvejante que foi fabricado. E se nesta manhã eu tivesse um frasco cheio de alvejante aqui, e caísse uma gota de
tinta preta nele? Vamos estudar isto por um minuto. O que é aquela tinta preta? A maior parte dessa tinta é água.
Mas a cor, de onde veio a cor? A cor teve um começo. Nós sabemos que é uma coisa criada. Então se começou
com uma criação, tem que vir de um Criador antes de ser uma criação.
66
Eu não sei o que estas palavras significam. Eu não consigo decifrá-las. Mas me desculpe pelas palavras que
eu vou usar, só para fazer um quadro. Bem, vamos dizer, quando a tinta pinga, este pingo de tinta, foi por um
propósito. Aquela cor se tornou daquela cor para um propósito. Aquela gota de tinta pode assinar a sentença de sua
morte, quando você é mandado para a cadeira elétrica, ou aquela gota de tinta pode te perdoar de seus pecados. Foi
colocada lá por um propósito. Nós temos que usá-la para a coisa correta.
67
Mas, por exemplo, a cor já está definida. Quando nós pingamos aquela tinta num frasco de alvejante, o que
acontece a ela? Você não vê o que acontece, mas não há mais cor. A cor se desintegra. Você não sabe para onde
ela foi. Bem, ela voltou para os ácidos. Claro, a água é uma fórmula, com H2O, ela volta; a água; de volta para a
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água que está no alvejante. Mas a química daquele alvejante desintegra a tinta completamente, de maneira que você
não pode encontrar uma mancha mais. Desapareceu. Ela se desintegrou, digamos, voltou para o ácido. De onde
vem o ácido? Ele vem do átomo, ou moléculas. E o que é molécula? Molécula vem do átomo, o átomo dos elétrons,
e assim por diante.
68
Vamos pensar nisto. Quando isto começou lá atrás, nós dizemos que veio do átomo, ou da molécula,
digamos, molécula 4 -1 vezes molécula 6 -9, faz molécula H. o que seria se fosse molécula 6 - 8 ao invés de 6 - 9?
Produziria a cor rosa ao invés da cor preta. Alguma coisa tinha que determinar aquilo. O que seria se fosse o átomo
multiplicado por quatro, por seis, por onze? Isso poderia ter sido... E se fosse seis ao invés de onze, poderia
aparecer a cor marrom, entende? Isso teve que vir de alguém, em algum lugar, que projetou isto.
69
Olhe ali fora na janela, àquela palmeira. O que é aquela palmeira? É cinza vulcânica com vida nela. Olhe ali
na rua, você vê um eucalipto. O que é um eucalipto? Cinza vulcânica com vida nela. Um tipo diferente. Olhe, você vê
uma rosa. O que é uma rosa? Cinza vulcânica com vida nela. De onde veio a cor? Pense nisto. Bem, quem coloriu
aquela flor? Há dois tipos de flores de uma mesma espécie. Uma é amarela e a outra é vermelha. Ambas vieram de
uma sementinha. E de onde viria aquela cor? Uma parte dela é verde, uma parte é branca, uma parte é vermelha,
uma parte é amarela. De onde veio a coloração? O mesmo sol brilha no mesmo lugar. Alguma coisa tem que
determinar aquilo. É uma substância natural, então ela teve que ter uma criação em algum lugar. Agora olhe; o que
isto faz? Vai de volta para o princípio, para um Criador.
70
Então, se o pecado pôs uma mancha no ser humano, e Moisés, ao oferecer uma ovelha, poderia tomar a voz
de Deus... “Eu colocarei Minhas Palavras na tua boca.” E ele caminhou para lá com a Palavra de Deus e disse: “Que
haja moscas.” E não tinha moscas em lugar algum. E talvez em menos de cinco minutos uma mosca verde começou
a zumbir ao redor. Em outros dez minutos, talvez, havia um quilo por metro quadrado. O que foi aquilo? A Palavra de
Deus na boca de Seu profeta. A Palavra de Deus está criando, mas Ela tem que vir da fonte correta.
71
E então, se Deus pôde pegar aquele homem e abrir um caminho através do sangue de touros e bodes, e
pôde fazer a Palavra de Deus criativa pela boca de um homem, quanto mais... Não somente isto, mas a criativa - ou
o poder do sacrifício de touros e bodes. Mas o Sangue de Jesus Cristo, que quando o pecado é confessado e pinga
no alvejante de Deus, o próprio... A própria maneira criativa de Deus para mandar para bem longe a mancha, de tal
maneira que ela é lançada no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrada.
72
Quando um homem confessa seus pecados e se endireita com Deus, e Deus pinga o pecado desta
confissão no Seu próprio Sangue, e perdoa aquele pecado, e torna a colocar naquele homem o Espírito original que
deveria estar nele, Seu próprio Espírito, fazendo dele um filho de Deus, quanto mais o poder criativo de Deus poderia
estar na Igreja! Entende? Este poder derruba todo muro de pecado. Este poder derruba, entende?
73
Pessoas hoje tentam dizer: “Aquelas palavras eram para outra era.” Elas são, se você ainda não estiver
debaixo daquele Sangue. Mas se você está sob o Sangue, o poder de Deus, pela Sua Palavra permanece o mesmo.
Tem que ser o mesmo. Se Ele pôde fazer aquilo sob o sangue de ovelhas, e com o sangue de Jesus Cristo?
74
Eu poderia fazer isto. Nós temos que ajustar nossa vida e focar com a Palavra de Deus. Exatamente como
nós faríamos com uma câmera fotográfica, ou tentar conseguir o foco certo antes de acionarmos o botão, e então
termos a real e verdadeira foto. Isto é o que nós queremos fazer, focar nossas vidas em Jesus Cristo. Aquele Cristo e
você se tornando a mesma pessoa. Você é um filho adotivo de Deus pelo sangue do Justo, Jesus Cristo.
75
Então a Igreja deveria estar se movendo sem atrito, sem se machucar, sem se ferir, sem dúvidas, sem
hesitação, sem arranhões. Ela deveria estar se movendo no poder da Palavra de Deus, manifestando cada bênção
divina que Deus prometeu para ela, se ela fizesse aquilo.
76
Nós devemos fazer isto em nossas vidas, e então vê-Lo, e somente a Ele. Não algum bispo, algum grande
homem, ou algo com o qual nos moldamos. Mas olharmos para Jesus Cristo. Não alguma organização, não algum
Papa, ou algum Arcebispo de Canterbury, ou algum outro “homem divino”, que chamamos aqui na terra. Mas
olharmos para Jesus Cristo. Ele é a Palavra. E o...
77
Abraão, quando lhe foi pedido para peregrinar numa terra estranha, e olhar para a promessa, ele nunca
duvidou da promessa. O cristão olha no que não pode ser visto.
78
Lembre-se, você é constituído de cinco sentidos. Um deles é a visão. Mas eu vou provar para você que sua
visão não vê tudo. Aqui nesta manhã, bem aqui neste recinto agora, há representações vivas de criaturas. Existem
vozes neste recinto. Se você duvida, então ligue a televisão e veja se não há pessoas de longe através da nação,
que estão sendo representadas bem aqui neste recinto nesta manhã. A imagem deles e o ser deles estão passando
através deste recinto. Isto é verdade? Por quê? A única maneira que você poderá saber disto é através de um
transmissor, para pegar e transformar esta imagem em realidade.
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79
E a única maneira que a Igreja irá saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é pegando
aquele transmissor, o Sangue que transmite nossos pecados para longe de nós, e nos tira do abismo para a
presença de Deus, fazendo-nos filhos de Deus, nos quais Ele se representa. Oh, que coisa tremenda! Se
olhássemos para isto nesta manhã, esqueceríamos as diferenças das coisas que estão no mundo hoje, e as coisas
que as outras pessoas estão olhando, e o grande número, a assim por diante. “Nós estamos olhando para Jesus
Cristo, o qual é o autor e consumador da nossa fé.”
80
Agora lembre-se, todo o exército cristão é sobrenatural, se você é um cristão. Você diz: “Ver é crer.” Você
nunca pode ser um cristão se você crer nisto. “Porque a fé é a substância das coisas que se esperam, e a evidência
das coisas que não se veem.” Você não pode ser um cristão e ter que ver as coisas. Todo o exército de Deus é
sobrenatural. Amor, alegria, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade e o Espírito Santo, isto é tudo
invisível. E o cristão não olha para o que ele vê com seus olhos. Ele olha para o que ele vê através de sua fé.
81
E sua fé só pode se basear em uma coisa, que é a Palavra. Amém. Agora eu me sinto como um batista
gritão. Sim senhor. Entende? Quando você toma aquela Palavra, esta é a coisa viva. Esta é a Palavra. Quando sua
mente e seus olhos podem ser um com a Palavra, e focá-los até que você veja exatamente o que a Palavra de Deus
está fazendo, que coisa maravilhosa será.
82
Abraão viu isso. Ele não olhou para nenhum dos mal-entendidos a respeito da promessa. O que seria se ele
tivesse olhado e dito: “Olhe aqui, eu tenho setenta e cinco anos. E certa voz me falou e disse que eu vou ter um bebê
através da minha esposa. E ela tem sessenta e cinco anos, mais ou menos quinze ou vinte anos depois da
menopausa.” O que ele teria feito? Mas o que ele fez? Ele nunca prestou atenção no que eram as coisas naturais.
Ele olhou no que Deus disse. Aquilo se tornou tal realidade para ele, até que ele não viu nada mais a não ser o que
Deus disse. Ele deixou a sua terra. Ele se separou de toda incredulidade, tudo que pudesse puxá-lo para longe. Ele
se separou para que pudesse caminhar sozinho. Isto é o que cada genuíno crente tem que fazer. Separar-se de
todos os que duvidam, e dos incrédulos, e caminhar com Cristo. Isto é vida para você. E Abraão fez isto. E vinte e
cinco anos mais tarde, nós o encontramos crendo na mesma promessa. Por quê? Ele tinha focado sua mente na
vontade de Deus, pela Palavra de Deus, e crendo Nela.
83
Se pudermos focar no plano de Deus, no que Deus quer para nós, e o que Deus prometeu para nós, e deixar
tudo o mais de lado. Não importa o quanto demore, prossiga crendo.
84
Em Romanos 4, nós vemos em Romanos 4:20, que diz: “E ele não duvidou da promessa de Deus, por
incredulidade.” Ele não deixou a incredulidade contaminá-lo, de jeito nenhum. Ele olhou para uma coisa, que foi a
voz que falou com ele. E isto é o que a Igreja deveria fazer hoje. Olhe para uma coisa, a Voz, a Palavra de Deus que
nos fala. Igrejas e pessoas podem falar o que quiserem. Mas olhe para a Voz. Em que nós estamos olhando? Ele
olhou para a voz que falou com ele. “Ele chamou todas as coisas contrárias àquela voz como se não fossem.” E
ainda, materialmente, isso estava tão longe do foco com o mundo, como estava no tempo de Noé. Estava fora do
foco do mesmo jeito. Por que causa? No tempo de Noé, eles não podiam provar que havia chuva lá em cima. Mas
Noé sabia que se Deus assim houvera dito, Ele era capaz de colocar chuva lá em cima.
85
Abraão sabia que seu corpo não estava mais do que morto, mas ele não considerou seu próprio corpo. Ele
não considerou a mortificação do ventre de Sara. Uma moça jovem, ele tinha casado com sua meio-irmã, vivido com
ela todos aqueles anos. E agora, ela estava com noventa anos, e ele estava com cem anos. Mas ele não pensou
naquilo. Aquilo nem veio na sua mente. Por quê? Ele focou toda incredulidade fora. Oh, glória!
86
Isto é o que a Igreja deveria fazer. Isto é o que cada membro da igreja deveria fazer, deveria focar fora toda
dúvida, olhar somente para aquela Palavra. A Palavra prometeu isto. Deus assim o disse. E tem que ser desta
maneira.
87
A Bíblia disse: “Contra a esperança, ele creu em esperança. Ele não duvidou da promessa de Deus, por
incredulidade. Mas se fortificou, dando glórias a Deus.” A cada dia ele se fortalecia, porque o milagre seria maior.
Algumas vezes não conseguimos esperar de uma noite para outra. Algumas vezes não podemos esperar de um
reavivamento a outro. Nós temos que sair e embaraçar com as coisas do mundo. Como deveríamos nos
envergonhar!
88
