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1. Ouvindo estes hinos maravilhosos, ouvindo a igreja cantá-los, e pensando acerca dos velhos
tempos, e olhando e vendo faces que não via há muito tempo, é apenas algo acerca disto que é real,
poder voltar à igreja. Vocês não pensam assim? Bom.
2. Eu estava... Há alguns momentos atrás, um velho amigo que há tempo não o via, oh, acenei para
ele, eu penso que têm se passado anos desde que o encontrei... me associei com ele... um rapaz,
Jim Poole. Eu costumava correr por aí quando eu era um menino, e agora... Ele foi à minha casa há
pouco tempo atrás, a primeira vez que ele já esteve em minha casa desde que éramos... bem, desde
que casei.
3. E a senhora Wood aqui o convidou para vir e nos ouvir pregar. Ele disse: "Bem, eu costumava
ouvi-lo o tempo todo." E quando andávamos juntos caçando e assim por diante, e nós... ele não... Ele
não falava muito, você sabe. Eu falava o tempo todo. Eu disse: "Por que você não diz algo?"
Ele disse: "Como posso?" Eu simplesmente tomava o tempo todo.
4. Então parece que é assim que tem sido comigo: tomando o tempo, falando muito, não indo a lugar
algum. Mas estou feliz que hoje tenho mudado minha maneira de falar desde aqueles dias, falo
acerca do Senhor. Eu simplesmente O amo.
5. Eu estava falando com o irmão Ruddell, e ele estava me contando ali... (Obrigado, irmão Temple.)
Eu estava falando com o irmão Ruddell. E ele veio há poucos dias atrás, e estava falando comigo, e
me contou três sonhos que ele teve. E eu me lembro de dois deles; e eu esqueci o outro. Eu estava
tentando lhe dizer o que era isto. Eu estava com um espelho tentando me refletir, e dizendo: "Você vê
como Deus Se reflete, apenas como nós nos refletimos em um - em um espelho." Certamente isto
tem sido bom.
6. Irmão Creech, é sua moça que está tocando o piano? Eu não sabia se era a Patty. Onde está
Patty? Como... Meu Deus, Patty. Eu me lembro quando eles moravam ali em baixo, bem, bem aonde
eles vivem agora; ela era apenas como esta companheira assentada bem aqui. E Mary Jo, eu penso,
está casada? Jim estava de pé ali há poucos momentos atrás. Seu neto estava ali, e aqui entrou meu
neto. Eu disse: "Seria melhor pegarmos nossas bengalas e nos assentar. Você não acha?"
7. Porém, um pouco além do rio há um grande lugar, é para lá que estamos olhando. E isto não é
porque eu tenho... porque estou envelhecendo que penso acerca disto. Eu comecei a falar sobre isto
quando eu era apenas um pequeno, um pequenino companheiro, jovem bem no início da vida. Eu
cria que havia uma terra em algum lugar. Nós vamos desta forma. Estou muito feliz por isto.
8. Você sabe, eu... eu não digo algo que se conta muito, especialmente quando você está apenas
falando. Mas muitas vezes eu pego algo em uma outra Escritura aqui. Porém, às vezes o Senhor me
dá algo, e isto apenas me delicia demais quando me seguro em algo que é verdadeiramente bom. Eu
apenas... Oh, isto me faz tão bem. Nós todos sentimos desta forma. Eu sei, irmão Neville, vocês, e
irmãos aqui, irmão Junior, todos vocês, vocês se sentem da mesma forma quando recebem algo que
o Senhor vos dá, e vocês vêem que isto é apenas muito real.
9. E na outra noite eu estava pregando (eu creio que era no Tabernáculo), e eu atingi algo que tem
me feito mais bem do que qualquer coisa que tenho pensado desde que me converti. E isto foi... Eu
posso repetir isto novamente se eu puder. Eu sei onde... Eu sei onde estou indo, mas esta foi a
evidência da salvação. Vê? Eu... Isto me atingiu e eu... eu disse isto. Eu fui para casa; entrei no meu
quarto, e andei de um lado ao outro. Eu... eu apenas tive um bom tempo comigo mesmo, você sabe,
apenas ali pensando acerca disto.
10. E aqui está o que era isto. Eu posso passar isto a vocês apenas por um minuto. Eu estava
falando acerca de sermos possuidores de todas as coisas; tudo é nosso. Dizem que somos um grupo
de loucos, você sabe. Porém, afinal, tudo nos pertence. E nós podemos... Esta é a razão pela qual
nós agimos de forma estranha. Vê? Somos herdeiros de todas as coisas. Vê?
11. E eu estava pensando como possuímos amor, gozo, coragem; nós
possuímos fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Você não pode comprar isto com
dinheiro algum. Não importa, não há um... Desça ali e compre-me um quarto de paciência. Vê?
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Apenas não pode fazer isto, e... contudo, Deus nos dá isto. Nós possuímos isto; esta é nossa
possessão. E então compre-nos um pouco de fé. Estávamos desejosos de dar tudo o que tínhamos
por um pouco de fé. Vê? Porém isto nos é dado, e tudo o que vem do Senhor é gratuito. Isto não é
maravilhoso?
12. Então eu pensei nisto: quando Israel, uma vez escravo, os filhos de Deus em escravidão no
Egito... Agora, isto foi a herança de Deus, assim como nós somos hoje. E então... Provavelmente
trariam algo para eles comerem, um tanto de pão, e o lançavam, e qualquer coisa que eles pudessem
pegar e segurar. Matavam um, e era como matar um cachorro ou algo assim. E eles desejavam uma
libertação dali. Eles tinham estado ali por quatrocentos anos.
13. Então um dia, veio caminhando do deserto um profeta com uma... uma Luz o seguindo, e ele lhes
disse que havia uma terra que manava leite e mel, e Deus daria isto a eles. E Ele fez sinais e
maravilhas mostrando-lhes que ele não era um falso, algo falso, mas ele era de fato comissionado
por Deus para levar aquelas pessoas à terra.
14. Agora, pensem nisso. Os filhos deles... Os encarregados vinham, e se quisessem matar um deles
estava tudo bem. Nada podia ser dito. Podiam ir e levar sua filha jovem a algum trabalho forçado, ora,
nada poderia ser dito. Você teria que ficar ali e deixá-la ir. Vê? Seu filho, por exemplo - não trabalhou
certo e se eles quisessem matá-lo por isto, o matariam. Isto estava tudo bem, nada poderia ser dito.
15. Mas agora, lhes fora dito que estavam saindo desta escravidão, e eles iriam a uma terra que
manava leite e mel, e eles poderiam ter suas próprias fazendas. Eles poderiam criar suas próprias
coisas, alimentar seus próprios filhos, enviá-los à escola, viver em paz. E a grande terra... E isto
pertencia a eles. Você sabe, esta foi uma grande promessa. Pense no que isto significava. Bem, este
profeta fez tantos milagres entre eles a tal ponto que viram que - que ele realmente era um homem
enviado de Deus. Bem, eles foram deserto afora.
16. E quando eles chegaram em Cades-Barneia... Agora... Cades-Barneia é o lugar de julgamento.
Isto foi naquele dia para o mundo. Cades-Barneia era um lugar onde havia uma grande fonte e muitas
outras pequenas se ramificavam desta fonte.
17. Bem, eles tinham um homem entre eles, um grande guerreiro chamado Josué ("Josué" significa
"Jeová-Salvador."), e Josué foi à terra prometida. Agora, lembre-se, nenhum deles jamais estivera ali.
Eles não sabiam se a terra era de fato ali ou não. Eles apenas, por fé, foram ao que lhes fora dito,
que Deus tinha um lugar para eles, e eles estavam indo àquele lugar apenas por fé. Agora, pense
nisto. Saíram do Egito e Deus os trouxe para fora, e agora eles estavam mais próximos desta terra.