Antes de virmos aqui confessar e entrar sob o Sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo pecado, nós
deveríamos nos focar, para ver aquele único e verdadeiro Deus vivo, o qual fez a promessa que: “Passarão céus e
terra, mas Minhas palavras não passarão.” Fique firme com a promessa, e então você não será cirandado com
ventos de doutrinas, levado de lugar a lugar, vagando por aí.
89
Mas você sabe onde você está, porque você ajustou sua mira com a de Deus. Você vê sua própria vida
atingindo aquele alvo, exatamente como aqueles apóstolos atingiram. Você vive da maneira que eles viveram. Você
foi batizado da maneira que eles foram. Você vê os mesmos resultados que eles viram. Você os vê operando em
você. Você está com sua mira ajustada. Não me importa o que a companhia diz, e o que a denominação diz. Você
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está com a mira ajustada, porque você sabe que você está atingindo o alvo. Amém. Então você sabe que está
posicionado. Depende em que você está olhando. Se você está olhando para alguém mais, você não irá a lugar
algum. Qualquer ventinho vai te soprar para longe do alvo. Mas, oh, você não pode ser levado para longe do alvo
quando está com a mira ajustada. Isto é tudo. Nada vai impedir isto. Deus leva isto para seu…
90
Exatamente como a pedrinha de Davi na funda, foi direto ao seu destino. Então suas orações vão direto ao
destino, porque são oferecidas sob o Sangue de Jesus Cristo, que te limpa. Não há nenhum pecado, ou um ponto,
em nenhum lugar. Isto é certo. Não pode haver. Enquanto aquele cloro estiver entre mim e Deus, como Ele vai ver
meu pecado? Como Ele pode fazer isto?
91
Se eu cometo um pecado, não é voluntariamente. “Aquele que pecar voluntariamente depois de ter recebido
o conhecimento da verdade.” Mas não há nenhum pecado voluntário, ainda que você peque. Mas você não faz isto
voluntariamente, porque em seu coração, você não quer fazer aquelas coisas. Mas quando você faz aquilo
voluntariamente, é diferente. Então eu penso que você não estava lá, pra começo de conversa.
92
Agora, a coisa a respeito disso, é chegar ao lugar onde toda aquela mancha de pecado é tirada. Então você
se torna redimido pelo Sangue do Cordeiro. Você é um Adão, como ele era antes da queda. Você é um filho de
Deus, lavado no próprio Sangue de Deus. É o sangue que traz a criança à existência. É somente o sangue. O
sangue vem do sexo masculino. O sangue vem do homem. A mulher produz o óvulo, o enchimento. Mas o homem
produz a hemoglobina, de onde vem o germe. E no germe é onde está a vida.
93
E a vida não vêm por uma confissão em alguma igreja, ou algum credo, ou algum documento. Mas a vida
vem quando você nasce de novo pelo sangue de Jesus Cristo, o Gérmen de Vida. “As obras que Eu faço, fareis vós
também. Aquele que crer em Mim, ainda que esteja morto viverá. Qualquer que vive e crer em Mim, nunca morrerá.”
Aí está àquela vida de Deus, como um filho de Deus, nascido pelo Sangue de Deus. E você... O mesmo Espírito
Santo que escreveu esta Bíblia focará isto de volta em você outra vez! Não há uma denominação ou um credo que
pode fazer isto. Somente Deus pode pegar a câmera dos seus olhos e deixar você ver o que Deus é, e qual o Seu
propósito. Sim, senhor. Certamente.
94
Agora, nós vemos Moisés. Nós vemos que mais tarde ele construiu... Ele viu Israel. Moisés, o grande profeta,
ele olhou pela janela. Ele foi criado na Corte de Faraó. Ele olhou pela janela e viu um bando de amassadores de
barro. Nada mais que pessoas semivestidas, com marcas de chicotes nas costas, sem nenhuma esperança de
serem libertados. Mas Moisés conhecia a Palavra de Deus, e ele olhou para eles como o povo prometido. Ele olhou
para eles como o povo que tinha a promessa. Não importava o quanto o mundo olhasse para eles como um bando
de amassadores de barro, ou escravos; ele olhava para eles como um povo que tinha a promessa. Faraó olhava
para eles pela mesma janela, mas ele via escravos.
95
Moisés viu a vitória. Por quê? Ele tinha ajustado seu foco. Ainda que fosse um príncipe, um herdeiro do trono
do Egito, ele focou para longe do brilho do mundo. Ele focou longe da beleza e do poder que ele podia receber
através do seu próprio potencial. Ele focou lá fora, até que ele pôde ver um povo abençoado pela promessa de Deus.
Ele focou aquilo, porque ele sabia que Deus tinha prometido a Abraão que visitaria Seu povo. E ele sabia que ele foi
levantado para aquele propósito, e então ele focou fora daquilo tudo.
96
Faraó não tinha este potencial. Foi oferecido a ele, mas ele recusou. E quando ele recusou, ele não pôde
focar. Nenhum homem, depois de recusar a Palavra de Deus, pode alguma vez focá-La. Porque você recusou a
Palavra que te traz ao relacionamento com Cristo. Isto é certo. Então… Mas Moisés olhou por aquela janela e creu
naquilo. Por quê? Moisés olhou pela fé. Foi desta maneira que Moisés olhou.
97
Agora, escutem com bastante atenção esta afirmação. Fé! Agora, não deixe de captar isto. A fé foi projetada
para ver a vontade e o querer de Deus. Não há conhecimento que possa fazer isto. Só a fé foi projetada para isto, e
dada à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. E se você pega a fé que você tem e ela não foca a
Palavra de Deus, então deixe-a de lado. Você tem uma fé errada.
98
Mas quando a sua fé é dada por Deus, ela te focará com a Palavra de Deus, e você está diretamente
alinhado e com a mira ajustada. Oh, que coisa! Que Deus nos ajude nesta hora, nesta grande hora em que vivemos.
Fé, projetada para ver o que Deus quer! Como você vê? Através da câmera da Palavra Dele, da promessa Dele.
Esta é uma completa revelação de Jesus Cristo.
99
Então, quando esta fé que está em você te foca nesta Palavra, você está focado longe de toda denominação,
credos e tudo mais. Você está focado direto na Palavra de Deus. Você está com a mira ajustada, e precisa somente
de um pequeno toque. Amém. Aquela oração voa diretamente para a presença de Deus porque não há nada que
possa impedi-la! Sim. É o que acontece quando você está com a mira ajustada em Deus, focado Nele. Desta
maneira você olha para o alvo.
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100
Você não está olhando para o que alguém mais diz: “Isto não pode acontecer, e isto não pode acontecer.”
Você está olhando para o que sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles atingiram! Se eles
acertaram o alvo naquele dia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente! Tire o foco de todos estes credos e coisas
nos quais você está misturado. Volte direto para a Palavra, então confesse sua incredulidade e deixe Deus tomar o
Seu Espírito Santo e direcionar sua visão direta em Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Ele agora, não para o
que alguém mais diz.
101
Nem mesmo para o que o médico diz, ainda que ele seja tão bom quanto possa ser. Ele tem o lugar dele. A
igreja, ainda que seja tão boa, ela tem seu lugar. Nós não negamos isto. Tudo tem seu lugar. Poderá atirar, mas não
atingirá o alvo. “Somente aqueles que olham para Cristo, pela segunda vez.” Esta é a mira ajustada. Depende para
onde você está olhando. Sim.
102
Agora hoje, veja, a fé é projetada para ver isto. A mesma fé hoje vê a mesma coisa. A fé da Igreja hoje
deveria ver o mesmo programa de Deus. Eu quero que você não perca isto agora. A Igreja hoje que é chamada por
Deus, certamente verá o programa de Deus, porque o programa de Deus está escrito aqui, o projeto. E o Espírito
Santo, pela fé, é quem lê o plano e o esclarece.
103
Então, como pode um homem dizer que está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz para fazer algo
na Bíblia de uma certa maneira e este homem vem e diz: “Oh, bem, isto é fanatismo.” Poderia aquele Espírito Santo
ser o genuíno Espírito Santo e negar Sua própria Palavra? [A congregação diz: “Não.” – Ed.] Não. Ele ficará com a
Palavra, porque Ela é Deus! Entende?
104
Em que você está olhando? O que você está vendo? Temos que ver a Jesus. E a única maneira que nós
vemos a Jesus é vendo a Palavra. Este é o símbolo natural do Espírito. Você entende o que eu quero dizer? É a
carta que o Espírito vivifica. Entende? Esta é a carta, e o Espírito vivifica esta carta e a faz realidade. Sim.
105
Moisés olhou pela fé. E o homem hoje que vê o programa de Deus, vê a mesma coisa. Olha pela fé. Moisés,
mais tarde, viu esta grande coisa. Quando o povo entrou em problema, o que ele fez? Ele fez uma serpente de
bronze e a colocou numa haste. E quando eles eram picados pelas serpentes, por causa de suas incredulidades, foi
dito: ”Todo aquele que olhar para esta serpente, viverá.” Observe. O homem simplesmente vinha e olhava...
106
Agora, a vara, a haste estava em pé, era um pedaço de uma árvore que foi cortada lá no deserto,
provavelmente um pedaço de mesquita, ou alguma coisa que eles tinham, pau-ferro, ou o que possa ter sido, foi
separada de seu crescimento natural. Estava morta por dentro. O bronze, provavelmente foi um pedaço de um
capacete dos romanos, ou algo que eles tinham pegado de algum despojo. Foi moldado e feito uma serpente.
107
Se os homens viessem e olhassem naquela serpente como um ídolo, eles não receberiam nada. Mas
quando o verdadeiro crente veio e olhou naquela serpente com a verdade espiritual revelada... Aquela serpente,
mesma sendo em forma de serpente, representava o pecado já julgado. Eles viram o pecado, a incredulidade deles
já sob julgamento, vindo da serpente do jardim do Éden. E a serpente foi feita de bronze, que significa julgamento
divino. O altar foi feito de bronze, altar de bronze sobre o qual o sacrifício era oferecido; bronze, julgamento divino.
108
O grande profeta Elias, quando ele olhou para o céu, nos dias do seu ministério, os três anos e meio, e não
havia água de jeito nenhum. Ele disse: “O céu parece como de bronze.” O que era aquilo? Julgamento divino sobre
uma nação descrente na mensagem de Deus, a fé deles estava tão apagada, que eles não puderam vê-la naquele
dia.
109
Eu me pergunto hoje, se nós vemos todo este hidrogênio, e oxigênio, e as bombas, e as coisas que eles têm
criado, me pergunto, se nós não vemos uma nação, um tempo, parecendo como de bronze. É julgamento divino.
110
Temos nos tornado tão profundos em nossos intelectos. Nós temos educado nossos filhos ao ponto de
termos um bando de rickys. E nós temos o que temos, mesmo nossas igrejas e coisas. E nossos rapazes indo para
seminários, vão lá e adquirem algum Ph.D. e L.L.D. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: cada vez que eles conseguem
um, eles ficam mais e mais longe de Deus.
111
Deus é tão simples. A razão pela qual o homem não pode encontrar a Deus é porque ele não se torna
suficientemente simples. Alguém me disse: “Irmão Branham como o senhor vê visões?” Não sou eu. Entende? Você
tem que sair de cena. Deus fez uma promessa. Deus tem que ficar com aquela promessa. Mas você tem que se
tornar simples o suficiente para sair fora de seu próprio caminho.
112
Alguém disse: “Este poderia ser um grande homem se ele tivesse conseguido um L.L.D em nosso colégio.”
Se ele tivesse ido, ele teria ficado um pouco mais distante de Deus. “O homem hoje pode enviar uma mensagem
para a lua”, eu disse, “mas ele pisa sobre uma folha de capim e não poderia explicar acerca dela, se ele tivesse que
explicar”. Deus escondido em simplicidade. Entende? Você não consegue se tornar suficientemente simples. Um
homem consegue educação, e a primeira coisa que se sabe é que ele se torna tão grande que não pode se