18. E quando eles chegaram mais próximo da terra, Josué foi até a terra e trouxe a evidência: cruzou
o Jordão, foi à Palestina, trouxe de volta a evidência, grandes cachos de uvas, que tinham que ser
carregados por dois homens, e eles puderam comer aquelas uvas. E eles disseram: "A terra é apenas
exatamente o que Deus disse que ela era." Oh, que liberdade era aquela, onde eles podiam ir agora e
eles poderiam ter suas próprias fazendas, criar seus filhos e ter... E as bênçãos de Deus sobre eles, e
viverem em paz. Eles não eram escravos de ninguém.
19. Como... Porém finalmente, depois que vivessem uma boa e longa vida, eles finalmente tinham
que morrer, mesmo sendo filhos de Deus. Isto foi indo ano após ano: cultivando suas plantas, e tendo
suas famílias, e boa vida pacífica e então morrer.
20. E então um dia veio o maior Guerreiro de todos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E Ele disse:
"Há uma terra onde o homem não morre. Na Casa de Meu Pai há muitas mansões. Se não fosse
assim, eu não vos teria dito. Irei preparar um lugar e retomarei para recebê-los." Agora, Ele é o
Profeta que veio falando de uma terra além do rio Jordão, morte, onde estes... Embora vocês tenham
suas fazendas, vocês tenham suas famílias, vocês são abençoados por Deus, contudo vocês têm
que morrer. Porém, há uma terra do outro lado onde você não morre. Oh, que coisa!
21. Então Ele veio a Cades-Barneia, Calvário, o lugar de julgamento novamente. Onde a pena do
pecado que levou o homem a morrer, foi levada a julgamento em Sua Cades-Barneia. Ele pagou a
pena do pecado, morreu, cruzou o Jordão, o Jordão da morte, e ressuscitou no terceiro dia.
22. Voltou e disse: "Toca-me. Um espírito não tem carne e ossos como Eu.Têm algo para comer?"
Ele comeu peixe e pão. E Ele esteve com eles por quarenta dias, provando, como Josué, que a terra
estava ali. Ele é a evidência da terra ali. Agora, Ele disse: "Todo aquele que crê nisto, ide ao mundo
todo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não
crê, será condenado."
23. Então no dia de Pentecostes Ele enviou de volta o penhor deste lugar, a segurança, a evidência
que esta terra é real. Apenas como Josué trouxe de volta a evidência, Jesus trouxe a evidência do
Espírito Santo.
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24. Agora, nós nos consideramos mortos. Nós fomos sepultados com Ele no batismo conforme Sua
morte, e ressuscitamos com Ele na ressurreição. E agora nós já estamos, não estaremos; nós já
estamos ressuscitados. Oh, que coisa! Nós estamos agora, não estaremos; estamos agora, esta
noite, assentados em lugares celestiais. Como? Em Cristo Jesus. Não estaremos em algum outro
tempo; estamos agora. A igreja não percebe quem ela é. Vê? Estamos bem agora, bem neste minuto.
Como? Em Cristo Jesus, reunidos juntamente com Ele, já ressuscitado dos mortos. Nossas almas
são imortais.
25. Agora, vamos apenas parar um minuto. Aqui uma vez costumávamos mentir, roubar, trapacear,
brigar, amaldiçoar e tudo mais. E então nós confessamos todo este pecado. Então nós fomos
sepultados com Ele no batismo e ressuscitados com Ele. E quando nos levantamos: "Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e
recebereis a evidência," a evidência desta boa terra. E então este Espírito que vem sobre nós, nos
tira daquela mentira, roubalheira, e todas aquelas coisas lá atrás. E agora somos ressuscitados com
Ele, agora estamos assentados com Ele aqui em lugares celestiais. Nossas almas absolutamente já
estão.
26. Ora, William Branham tem estado morto por uns trinta e poucos anos. Eu me tornei uma nova
criatura. Aquele velho homem morreu. Eu olhei lá atrás, enquanto conversava nesta tarde com este
meu amigo. Ele disse: "Você se lembra quando você costumava fazer tal e tal coisa? Você se lembra
quando jogamos aquele garoto na água naquela noite enquanto roncava?"
Eu disse: "Sim. Eu não faria isto novamente."
"Lembra daquela vez que íamos cutucar aquele sapo com um alfinete, quando ele fazia um 'gurr
assim?"
"Sim," eu disse: "Eu me lembro disto, e todas aquelas coisas que fizemos."
Eu pensei: "Você sabe que quando eu era... Isto é quando eu era... Isto é quando eu estava
morto." Vê? Mas agora estou vivo. Oh, eu não faço isto. Agora, estamos assentados em lugares
celestiais em Cristo Jesus. E agora nós temos que ter o penhor de nossa salvação, o primeiro
pagamento. A coisa custa dez mil dólares, e Ele nos dá os primeiro mil. Vê? Este é o primeiro décimo
de nosso penhor que... Nós temos nos elevado acima do pecado e incredulidade à ressurreição com
Cristo, e agora estamos assentados juntamente em lugares celestiais com esta evidência, como
Josué trouxe de volta. A terra está ali e nós estamos a caminho. Não haverá mais morte, não pode
haver morte.
27. Quando eles te disserem em algum tempo: "O irmão Branham morreu," não creia nisto. Por quê?
O irmão Branham não pode morrer. Vê? Isto é correto. Eu não posso morrer: estar morto. Agora,
William Branham morreu há muito tempo atrás - cerca de trinta anos, ou melhor, cerca de trinta e dois
anos atrás. Eu tenho estado pregando cerca de trinta e dois anos. Então ele morreu antes mesmo
disto. Mas agora esta é uma nova criatura.
28. Russell Creech, uma nova criatura, ele não é aquele garotinho que costumava correr por aí, ali
em baixo em Corydon. Orman Neville não é aquele garotinho que costumava ser, e - e o irmão
Ruddell não é aquele garotinho que costumava ser, você sabe. E o irmão Jackson e todos estes
outros, eles não são aqueles companheiros. Todos vocês, irmãos e irmãs, nós não somos aquelas
pessoas que costumávamos ser. Nós somos - nós somos novas criaturas - novas criações. Você não
tem que se preocupar acerca disto; nós já estamos aqui em cima. Olhe onde estávamos; olhe onde
nós estamos agora: novas criações em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Você sabe, Russell, eu sinto
como que quase posso cantar aquele hino que toda vez que eu ouço, eu penso em você e na irmã
Creech.
Sim, eu subirei, oh glória.
Sim, eu subirei. (Sim, senhor. Vocês se lembram quando costumávamos cantar isto?)
Quando tudo aqui terminar,
Sim, eu subirei.
29. Quando começamos a envelhecer, e o cabelo vai ficando grisalho, ombros se inclinando, isto
apenas significa mais para nós do que nunca. Vê? Porque um jovem espera ansioso: com quem ele
se casará? Como ele vai educar seus filhos? Quando isto tudo acabar, então isto está para se
terminar. Vê? Então você está encarando o pôr-do-sol. Mas apenas pense, irmãos, não há nada ei.
(Eu gosto disto.) senão o que temos. Nós temos amor; nós temos gozo; nós temos paz; nós temos
Vida; nós temos... Nós possuímos a morte. Isto é correto. A Bíblia disse que a possuímos. Nós
possuímos a morte; isto nos pertence. Nós não pertencemos a isto; isto nos pertence.
Dizem: "O que você fará com a morte?"
Apenas como Paulo disse quando ela veio bater na porta. Disse: "Você veio para me escoltar
na travessia do rio?"
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30. Um escritor certa vez escreveu: "Deus prendeu a morte em uma carruagem. A única coisa que ela
pode fazer é te puxar à Presença de Deus." Isto é tudo. Não pode morrer. Eles amarraram a morte à
uma carruagem, e a única coisa que ela pode fazer é te puxar à Presença de Deus. Ela é apenas
uma mascote que vem para te puxar na travessia do rio. Isto é tudo o que ela é. Então não há nada
mais que nos incomoda. Paulo disse, quando a morte veio rolando através do - do tempo a ele, ele
disse: "Oh, morte, onde está o teu aguilhão?"
Disse: "Bem, eu vou te levar para a sepultura."
Ele disse: "Então, sepultura, onde está a sua vitória? Eu te possuo também." Então ele se virou e
disse: "Mas graças a Deus, o Qual nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." Então nós temos
isto, irmão Temple. É isto. Isto tudo está acabado.