10

humilhar. E Deus é tão grande que pode se humilhar e se esconder do pecador. Jesus deu graças a Deus por isto.
Ele disse: “Graças Te dou ó Pai, criador do céu e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, e
as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão.” A maneira de conhecer a Deus é se tornar simples. O caminho
para cima é para baixo.
113
Para que lado é o pólo norte ou o pólo sul? Você está suspenso no espaço. Entende? O caminho para cima
é para baixo. “Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado.” Entende? Nós devemos
nos humilhar. Não tentar saber demais.
114
Saber apenas uma coisa. Focar todas as demais coisas para fora do caminho e olhar para Cristo. Se você
não sabe como escrever seu nome, isso não tem nada a ver. Apenas foque seu coração em Cristo e em Sua
vontade e observe o que acontece. Sim. Certamente.
115
Agora, muitos vêm até ali e veem, dizem: “Há uma grande serpente. As pessoas vão lá e ficam curadas, ao
olhar na serpente. Talvez seja melhor nós levarmos a família para ver.” Você ouve esse tipo de coisa hoje. “Haverá
um grande curador vindo na cidade. E Ele, lá... Vamos todos ser curados.” Agora, quando você pensa dessa
maneira, você certamente está com sua câmera fora do foco. Sim senhor. Foque em Jesus, e somente Nele. Olhe
para Ele, e você verá qual é o propósito de Deus.
116
Agora, quando aquele hebreu vinha e olhava naquela serpente, e dizia: “Aquele bronze, aquela serpente
significa o pecado já julgado. Bronze é julgamento divino sobre o pecado, e Deus julgou meus pecados. E eu estou...
Por esta serpente de bronze, que está representando que algo está por vir, pecado já julgado, eu estou livre.” Ele
ficava curado. Isto é certo.
117
E hoje, Jesus disse em São João 3:14: “E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o
Filho do Homem seja levantado.” Se você pudesse olhar Nele, não como um homem de igreja, não como um profeta,
não como simplesmente um bom homem, não como terceira pessoa da trindade ou algo. Se você pudesse olhar
Nele como sendo o próprio Emanuel, que desceu e entregou Sua vida. E Ele foi levantado para que “Todo aquele
que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.”.
118
Se você puder focar sua câmera até ver aquilo, e souber que custou a vida do próprio Deus, quando Ele
ofereceu Sua vida aqui. Não teve que desistir. Ele se entregou livremente. Ele era Deus. Ele não tinha que morrer.
Mas Ele morreu, por livre vontade, entregou Sua própria vida para que pudesse trazer filhos para Ele, para que Sua
obra pudesse continuar. “As obras que eu faço, fareis vós também.” São João 14:12. Se a coisa pudesse ser feita
desta maneira, e você pudesse vê-Lo, e somente a Ele, então você teria sua câmera bem focada, veja, num lugar
onde Deus possa te usar. Certamente.
119
Agora, se você simplesmente olhar e disser: “Eu tenho um pequeno crucifixo pendurado no meu carro. Eu
tenho um em minha casa, uma cruz.” Isto está bem. Mas não é isto. Não é sobre isto que Ele está falando.
120
Você tem que ver que Deus sabe que você é um pecador. E que você tem confessado seus pecados, e Deus
colocou sua iniquidade sobre Ele mesmo, e se tornou homem. Ele cruzou Sua linhagem, e rebaixou-se de Deus para
homem, de modo que pudesse morrer em seu lugar, para se entregar por você. E você confessou seus pecados. E
não um cloro manufaturado. Mas um poder de Deus que foi feito sangue, para que Ele pudesse tirar seu sangue
pecaminoso vindo através do desejo sexual, e te fazer um homem e uma mulher livre em Deus. Aí está você.
121
Em que você está olhando? Você diz: “Oh, eu pertenço às Assembléias de Deus. Eu pertenço à Pentecostal
Unida. Eu pertenço à Metodista, à Batista.” Você ainda está focando longe. Ajuste o seu foco em Jesus Cristo.
Amém. Ouça a resposta vindo: “Todos os teus pecados, que são muitos, te são perdoados.”.
122
Seja persistente como a mulher Sirofenícia. Sem importar com quantos desapontamentos ela teve, enquanto
ela ia, ela ainda estava focada que aquele era Deus. E ela veio a Ele e recebeu o que ela pediu, porque ela focou a
coisa certa. Ela conseguiu, sem se importar com quantos ventos vieram e disseram: “Os dias de milagres já
passaram. Seu marido vai te deixar.” Aquilo não a incomodou nem um pouquinho. Aquela bala foi direto para o alvo.
Amém. Nós podemos focar em…
123
[Espaço em branco na fita. – Ed.] ...tempo. Então estamos olhando para a vinda Dele, que é quem está indo.
Oh, que coisa! Entende? Você tem que ter um propósito. Você tem que saber o que é.
124
Olhe para o portão das ovelhas. Havia pessoas... Deus sempre teve um meio para o homem olhar para obter
salvação. Aquela serpente de bronze, as pessoas tinham que olhar para ela. Isto é certo. E no portão das ovelhas, as
pessoas tinham que olhar nela; aquelas pessoas sentadas lá. Vamos pensar que fosse em um hospital. Havia muitas
pessoas enfermas e aflitas. Havia milhares, multidões sentadas ali, como num hospital hoje. Mãos fracas de seus
queridos esperavam por eles ali, da mesma maneira como eles fariam em um hospital.
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125
Eles estavam esperando. Os olhos deles estavam observando aquela água. Havia cinco varandas onde
estava o portão das ovelhas. É fora de Jerusalém, ou deste portão. Então quando a pessoa vinha ela observava.
Tinha que ter alguma coisa sobrenatural acontecendo. E assim que o sobrenatural acontecia, eles corriam para lá.
Olhe para a igreja hoje. Deus quer que observemos o sobrenatural, quando Sua Palavra é manifestada e confirmada.
Agora, nós nos afastamos disto, porque não está de acordo com nossas organizações. Vê?
126
No portão das ovelhas, eles estavam esperando para ver o sobrenatural se mover. Deus sempre tem se
movido sobre Seu povo através da confirmação sobrenatural de Sua promessa. Ele prometeu que Ele faria isto.
Quando eles viram aquela promessa começar a se cumprir de uma maneira sobrenatural, eles pulavam dentro e se
apossavam daquilo.
127
Hoje, mesmo agora, o Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus, está na Terra se movendo, mostrando
coisas. E as pessoas se afastam Dele ao invés de entrarem Nele. A Palavra feito carne e confirmada. As mesmas
coisas que Ele fez e prometeu que faria, Ele faz a mesma coisa. E se isto não estiver de acordo com nosso grupo,
não temos nada a ver com isto. Isto é certo.
128
Jesus foi e encontrou uma só pessoa na igreja toda. Você diz: “Deus cura a todos?” Não, senhor. E os
irmãos pentecostais, deixem-me dizer isto para vocês, vocês estão olhando para o tempo quando se levantará um
homem na Terra que irá aos hospitais e libertará os doentes, e dirá para o hospital inteiro para saírem. Nunca sejas
enganado deste jeito. Acredite em mim. Creia que aquilo é uma mentira. Isto nunca foi feito. Quando Jesus…
Digamos que foi num hospital. Ele foi lá, pela liderança do Espírito. Ele encontrou um homem que Ele sabia que
estava preparado. E Ele falou com aquele homem. Ele contou para o homem o segredo da sua vida.
129
Ele não era incapacitado para andar. Ele podia andar. Alguém poderia bater nele e correr. Ele disse:
“Quando eu vou, alguém passa adiante de mim.”Vê? Ele não era cego, nem surdo, nem mudo. Ele não era aleijado.
Ele tinha algum tipo de doença crônica, que não iria matá-lo. Ele tinha aquela doença por trinta e oito anos. E ele
tentava descer ali e alguém um pouquinho melhor do que ele passava na frente, e ele perdia a virtude do Anjo.
130
Nós saímos hoje, encontramos um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que vê visões, vai e faz
alguma coisa como aquela, e eles dizem: “Bem, aqui está o Jones, sentado na esquina. Deixe-me ver vocês,
curadores, curá-lo.” Você vê aquele mesmo velho demônio, que disse para Jesus quando colocaram aquele trapo ao
redor de Seus olhos? Ele disse... Bateu na cabeça Dele com uma vara e disse... Trocou a vara de uma para outra
mão e disse: “Diga-nos quem Te bateu e creremos que Tu és profeta, então.” Bem, antes mesmo do mundo existir,
Ele sabia quem estava com aquela vara na mão. Ele não fez palhaçada para ninguém. Ele fez exatamente o que era
a vontade de Deus. A Igreja fará a mesma coisa. Vê?
131
O portão das ovelhas... Mas eles estavam esperando para ver alguma coisa. Eles estavam esperando por
alguma coisa. Agora, se eles tivessem dito: “Oh, bem, nós iremos lá e veremos o que o resto deles fazem. Veremos
se aquilo se parece sobrenatural.” Eles nunca alcançariam nada.
132
Mas é aquele homem que teve que se levantar, que não ficou atrás, mas na frente; aquele homem que
esperava pela chamada de altar, aquele homem que esperava ver alguma coisa sobrenatural. Como este homem
aqui, o filho do irmão William, criado numa família pentecostal. Mas mesmo assim, um dia em uma reunião onde seu
pai se sentiu guiado a enviá-lo, aquele jovem viu a mão sobrenatural de Deus e rapidamente se tornou um cristão.
Ele estava pronto para aceitar a Cristo, pois ele viu o mover das águas. Ele sabia que havia alguma coisa
sobrenatural. Não é esta coisa de “Una-se à igreja, aperte a mão, mais um milhão em 44, ou uma nova igreja, novo
edifício, ou um novo qualquer coisa.” Era uma nova vida que viria pelo mover do sobrenatural, que eles estavam
esperando que acontecesse. Eles conheciam cada estação do tempo. Eles vinham e esperavam.
133
Agora, se não estivermos em ação o tempo todo, e se não estivermos no topo, pulando por todo o lugar, nós
sentimos como que: “Bem, vamos sair desta igreja. Ela se esfriou.” Que bobagem! Como não podemos esperar!
Abraão não esperou… Ele não pensou que Deus tinha se esfriado. Ele esperou vinte e cinco anos, então ele viu a
mão de Deus se mover.
134
Eles esperaram no portão das ovelhas por meses e meses, por quanto tempo fosse necessário, para aquele
sobrenatural se mover. Mas eles esperaram por aquilo. Oh, que coisa! Eles estavam esperando por aquilo. E hoje,
nós perdemos aquela visão, o Pentecostes. Nós perdemos alguma coisa. Vamos olhar para Cristo. Nossas
denominações têm se espalhado, e agora estamos brigando e tentando conseguir mais, e maiores igrejas, e classes
mais altas, e pregadores mais educados, e coisas. E o que conseguimos? Nós nos distanciamos da própria coisa
para a qual Deus nos mandou olhar. No que você está olhando? Olhe e viva! É o que devemos fazer, se esperamos
viver.
135
Outros podem ter rido deles e dito: “Aquele bando de santos roladores lá embaixo, ao redor daquele poço.
Bem, eles dizem que tem um... Ora, aquilo não é nada mais que o vento. O vento desce e sopra a água.”.

12

136
Não para eles. Era o Anjo da misericórdia. Era o Anjo da cura. E eu creio que era o Anjo, ainda que
parecesse tão simples. Mas, você sabe, Deus se esconde em simplicidade.
137
Eu já os tive nas reuniões, dizendo: “Irmão Branham, eu não sabia que o senhor era um santo rolador. Eu
observei todo aquele grupo gritando, chorando e agindo daquela maneira enquanto o senhor pregava, gritando
‘amém’ e assim por diante. Bem, aquilo é só emoção.” Pode ser, para você que não crê. Mas para nós que temos
provado as boas coisas de Deus, nós é que sabemos o que é o Espírito Santo!
138
Você diz: “Aquelas pessoas falando em línguas, estão só gaguejando alguma coisa. Eles só... É só alguma
coisa intelectual. É só uma coisa fabricada.” Ou alguém diz… Pode ser para você. Mas para a pessoa sobre a qual o
Espírito está caindo é diferente. Sim senhor. Sim senhor.
Você diz: “Bem, agora, você sabe, é só o dia do... É aquela coisa. Bem, as pessoas não vão crer naquilo.”.
139
Isto não vai parar o real mover de Deus, de jeito nenhum. Jesus veio bem no meio da incredulidade, mas
aquilo nunca O impediu, nem um pouco. Ele foi direto ao que devia ir. As pessoas hoje; não importa o quanto tentem,
o quanto tentem dizer que é fanatismo; as pessoas continuam crendo. Eles não podem explicar. Eles não sabem o
que é isto. Eles sabem que eles têm uma idéia do que isto é.
140
Como Benjamim Franklin, com uma pipa em sua mão, dizendo: “Eu consegui, eu consegui, eu consegui!” Ele
sabia que ele tinha algo. Assim faz este homem e esta mulher, que não podem ser capazes de te dizer o que são
átomos, quantas moléculas há em um átomo, mas eles sabem que têm o Espírito Santo. Por quê? Eles ajustaram a
mira com a Palavra de Deus, o que Pedro disse no dia de Pentecostes. “Arrependei-vos e sejam batizados em nome
de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.” Quando aquele pecado
confessado pinga naquele Sangue, é perdoado. O Sangue perdoa o pecado e o homem se torna um filho de Deus.
Amém.
141
Então, ele está com a mira ajustada. “Peça o que quiseres e vos será feito.” Então, de alguma maneira, você
parece conhecer a vontade de Deus. Alguma maneira sobrenatural se movendo, alguma coisa em você que diz: “Vá
aqui e faça aquilo. Desça lá e faça aquilo.” Entende? Há algo em você que sempre atinge o alvo, exatamente onde
deveria atingir. Oh, quão maravilhoso!
142

Nós temos que terminar porque está ficando muito tarde. Só uns minutos mais.