31. Bem, a irmã Snelling costumava cantar um antigo hino. Eu penso que nenhum de vocês
provavelmente se lembra da irmã Snelling. Eu estive na sepultura dela outro dia. Ela costumava
cantar um pequeno jubileu Pentecostal acerca de:
Vamos adiante, vamos adiante
Falando sobre este bom e velho Caminho,
Vamos adiante, vamos adiante
Falando sobre o Senhor
(Vocês já ouviram isto?)
Sentindo muito melhor
Apenas falando acerca deste bom e velho Caminho,
Eu estou me sentindo muito melhor
Eu estou falando acerca do Senhor.
É isto. Correto. Vamos falar com Ele apenas um minuto agora em uma palavra de oração antes de
começarmos a ler a Sua Palavra.
32. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e nossos olhos fechados, e os cuidados do dia se
passaram e temos nos reunidos em Seu Nome e em Sua Presença. Haveria alguém aqui que se
lembra de algo que queira que seja lembrado diante de Deus? Apenas levante sua mão querendo
dizer: "Deus apenas lembre-se de mim."
33. Nosso Pai celestial, o infinito Deus, o Qual sabia que estaríamos aqui esta noite antes que o
mundo fosse formado, Tu tens visto estas mãos. Tu sabes o que está por detrás de cada uma delas,
o que foi colocado debaixo do coração que levou aquela mão a se levantar. Eu oro por elas, Pai, que
Tu respondas de acordo com Sua grande riqueza e glória e Seu poder.
34. Nós Te agradecemos por esta igreja, por seu pastor, sua diretoria, sua junta administrativa,
diáconos, todos os membros, por todas aquelas preciosas almas que estão de passagem aqui em
Clarksville - peregrinos, estrangeiros, que não pertencem mais ao mundo. Eles deixaram todas as
coisas do mundo, venderam tudo o que tinham e compraram esta grande Pérola de grande preço, o
Senhor Jesus, o Qual nos dá a Vida Eterna. Nós Te agradecemos por isto, Senhor.
35. Obrigado por estas preciosas almas, e eu oro por todas e cada uma. Eu penso no irmão Jackson
e como ele tem trabalhado, se esforçado, tentando alimentar as ovelhas, e por ter feito um lugar de
reunião para ajuntar os peregrinos, mantendo-os juntos esperando pela vinda do Senhor, ele, sua
esposa e sua família. Assentado aqui atrás de mim, esta noite, está o irmão Ruddell, e ele também
está tentando mantê-los juntos, o pequeno grupo que está de passagem na década de 62; o irmão
Neville e o grupo ali no Tabernáculo, de passagem; e os demais, Senhor, que estão presentes que
podem ser de outros lugares. Nós estamos esperando a vinda do Senhor.
36. Perdoe-nos, Senhor, enquanto nos reunimos juntamente agora. Nós vimos no Nome de Jesus,
sabendo que Tu prometeste nos ouvir ao que pedíssemos em Seu Nome, e nos seria concedido.
37. E agora esta noite enquanto abrimos a Bíblia para penetrar em uma pequena lição... Agora, nós
não estamos aqui para sermos vistos ou para sermos ouvidos apenas como homens. As pessoas não
estão assentadas neste lugar apenas para dizer: "Bem, eu frequentei a igreja esta noite." Nós
estamos esperando a Tua visita, Senhor. Nós estamos esperando por isto. "Aqueles que esperam no
Senhor renovarão as suas forças." E nós pedimos que Tu partas o Pão da Vida. Possa o Espírito
Santo tomar as poucas palavras e plantá-las profundamente no coração. Fortaleça aqueles, Senhor,
que estão fracos, e dê gozo àqueles que estão fortes, coragem aos que estão desencorajados, saúde
ao que está enfermo, salvação àqueles que estão perdidos; e nós inclinamos nossas cabeças e Te
damos louvor. Nós pedimos isto e nos entregamos à Tua Palavra no Nome de Jesus. Amém.
38. Eu gostaria de ser lembrado por esta igreja quando começarmos, na semana que vem, uma
jornada através de duas nações para pregar o Evangelho. Orem por nós enquanto vamos adiante. E
se você tiver alguns amigos por aí (Vocês conhecem o itinerário), vindo às reuniões, nós estaríamos ou poderiam vir, ficaríamos felizes em tê-los na reunião.
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39. Nós oraremos por todos vocês ali, seu pastor e outros diferentes, para manter a chama do lar
queimando agora até que retornemos. Se Jesus voltar antes de regressarmos, nos encontraremos
naquela manhã. Se nós temos qualquer outro motivo senão esse, que Deus nos perdoe.
40. Agora, nós queremos abrir a Bíblia, apenas para poucas palavras esta noite; encontra-se no Livro
de Josué 24, versículo 14 e versículo 15, eu quero ler a partir de Sua Palavra. Ouçam com atenção à
Sua Palavra. Josué 24: 14 e 15:
Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos
quais serviram vossos pais dalém do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os
deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em
cuja terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
41. Que o Senhor abençoe a leitura de Suas Escrituras. Eu tenho algumas anotações aqui que eu
gostaria de falar um pouquinho a partir delas, e eu quero tomar um texto esta noite e chamá-lo de: "O
conflito - O conflito entre Deus e Satanás." E agora, apenas para ensinar isto como uma lição de
escola dominical, porque tenho várias Escrituras colocadas aqui.
42. No Éden, Deus conhecia Seu inimigo e todos os ataques de Seu inimigo. Agora, Deus é o Deus
infinito, e o Deus infinito é a perfeição das perfeições. Ele sabia de todas as coisas antes que elas
fossem. E por essa razão, se este Deus infinito poderia ter olhado adiante, e o fez, e viu o fim desde o
princípio, e sabia que Ele teria filhos nesta terra, Seus Próprios filhos abençoados, você não crê que
Ele proveria para eles o melhor que Ele poderia prover?
43. Não faria você esta noite, a seus filhos que estivessem necessitados, pequenos companheiros
que não podem cuidar de si mesmos, você não lutaria, e trabalharia, e faria qualquer coisa para
prover o melhor que você pudesse ou fosse capaz para atender aquelas crianças? Porque você é um
pai, um pai. E se isto sendo o - o - o que eu diria, o - o verdadeiro, e pensar acerca de um pai
terreal... E a parentela iniciou-se em Deus, porque Ele foi o primeiro Pai. Você não acha que Deus,
vendo o que Satanás seria, o que Satanás faria, Ele daria a Seus filhos e os proveria com a melhor
coisa que ele poderia prover a eles, para... Sabendo qual seria o ataque do inimigo, Deus fortificou
Seus filhos. Vê?
44. Nós tomamos a guerra, quando um general sai a encontrar-se com um outro general na guerra. E
este general, se ele é um verdadeiro cidadão daquela nação que ele representa (e ele certamente
seria, teria que ser um general) e ele... A primeira coisa, ele estuda os ataques do inimigo. Ele sabe o
que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, porque ele como que deu uma espiada. Nós temos espiões
em todos os lugares, você sabe. Há espiões americanos na Inglaterra. Há espiões americanos na
França. Há americanos... e há espiões alemães aqui, e há... Não importa quão amigáveis nós
sejamos, nós ainda temos espiões. E nós estamos espiando por aí algum tipo de arma nuclear. Então
a encontramos, a levamos ao país. Então o que é isto, eles se preparam. Quando a guerra vem, eles
sabem como atacar seus inimigos.
45. E se nós soubéssemos... Deus sabia que este grande combate estava vindo entre o certo e o
errado, e Ele sabia o que o inimigo iria fazer, Ele sabia exatamente como equipar Seu povo. Então se
vemos, a primeira coisa com que Deus equipou Seus filhos foi... Sendo infinito, Ele sabia o que
conseguiria derrotar Satanás a qualquer hora, qualquer lugar, em todo lugar, ou qualquer condição.
Agora, Ele não diria: "Eu lhes darei algo aqui, e então poucos anos mais tarde eu posso estudar algo
melhor para dar-lhes. E então, alguns anos mais tarde..."