143
Aquelas pessoas devem ter dado risadas, mas aquilo não os parou. Eles esperaram do mesmo jeito. As
pessoas podem falar nossa igreja, nossos irmãos, ”o esfriamento da Mensagem”, e assim por diante. A Mensagem
não está esfriando. Nós estamos esperando pelo mover das águas. Eu estou esperando ver alguma coisa acontecer.
Eu estou aqui em Tucson agora. Por quê? Eu não sei. As águas me moveram para estar aqui. Eu estou esperando
para ver alguma coisa acontecer. Vai acontecer.
144
Eu lhes contei quando eu vim aqui outro dia: “Alguma coisa vai acontecer. Haverá um trovão ou um estrondo,
então os sete selos se abrirão.” Pegue as fitas e veja se está correto ou não. Vê? Oh, nós esperamos pelo mover das
águas.
145
Nós vimos algo acontecer naquela região daquele deserto, ao norte de Tucson. Exatamente o que eu lhes
falei aqui, antes que acontecesse. Eu estava tirando aqueles carrapichos e bem naquele momento aquilo veio e
sacudiu a montanha inteira. Pedras rolaram e coisas assim. E o Espírito Santo veio e disse: “Volte para casa
imediatamente, porque os setes selos serão abertos.” Pegue as fitas e veja. Aquilo é ASSIM DIZ O SENHOR, falado
antes que acontecesse e tudo mais. Descubra se é a verdade ou não. Quando eu não estiver mais aqui, aquilo ainda
viverá.
146
Nós estamos no fim do tempo, amigos. Eu estou esperando pela vinda de Jesus. Aquele bendito Senhor
Jesus a quem eu tenho amado e entregado minha vida, desde que era jovem, eu ainda estou esperando pela vinda
Dele. Eu creio que Ele virá. Ainda que como aconteceu com Abraão, possa demorar. Mas estou mais e mais
fortalecido em amor por Ele, expressando este amor diariamente para Ele. Eu sei que cada crente aqui faz a mesma
coisa.
147
Não importa o que outros dizem: “Oh, vocês são ultrapassados. Vocês deveriam... A mim não importa o que
eles dizem. Eu ainda creio em Deus. Eu estou focado na Palavra e sei que ela é a verdade. Ninguém ainda foi capaz
de me abalar dela. Enquanto Deus mantiver meu coração reto com a Palavra, eu estarei nesta posição. Amém.
148
Elias, quando ele estava esperando por algo acontecer, para trazer ajuda para o povo, ele olhou. Ele se
parecia bem velho, com cerca de oitenta anos, estava cansado demais para subir a montanha, depois de estar
jejuando e orando. Mas Deus lhe disse que se eles se arrependessem, alguma coisa aconteceria. Em que ele estava
olhando? Deus enviou Seu servo lá em cima e disse: “Vá lá e olhe. Olhe. Alguma coisa vai acontecer.” Três anos e
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meio sem chuva, nem uma nuvem, nem mesmo orvalho caindo. Mas disse: “Vá, olhe.” E Elias ou… Geazi foi lá e
olhou, olhou, olhou. Ele não viu nada. Ele desceu e disse: “Eu não vi nada.”
“Vá outra vez.” Amém. “Vá e fique até que aquilo aconteça.”
E Elias volta, quero dizer, Geazi, e ele olha e olha e olha.
149
E Elias, aquele pequeno careca sentado lá sob o sol, seu bigode e barba brancos, e aqueles bracinhos
ossudos ao redor daqueles joelhos ossudos. Ele disse: “Senhor Deus,” enquanto começava a orar.
Disse: “Volte outra vez agora.” Amém. O que ele estava fazendo? Ele estava esperando ver Deus tomar o
controle de Sua promessa, sem importar o quanto o céu parecia de bronze, e quanto julgamento estava nele. Isto é
certo.
150
Alguém disse outro dia, ele disse: “Irmão Branham, o senhor crê naquilo, e o senhor fala tanto contra as
organizações religiosas. O que te faz fazer aquilo?”
Eu disse: “Não tenho nada contra os irmãos naquelas denominações, mas sou contra o sistema.”.
151
Como os discípulos quando iam embalsamar o corpo de Jesus. Aquele corpo estava quase apodrecido, na
verdade, com um cheiro horrível. Mas eles ficaram com ele. É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se tornado
toda cheia de escrúpulos. Está em todo tipo de condição. Está repartida em ismos e formalidades, e tudo mais, mas
eu tenho que ficar com ela. Nós temos que ficar. Nós temos que ficar, porque nós a amamos. Há alguma coisa em
nós nos compungindo. A pulsação dos nossos corações nos diz: “Fique com ela, porque haverá uma ressurreição
num desses dias, e Deus vai tomar conta daí por diante.” Amém. Sim. Maravilhoso Senhor Jesus! Correto.
152
Nós vemos que Elias continuou olhando, até que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Agora, a incredulidade deve ter chegado bem depressa: “Se isto for o melhor que você puder fazer (vê?), se isto é o
melhor que você pode fazer, então pegue isto de volta.” Mas o que foi isto? Ele estava esperando pelo sobrenatural.
Oh, ele sabia que somente a mão de Deus poderia fazer aquilo. E quando ele viu aquela mão, J-e-s-u-s, ele teve fé.
Sim. E quando ele viu aquela pequena nuvem, ele disse: “Eu ouço o som de abundante chuva.” O que era aquilo?
Ele aceitou o primeiro mover das águas.
153
Oh, descrente, você que tem estado todo cheio de escrúpulo com a água do seu batismo e tudo mais, deixe
o Espírito de Deus abrir seus olhos e te mostrar uma coisinha, então você começará de lá. “Eu ouço o som de
abundante chuva.” Você que crê em credos ao invés da Palavra, volte para a Palavra e veja o primeiro mover das
águas. A fé aceita isto. “Lá está o que eu estou esperando.”
154
Nós estamos esperando pela vinda do Senhor. Nós olhamos para o Espírito Santo caindo nos últimos dias.
Nós olhamos para os sinais e maravilhas. Nós observamos o que está acontecendo. Entende? Você pode ver? O
que você está olhando? Isto é exatamente o que Deus disse que aconteceria. Deixe a fé agarrar isto e dizer: “Eu
quero isto também.”.
155
Observe Elias. Quando ele aceitou isto, você sabe, a vida dele deve ter se renovado. Ele correu na frente da
carruagem de Acabe. Ele correu na frente da carruagem, quando ele não podia nem subir o monte. Ele correu na
frente daqueles cavalos ligeiros. “Tire os barris de água para fora. Eu ouço o som de abundante água.” O primeiro
movimentozinho. Glória! Ao primeiro movimentozinho no poço de Betesda, eles corriam para dentro. Amém.
156
Oh, se as pessoas aqui, se você não recebeu o Espírito Santo nesta manhã, se aquele primeiro sinalzinho
disser: “Esta é a verdade. Este homem está dizendo a Palavra que é a verdade,” então se apresse o mais rápido que
você puder. Não espere. O que você está olhando? O que você está esperando? Esta hora é mais tarde do que você
pensa. Mova-se em direção ao Espírito Santo o mais rápido que você puder. Por quê? Quando Elias viu que aquele
mover era a evidência de uma oração respondida.
157
Ó Deus, eu gostaria que cada pessoa enferma aqui neta manhã, que sente este Espírito Santo em nossa
presença agora, possa percebê-Lo. Esta é a evidência de uma oração que você fez que tem sido respondida na
presença de Deus. Todo homem que quer o Batismo do Espírito Santo, se você tiver aquele pequeno sentimento,
dizendo: “Eu creio que esta é a verdade.” Se você tomar aquilo como “Esta é a evidência da resposta da minha
oração,” levante sua mão e diga: “Deus, eu recebo o Espírito Santo agora.” Algo aconteceria. Depende do que...
Deus nos manda sinais e nós continuamos nos movendo para fora do caminho do Espírito. Sim. Oh, que coisa! Elias
sabia que era a resposta de uma oração.
158
Jonas se recusou a ver qualquer coisa que fosse contrária. Ele estava na barriga da baleia, no fundo do mar.
Mas ele disse: “Esta baleia não vai me esconder.” Ele disse: “Uma vez mais olharei em direção ao Teu santo templo.”
O que ele estava olhando? Na verdade, ele não poderia ver o templo, mas ele viu a promessa feita com relação ao
templo.
159
Ó Deus, se tão somente pudéssemos ver a promessa da Palavra, que Cristo prometeu que: “Onde quer que
dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, Eu estarei no meio deles. E tudo que pedirem, receberão.” Se tão
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somente pudéssemos ver isto, e ao primeiro movimento nos dirigir direto para isto. Não espere mais. O que você
está procurando? Deus responde sua oração e coloca isto ao seu alcance, então você diz: “Bem, agora deixe-me ver
o que fulano irá dizer?” Oh, não faça isto!
160
Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele disse: “Eu estarei onde dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome.
Eu estarei no meio deles. Deixe eles pedirem. Eles receberão.” Que promessa. Que promessa divina! Ele se recusou
a ver qualquer coisa que o fizesse duvidar.
161
Se o diabo diz para você, digamos: “Agora, espere um minuto, talvez nesta noite você possa estar um
pouquinho melhor, quando o reavivamento começar.” Pode ser justo, aquilo pode ser bom, mas não espere até o
reavivamento começar. Torne-se parte do reavivamento agora mesmo. Deus quer começar o reavivamento em você.
Deus quer começar o reavivamento na Igreja. O Espírito Santo tomará o mensageiro, e então enviará a Mensagem.
Deus vai confirmar a Mensagem com grandes sinais e maravilhas. Entende? Recuse-se a ver qualquer coisa que te
faça duvidar. Jonas fez isto e Deus o libertou da barriga da baleia. Certamente. Sim senhor.
162
Jó, até mesmo quando todos os seus amigos o deixaram; tudo estava errado, Jó continuou olhando em
direção ao céu. Alguns deles disseram: “Você é um pecador secreto. Você está olhando... Jó, no que você está
olhando? Por causa de ter pecado, Deus fez isto com você. Você é um pecador secreto, Jó.” Jó sabia que ele não
era um pecador. Ele tinha cumprido cada Palavra de Deus que foi requerida, aquele sacrifício. Aquela oferta
queimada era tudo o que Deus pediu. Deus somente pediu que queimasse uma oferta, e Jó sabia que ele tinha feito
o sacrifício da oferta queimada.
163
Deus somente pede que você creia na Palavra Dele. Amém. Amém. Ele não pede todos esses ismos, e
credos, e coisas mais. Ele pede que você creia Nele. “Aquele que crê em Mim.” Amém e amém. “Aquele que crê em
Mim, as obras que Eu faço...” “Olhe para Ele, todos os confins da terra, e viva.” “Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.” Amém e amém. Sim, senhor. Não espere por nada mais. Olhe.
164
Jó parou lá e olhou. Ele viu a sua carne toda em corrupção. Ele viu sangue sobre ele. Ele viu bolhas em seu
corpo. Sua esposa veio. Os membros de sua igreja o deixaram, e o acusaram de ser um pecador secreto. Sua
esposa veio e disse: “Você está com uma aparência horrível. Por que você não amaldiçoa a Deus e morre?”
Ele disse: “Tu falas como uma louca, mulher. O Senhor deu, o Senhor tomou; bendito seja o Nome do
Senhor.”.
165
Mais ou menos naquele momento, quando ele ficou com a Palavra, então os relâmpagos começaram a
brilhar, os trovões começaram a rugir, e o profeta olhou em direção ao céu. E ele disse: “Eu sei que o meu Redentor
vive. Ele se levantará sobre esta terra. Mesmo que os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne
eu verei a Deus, O verei por mim mesmo.”
166
Observe. Primeiro, Ele é chamado “Redentor”; depois, Ele é chamado “Deus”. “Eu sei que o meu Redentor
vive. E no último dia Ele se levantará sobre a terra. Mesmo que os vermes da carne destruam este corpo, ainda em
minha carne eu verei a Deus, o qual eu verei por mim mesmo. Meus olhos O contemplarão, e não outro.” Quando ele
estava morrendo e seu corpo apodrecendo, enquanto ele estava na carne, ele olhou e viu a ressurreição, aleluia. E
ele soube que estava incluído nela, porque ele estava se mantendo com a Palavra de Deus. Olhe e viva, meu irmão.
Amém. Ele viu qual era o propósito de Deus, e ele fez aquilo. Deus tinha uma razão para testar Jó.
167
Ele tinha uma razão para testar o povo. Todas as coisas são feitas por uma razão. Ele está fazendo a
mesma coisa agora. Ele envia sinais e maravilhas entre as pessoas. Ele envia a verdade do Evangelho e os deixa
dar uma olhada nele e em algum credo. Negam a real verdade e tomam um credo. Negam a Palavra e tomam um
credo, quando a Bíblia ensina o contrário daquilo. Mas Ele faz isto para testar. Então, não haverá nenhuma desculpa
no dia do julgamento. Oh, que coisa!
168
Olhe o que está prometido para os últimos dias. Estou terminando agora. Deixe-me dizer isto antes de
terminar. Olhe o que está prometido para os últimos dias.
169
Olhe o que Ele já tem feito nestes últimos dias. Ele derramou do Seu Espírito sobre Seu povo, trouxe de volta
o Pentecostes original outra vez, trouxe o Batismo do Espírito Santo. Trouxe de volta o batismo original nas águas,
trouxe tudo de volta, de volta ao seu original. Desceu e trouxe de volta a evidência original de Cristo, nos mostrando
visões e profecias que nunca falharam uma vez sequer. Ele desceu, tudo exatamente o mesmo, para mostrar que
isto está além da mente humana. Eles não poderiam fazer aquilo. É Deus.
170
Observe aquele grande Pilar de Fogo que guiou os filhos de Israel. Qualquer pessoa, qualquer mestre na
Bíblia sabe que aquele era o Anjo do pacto, Jesus Cristo.
171
Hebreus diz, Hebreus capítulo 11 diz que: “Moisés desprezou o Egito, estimando a reprovação de Cristo
como maior tesouro do que o Egito.” Vê? O que foi aquilo? Cristo no deserto.
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172
Em João 16, perdão, João 6 quando eles estavam tomando a Santa Ceia, ou seja o que fosse, partindo o
pão e tendo um grande tempo de jubileu. Jesus disse: “Eu sou o Pão da Vida que desceu do céu. Aquele que comer
a minha carne tem vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia.” Ele sabia que Ele faria aquilo. Ele disse que Ele
era o Pão da Vida.
173
Eles disseram: “Tu te fazes Deus. Tu te fazes...” Disseram: “Bem, mas nós sabemos que és louco.” Doido
significa louco. “Nós sabemos que és louco. Tu és um homem de não mais que cinquenta anos e dizes que viste a
Abraão? Nós sabemos que és doido. Estás fora de tua mente. És um fanático religioso.”
Ele disse: “Antes que Abraão existisse, Eu Sou.” Amém. O que era o “Eu Sou”? Aquela ardente Luz na sarça.
Moisés a viu. Ele a observou todos os dias de sua vida e ela o guiou até a terra prometida.
174
Aquela mesma Luz desceu e estava lá. E ele disse: “Antes que Abraão existisse, EU SOU. EU SOU aquela
sarça ardente. EU SOU aquele. EU SOU aquele Anjo de Luz. Eu vim de Deus e volto para Deus.”.
175
Alguns dias depois da ressurreição Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco, para perseguir os
pentecostais. E quando ele estava descendo o caminho, apareceu uma grande Luz, que apagou os seus olhos. Ele
pôde... Nenhum do restante deles pôde ver aquela Luz, mas ele pôde vê-La. Foi tão vívido para ele ao ponto de lhe
cegar os olhos. E disse: “Saulo, Saulo, por que Me persegues?”
Ele disse: “Quem és Tu, Senhor?”
Ele disse: “Eu sou Jesus.” A mesma Luz que estava na sarça ardente, a mesma Luz que veio de Deus e
voltou para Deus.
176
Nós temos uma foto daquela mesma Luz no nosso meio hoje, fazendo as mesmas maravilhas, os mesmos
milagres, os mesmos sinais, e ainda procuramos por algo mais. A verdade do Evangelho, da confirmação da Palavra,
este batismo do Espírito Santo, o batismo em Nome de Jesus Cristo, estas coisas que ensinamos são absolutamente
verdades. Onde elas estão confirmadas? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Eu me sinto religioso. Sim! Por quê?
Porque o Espírito Santo está aqui. Porque ao redor do mundo, Ele tem provado isto, por todo lado, e nunca falhou
uma vez sequer. Amém.
177
O que você está olhando? O que você está esperando? Chegou o tempo. A água está sendo movida. Movase para dentro agora. Os sinais dos últimos dias. “Haverá Luz no entardecer”, você sabe. Sim. “Assim será”. Disse
Haywood. E é a verdade. “O caminho para a glória você certamente encontrará.” Sim, nos últimos dias você
encontraria.
178
Olhe. Depende do que você está olhando. Olhe o que tem sido feito. O Pilar de Fogo, o Espírito Santo, Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, vamos olhar. Vamos crer. Vamos entender que estamos nos últimos
dias. Estamos nas últimas horas. Estamos nos últimos minutos da última hora.
179
Eu tenho este filme e talvez eu o traga para o irmão Outlaw algum dia, para um culto de quarta-feira, para
lhes mostrar o que nós conseguimos em Jerusalém, chamado “Três minutos para a meia noite.” Fala sobre o que a
ciência tem dito.
180
A Bíblia diz, Jesus disse: “Quando vocês virem a figueira brotando,” Israel voltando a ser uma nação. Eles
são uma nação. Nós vemos as outras árvores: a Metodista dando seus frutos, a Batista dando os seus, a Católica
dando os seus, todo o restante delas dando os seus frutos. Os Pentecostais através de Oral Roberts, dando os seus.
Todo o restante deles tendo seus reavivamentos, crescendo seus galhos. “Então sabei que o tempo está próximo.
Esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram.”
181
Nós vemos Israel em sua terra natal, com sua bandeira hasteada, a estrela de Davi de seis pontas. Eles têm
seu próprio dinheiro, sua própria nação, seu próprio exército. Eles têm tudo. Eles são Israel. O que é isto? Eles estão
prontos para a limpeza, que Deus tirará os cento e quarenta e quatro mil de entre eles.
182
Olhe para a igreja hoje, está em seu caos, toda misturada e tudo mais. Está olhando, “Nós temos mais aqui.
Nós temos melhor do que eles têm. Nós somos isto, aquilo e aquilo outro.”
183
E aquela Noiva está olhando para a vinda do Senhor Jesus, que será secreta. A vinda secreta de Cristo
acontecerá e Ele tirará Sua noiva à noite. Como o livro que eu li certa vez sobre Romeu e Julieta. Como ele veio com
uma escada e tomou sua noiva dentre eles. Esta será a maneira que Jesus virá algum dia. E olhando para aquele
que não está olhando para seus credos, mas olhando para Cristo, esperando por Sua vinda, com seu coração
centrado Nele.
184
Eles vieram por relação consanguínea, como Rebeca e Isaque tinham relação consanguínea. É como nós
temos que vir, por relação consanguínea com Cristo, através do sacrifício, quando nossos pecados são perdoados
através do Sangue de Jesus Cristo. Não pelo que alguma igreja diz, ou o que alguém mais diz; mas o que o Sangue
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tem feito e provado que tem feito, pela Palavra operando através da mesma coisa, operando o mesmo ministério que
Ele teve. Amém.
185
O que você está olhando igreja? Oh, estes últimos dias. Oh, Ele está bem no nosso meio gente, e nós nos
esquecemos disto. Ele está bem no nosso meio e não percebemos. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, e talvez
muitos irão embora e esquecerão disto. Pode ser que muitos que estão doentes esquecerão de crer e ancorar sua fé
exatamente onde deveria ancorar agora. A verdade...
186
Na verdade o tanque está sendo movido. A água está retrocedendo do natural, mostrando o sobrenatural. O
Espírito Santo está aqui tomando um grupo comum de pessoas, inteligentes, sentadas aqui, bem vestidas, bem
educadas, olhando. O Espírito Santo cai sobre elas e alguma coisa as faz mover. Eles gritam: “Glória a Deus!
Aleluia!” Qual é o problema? O mover das águas. Amém. Pecadores, desviados, prostitutas, bêbados e tudo mais,
são santificados, vivendo vidas pias. Você não pode apontar um dedo em suas vidas, em lugar algum, desde que
eles O receberam. O que é isto? O mover das águas. O que você está olhando? O Espirito Santo cai no nosso
meio…
187
Eu estava sentado lá, com o irmão Outlaw, mostrando para ele aqui, como aquelas doenças e coisas. E
poderiam ser feitas agora, mostrando as diferentes coisas que têm acontecido nas vidas e coisas mais. O que é isto?
É o Espírito Santo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que estamos esperando? O mover das
águas. Já está movida. O Anjo vai embora muito breve e toda virtude acabará, e então não haverá mais salvação.
Você será deixado nas trevas exteriores.
188
Eu ouvi uma estória, há alguns dias atrás. Finalizando, eu quero dizer isto. Um rapaz cometeu um
assassinato. Ele fez uma coisa errada.
189
Bem, eu fui chamado em um caso outro dia, você sabe, isto foi aqui no Texas. Eu tenho um pequeno
certificado que eles me deram outro dia, que diz: “Salvando uma vida”. Nós fomos ali para ajudar o pequeno Ayers. O
homem que tirou aquela foto do Anjo do Senhor, que deve estar lá em Houston, e me criticou, e disse todas as
coisas ruins que pôde dizer a meu respeito. Colocou seus braços ao meu redor, me abraçou e disse: “Pense, irmão
Branham, o próprio homem que eu disse que estava hipnotizando, praticando hipnose, veio para salvar meu filho da
cadeira elétrica.” Isto é certo. Eu falei ali diante deles. E o que o governador fez? Perdoou o rapaz. Oh, que coisa!
Quando ele estava para morrer a quatro ou cinco dias depois daquilo. Certo. Por quê? Eu tenho interesse na vida.
Vida!
190
Eu disse: “Senhor, você não tem nenhum direito de tirar a vida desse rapaz. O primeiro sangue que foi
derramado foi um irmão derramando o sangue de seu irmão. Ele derramou seu sangue. Mas Deus não tomou sua
vida numa pena capital. Ele colocou uma marca sobre ele, de maneira que ninguém o matasse. Não passe por cima
disto.” Amém e amém. Correto. Nós estamos interessados na vida.
191
Um dia, a mãe de um rapaz que matou um homem... Ele foi colocado na prisão, prestes a morrer. E então a
pequena mãe foi bater na porta do governador, e eles a mandaram entrar. E finalmente, um dos guardas disse:
“Governador, a mãe daquele rapaz está aqui fora, ela quer falar com o senhor. Ela quer ver o senhor.”
Então eles abriram a porta e disseram: “Madame, ele vai te receber.”
A pobrezinha se arrastou com suas mãos e joelhos até os pés dele, colocou suas mãos nos pés dele e disse:
“Governador, honrado senhor, o senhor é o único homem que pode poupar meu filho. Por favor, gentil senhor. Eu sei
que ele é culpado, ele é muito culpado. A corte de justiça o julgou culpado.” E quantos de nós não somos culpados
perante a corte de Deus? “A corte de justiça o julgou culpado. E ele na verdade matou, e está sujeito a morrer. Eu sei
disto. Mas senhor, como um homem, o senhor não tem o direito de tirar a vida do meu filho. Foi Deus quem deu a
vida e só Deus pode tirar a vida. Não faça isso, senhor. Por favor, não faça isso. Eu te imploro. Como um coração de
mãe poderia suportar?” Então, ele a mandou para casa.
192
Aquilo cortou seu coração tanto, a súplica daquela mãe, até que ele foi à prisão, onde o rapaz estava. Então
o homem tinha desenvolvido um complexo. Exatamente como a igreja tem feito hoje. “É melhor você pregar do jeito
que eu gosto,” ou você não vai ouvir isto de jeito nenhum. “Eu não vou prestar atenção!” Estava... E se assenta lá.
Pessoas após pessoas vieram a ele, tentando conversar com ele. Ele se fechou e não queria ouvir mais ninguém.
Então o governador entrou e disse: “Filho, eu gostaria de conversar com você.”
Ele disse: “Cale-se e saia daqui!” na cela dele.
Ele disse: “Filho, eu vim para te ajudar.”
Disse: “Eu te falei para sair daqui!”.
193
Esta é a maneira que as pessoas fazem com o Espírito Santo hoje. Sim. “Saia. Eu não quero ter nada a ver
com você.” E batem a porta. “Se eu fizer isto, eu vou ter que deixar meu cartão de festas. Eu vou ter que deixar isto,
eu vou ter que deixar aquilo. Eu vou ter que deixar o credo da minha igreja, eu vou ter que deixar.” Entende? É
melhor você ouvir. Ele é o único que tem o perdão. Isto é certo. O que você está olhando? Entende?
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194
Ele tinha olhado em tantas coisas. Ele estava com medo de olhar naquele homem. Ele ficou com sua cabeça
baixa. É desta maneira que as pessoas fazem hoje na chamada de altar. Elas ficam com suas cabeças abaixadas.
Elas não querem ouvir. Elas viram o rosto para o Deus que está dizendo a elas: “Esta é a verdade.” Uma pequena
suave voz, como um toque.
195
Vocês sabem, Elias, ele ouviu um vento forte, sangue, fogo, fumaça, e aquilo não o incomodou. Mas quando
ele ouviu aquela voz suave, ele saiu. Oh, aquela voz suave que a igreja tem falhado em ouvir! Correto.
196
Então o homem tentou o melhor que pôde. O governador tentou conversar com o rapaz. O rapaz disse:
“Você vai sair daqui ou eu vou te jogar para fora.”
O governador se virou e disse: “Tudo bem, filho. Eu fiz o melhor que eu pude fazer.”
197
Quando o governador saiu, o rapaz olhou com arrogância, enquanto ele caminhava pelo corredor. E quando
ele saiu, um dos guardas se aproximou e disse: “Governador, o senhor conseguiu alguma coisa?”
Ele disse: “Não. Ele não quis ouvir.”
198

Aquele rapaz deu um pulo. Ele agarrou as barras da cela, e disse: “Quem era aquele?”
“Aquele era o governador. Ele veio para te dar o perdão.”

199
Era tarde demais então. Ele gritou. Ele chorou. Ele disse: “Pense nisto. “O governador, aqui na minha própria
cela, para me perdoar, e eu o mandei embora.” E quando eles colocaram a corda em seu pescoço, antes de
colocarem aquela máscara preta, depois de ele ter caminhado os treze degraus, suas últimas palavras foram: “Pense
nisto. O governador esteve na minha cela para me perdoar e eu o mandei embora.” E eles o enforcaram.
200
Oh, há um aqui maior do que o governador nesta manhã. Jesus Cristo está aqui. E a esta pequena cela,
chamada homem e mulher, Ele está aqui para dar o perdão. Não, não O mande embora. Não faça isto. Encontre o
propósito para o qual Deus te trouxe à vida.
201

Nós estamos numa hora tremenda, amigos. Vocês sabem disto. Como aquele antigo hino diz:
Nações estão se rompendo, (Olhe que tempo é este!), Israel está despertando,
Os sinais que a Bíblia predisse,
Os dias dos gentios estão contados, e repletos de labores;
Voltem, ó dispersos, para os seus
O dia da redenção está próximo
Os corações dos homens estão tremendo de medo
Seja cheio com o Espírito Santo, suas lâmpadas brilhando e limpas. (O quê?)
Olhe para cima, que a vossa redenção se aproxima (Isto é certo).
Falsos profetas estão se levantando, a verdade de Deus estão negando.
Que Jesus Cristo é nosso Deus (Isto é certo).
Esta geração recusa a revelação de Deus
Mas nós caminhamos na trilha dos apóstolos
O dia da redenção está próximo
Os corações dos homens estão tremendo de medo
Sejam cheios do Espírito Santo, com suas lâmpadas brilhando e limpas
Olhem para cima, pois vossa redenção se aproxima.

202
Isto é certo. Olhe para cima, irmão, saia de todos esses dogmas do mundo, olhe para cima. Olhe para Cristo,
olhe para Jesus. Como diz o hino:
“Olhe e viva meu irmão, viva.
Olhe para Jesus e viva
Está escrito em Sua Palavra, aleluia!
É somente olhar e viver (O que você está olhando nesta manhã?)
Olhe e viva meu irmão, viva
Olhe para Jesus agora e viva
Porque está escrito em Sua Palavra, aleluia!
É só o que temos que fazer: olhar e viver.”
Você crê nisto? Vamos cantar juntos. Você conhece o hino?
“Olhe e viva, meu irmão, viva
Olhe para Jesus e viva
Está escrito eu Sua Palavra, aleluia!
É só o que temos que fazer: olhar e viver.”
203
O que você está olhando? Para aqueles que olham para Jesus, a segunda vez, Ele está vindo em glória para
a salvação, para nos tirar deste mundo pecaminoso, para fora do pecado e destas coisas nas quais estamos. Você
crê nisto? [A congregação diz: “Amém.” – Ed.]

18

204
Olhe e viva. A única coisa que você pode fazer é olhar, tomar a Palavra de Deus. Como a serpente naquela
haste representava a Palavra viva, que foi feita carne, assim faz a Palavra hoje, representada na presença do
Espírito Santo, quando nós O vemos confirmado em nosso meio. Ele está em nossa pequena cela nesta manhã.
Você não gostaria de escutá-Lo enquanto nós inclinamos nossas cabeças? Continue, irmão.
“Olhe e viva, meu irmão, viva
Oh, olhe para Jesus agora e viva
Está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver.”
[O irmão Branham começa a sussurrar o hino “Olhe e Viva” – Ed.]
“Olhe para Jesus agora e viva
Está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver.”
205
Enquanto você está com sua cabeça inclinada, olhe para Jesus agora, irmão, a Palavra. Se você nunca se
arrependeu, arrependa-se. Se você nunca foi batizado em Nome de Jesus Cristo, seja batizado. Você tem uma
promessa de Deus, que você receberia o Espírito Santo. Foi com isto que a Igreja original começou, foi desta
maneira que ela começou. Deus é infinito. Ele não pode mudar Seu programa. É desta maneira que tem de
permanecer para sempre. A Igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, através do arrependimento, batismo em
Nome do Senhor Jesus Cristo, e a promessa de receber o Espírito Santo. “Esses sinais seguirão aos que crerem.”
206
Se isto nunca aconteceu com você, amigo, você levantaria sua mão para Deus agora e diria: “Irmão
Branham, ore por mim.” Deus abençoe você e você. Deus te abençoe. Isto é bom. Deus te abençoe, você, você e
você. Isto é bom. Tudo bem.
“Olhe e viva meu irmão, viva
Olhe para Jesus agora e viva
Agora, está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver.”
207
Agora, está escrito aqui na Palavra, nós estamos nos últimos dias. Não há nada preparado a respeito disto.
Não há nada falso, nenhum engano. É a Palavra sendo manifestada. É a Palavra dizendo a verdade. Você tem
estado nas reuniões. Você tem estado nas reuniões antes, e você sabe que é a verdade.
208
Agora, nós temos muitos personificadores. Sabemos disso. Mas não olhe para eles. Havia uma multidão
mista que foi com Moisés. Mas lembre-se, havia alguns verdadeiros israelitas que foram para a terra prometida. Vê?
É a mesma coisa neste grupo, irmão. Há reais, genuínos homens e mulheres cheios do Espírito. Verdadeiros. Você
não pode colocar um dedo na vida deles. Vocês não gostariam de olhar e viverem nesta manhã? Olhem para longe
dos personificadores. Olhem para longe daqueles que seriam fanáticos. Olhem para longe daquilo tudo e olhem para
Jesus. Nós estamos gravados em Sua Palavra. Aleluia. Ele aparecerá para aqueles que esperam a Sua segunda
vinda.
209
Se você quiser vir à frente, ao altar, para receber oração, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não
tem preenchido estas qualificações do livro de Atos, sobre o que Pedro falou e gostaria de receber isto nesta manhã.
Enquanto nós cantamos outra estrofe, eu gostaria de orar para você receber o Espírito Santo. Enquanto nós
cantamos.
“Oh, olhe e viva, meu irmão.
Olhe para Jesus agora e viva.” (Alguém mais?)
“Está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer, olhar e viver.”
210
O que está acontecendo com as mulheres nesta manhã? Todos aqui são homens? Raramente você vê isto.
Esta é uma hora de sinceridade. Tudo bem.
“Olhe e viva meu irmão, viva
Olhe para Jesus agora e viva
Agora, está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver.”
211
Eu sinto que alguém mais deveria vir. Venha. Estes, estes quatro homens em pé aqui, há mais do que estes
aqui. Venha. Venha. Você quer viver? Lembre-se, Deus está anotando. Eles perguntaram: “O que devemos fazer
para sermos salvos?” E isto foi dito e eles. Agora, Ele não pode mudar aquilo, e nunca foi mudado no decorrer das
eras da Bíblia.
212
Agora, nós temos diferentes idéias. Nós mudamos aquilo que foi dito agora, oh, que coisa, mudamos tudo.
Mas não, não olhe para isto. Não olhe para o que eles estão fazendo agora. Olhe para o que Ele disse aqui. Olhe
para a Bíblia. Olhe e viva, irmão. É a única maneira que você pode viver. Irmã, você também. Venha agora, se você
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não recebeu esta experiência e sabe que é exatamente a Bíblia, com o próprio Deus confirmando. Não perca esta
chance.
213
Para o que você está olhando nesta manhã? O que você está olhando? Você parou neste hediondo e
agitado dia que nós estamos vivendo? O que você está procurando? Deus estabeleceu tudo.
214
Ao mover das águas, no primeiro pequeno movimento, as pessoas pulavam dentro. Ao sinal da nuvem do
tamanho de uma mão no céu, Elias disse: “Aquela nuvem, do tamanho da mão de um homem, como um vapor.” O
que era aquilo? Ele continuava crendo. “Eu ouço o som de abundante chuva.” Aquela nuvem se tornou duas. Duas
nuvens se tornaram um monte. Um monte se tornou uma montanha. A montanha se tornou outra montanha. E logo,
você sabe, o céu inteiro estava trovejando e a chuva caindo. O que era aquilo? Ele aceitou o que Deus enviou.
215
E nesta manhã, se aquela pequena coisa tocou seu coração, e você diz: “Eu preciso disto,” este é aquele
pequeno sinal do tamanho da mão de um homem. Venha.
“Venha e viva, meu irmão, viva
Oh, olhe para Jesus agora e viva
Oh, está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver.”
Vamos inclinar nossas cabeças.
216
Vamos inclinar nossas cabeças. Eu gostaria de saber se vocês irmãos, aqui, alguns de vocês irmãos
ministros, você gostaria de descer, alguns de vocês irmãos, e impor as mãos sobre estes irmãos que vieram aqui, se
vocês quiserem irmãos.
217
Senhor Jesus, este homem trouxe sua confissão, veio nesta manhã. Desfaça todas as dúvidas dele. O
Sangue, Pai! Perdoe-nos, Senhor! Ele merece que desistamos de tudo por Ele.
218
Da mesma maneira, para este irmão aqui, Senhor, que sua confissão possa pingar no Sangue de Jesus
Cristo, que ele possa ser cheio com o Espírito Santo. Que Deus possa mudar o nome dele, recostado em sua
bengala. Mas ele precisa do Espírito Santo. Ele fez sua confissão nesta manhã.
219
Encha-o com o Espírito Santo. [O irmão Branham e os ministros continuam orando pelos que estão no altar.
– Ed.] E que possa vir um grande poder do Espírito Santo. Amém.
220
Toda a igreja com as cabeças inclinadas agora, estejam em oração. Estes irmãos estão orando agora, e
todos coloquem suas mãos sobre eles e orem. Aqui há outro vindo.
221
Senhor Jesus, sobre a confissão que ele vem fazer hoje, eu oro, Deus, para que Tu possas enchê-lo com o
Espírito Santo, Senhor. Somente um Sangue pode dar aquele pulo sobre o abismo. Este é o Sangue de Jesus Cristo
que flui dentro do abismo e o coloca próximo a Deus nesta noite. Conceda isto, Pai, por Jesus Cristo. Amém.
222
Todos em oração agora, impondo as mãos sobre eles, irmãos, estes homens em pé aqui. Orando com todo
seu coração agora.
223

Agora, venham fazer sua confissão. Deus não pode mentir.

224
Esta é exatamente a maneira como eu recebi, quando eu disse: “Senhor Deus, eu estou profundamente
sincero. Eu realmente quero dizer isto, do fundo do meu coração. É como estar entre a vida e a morte, e eu não
quero morrer, eu quero viver, eu quero ir para o Céu. E Tu prometeste isto.”
225
Eu nunca tinha ouvido de tal coisa como Pentecostes, nunca tinha ouvido sobre tal coisa. Mas eu disse: “Na
Bíblia aqui, o que é requerido nesta Bíblia, é para eu me arrepender, e eu tenho me arrependido. E fui batizado em
Nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, Tu me prometeste o Espírito Santo. Tu prometeste fazer isto.”
226
Eu nunca tinha ouvido sobre falar em línguas, nunca tinha lido na Bíblia. Eu não tinha pensado nisto. E lá
veio uma Luz no quarto, em forma de cruz, e seja o que aquilo foi, estava falando em línguas. Eu disse: “Eu não
entendo Tua voz, Senhor, Tua língua. Se Tu não puderes falar em inglês, e eu não entendo Tua língua, se Tu vieres
e falares outra vez, será um sinal que Tu me aceitaste.” E lá veio a Luz novamente.
227
Oh, irmão, eu olhei e vivi então. Eu tenho vivido desde então no glorioso Reino de Deus, onde o poder de
Deus está fluindo livremente, descendo da fonte de Suas bênçãos.
228
Agora, vamos levantar nossas mãos enquanto ficamos em pé, cada um de nós, e estes homens. Agora,
irmãos, o Espírito Santo está aqui. O Perdoador está bem aí ao seu lado. Vamos crer de todo o coração agora.
Vamos crer, cada um de nós. Agora, vamos levantar nossas vozes a Deus. Deus lhes abençoe.
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229
Pai Celestial, nós oramos... Senhor Jesus, eu oro para que Tu concedas isto. Senhor, que ela não falhe em
ver isto agora. O Senhor a salvou de morrer. Agora ela está livre para viver.
Olhe e viva, meu irmão, viva
Olhe para Jesus agora e viva
Oh, está escrito na Palavra, aleluia!
É a única coisa que temos que fazer: olhar e viver
Oh, olhe e viva
230

Todos vocês pessoas doentes, olhe da mesma maneira agora, olhe para Jesus.
Olhe para Jesus e viva.

231
Isto mesmo. Como a serpente de bronze. Não havia nenhum poder na serpente, mas era o que eles
olharam. Agora a promessa diz: “Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.” Eu imponho minhas mãos sobre
eles, como uma representação, como a serpente de bronze. Que eles possam olhar para Jesus, O qual morreu. Ele
é a propiciação para curar o nosso pessoal doente. Ele é a propiciação para nossos pecados. Que o poder de Deus
venha sobre esta água e cure cada um, em Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O bebê? O bebê?
232
Em Nome de Jesus… Em Nome do Senhor Jesus... Oh, em Nome de Jesus Cristo.
Deus te abençoe agora. Creia de todo o seu coração. Creia.
Oh, olhe e viva, meu irmão, viva. (Como você faz isto?)
Você olha para Jesus agora e vive
Oh, está escrito na...
Lembre-se irmão...
233
Você sabe qual é o problema com as igrejas hoje? Nós deixamos... Nós desistimos muito rápido. Elias ficou
lá e orou, orou, orou, até que alguma coisa aconteceu. E quando ele sentiu aquela pequena gota descer no seu
coração, ele disse: “Eu ouço o som de abundante chuva.” Se homens e mulheres aqui que querem a Cristo, ou o
Espírito Santo, que querem ser curados, se eles simplesmente permanecessem e dissessem: “Senhor, Tu
prometeste isto. Tu prometeste isto,” então sentir aquela gotinha. Diga: “Aqui está Senhor. Eu aceito o Espírito
Santo,” alguma coisa vai acontecer.
Oh, olhe e viva, meu irmão, viva
Olhe para Jesus agora e...
234
Apenas levantem suas mãos agora. Receba o que você quer. Ele está na cela com você. Tudo bem. Aleluia!
Tudo bem, irmão, se você quiser vir.
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