46. Como nós, na força militar, o velho arco e flecha, e a marreta, e então o próximo seria um...
Depois do arco e flecha veio o mosquete, e depois do mosquete veio um rifle .45 Springfield, e - e
agora a - as armas atômicas e coisas. Vê, nós continuamos crescendo mais; mas Deus no princípio
deu a Seus filhos a arma atômica, porque Ele é o Deus infinito.
47. Agora, vendo que haveria um conflito, e haveria uma batalha, Deus equipou Seus filhos com o
tipo certo de munição, o tipo certo de ataque, o tipo certo de todas as coisas que eles tinham
necessidade e que os levaria a passar por todo o caminho, do Éden ao rapto. O que foi isto? A
Palavra. A Palavra. Isto é o que derrota Satanás, é a Palavra. Ela o derrota em qualquer lugar, em
todo lugar.
Agora, por que queremos substituir por algo mais quando nós já temos a melhor coisa que há: a
Palavra?
48. E vemos que Jesus na terra (apenas para provar que isto foi o melhor equipamento), quando
Satanás veio num combate mão-a-mão com Jesus, Ele não apenas usou Seu poder e amarrou as
mãos dele; Ele simplesmente pegou a mesma arma que Deus deu no jardim do Éden, Sua Palavra, e
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disse: "Está escrito. Está escrito." E ele o esmurrou para fora do ringue com isto. Isto é correto,
porque isto é o melhor de Deus.
49. E olhe onde é isto. Isto não é apenas para um ou dois na igreja; é para cada um de nós. Todo
cristão tem o direito de tomar esta Palavra e lutar com o inimigo em qualquer lugar que você o
encontre. Qualquer lugar que você encontrar o inimigo, esta Palavra é o que você tem que usar. E
Jesus provou isto quando Ele veio. Então Ele equipou Seus filhos com a Palavra para a proteção
deles contra o inimigo.
50. Quando a - a guerra e as batalhas e - se estabelecem, então há somente uma coisa que um
verdadeiro soldado pode usar, um verdadeiro soldado cristão, isto é o ASSIM DIZ O SENHOR.
Caminhe até ali e encontre o inimigo com a segurança que nada... "Mil poderão cair à tua direita e
dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido." Apenas lembre que Deus fez esta afirmação e dá
isto a Seus filhos e isto é o melhor que já tem havido.
51. Satanás, no Éden, quando ele veio com estes ataques, para atacar a pessoa, sabendo que os
filhos de Deus estavam fortificados com esta Palavra, Satanás atacou a Palavra. Vê? Ele não atacou
o ser; ele atacou primeiro a Palavra. Olhe para aquele gatuno, lagarto, o que ele faz hoje. Para
começar, ele não pode atacar, dizendo: "Bem, esta não é uma boa pessoa." Esta é uma boa pessoa.
Vê? Mas a única coisa que ele tenta fazer - não importa quão boa a pessoa seja, é - é levá-la a negar
esta Palavra. Isto é simplesmente a única coisa que ele quer fazer: te levar a negar esta Palavra.
52. Então Satanás tentou - atacar a Palavra no jardim do Éden. Então ele tinha que fazer algo, agora,
que ele pudesse usar... que para o ser humano parecesse melhor do que a Palavra. Vê? Ele tinha
que ter algo que se parecesse melhor ao humano do que a Palavra. E você sabe o que ele usou? O
arrazoamento, apenas o que chamaríamos de o senso comum. Vê? Então isto é o que ele usou e foi
bem sucedido. Então isto é o que ele tem usado o tempo todo.
53. Mas Deus não pode te dar nada senão Sua Palavra, porque isto é o que Ele escolheu primeiro. E
quando Deus faz uma decisão, ela tem que permanecer desta forma.
54. E Satanás pegou o arrazoamento, e pegou os arrazoamentos e atacou a Palavra, e sacudiu Eva
para fora do caminho. Isto é correto - através de arrazoamentos, arrazoamentos humanos.
55. Agora, a única maneira pela qual ele - ela poderia ser levada a descrer da Palavra de Deus, teria
que ser por atração. E Satanás sabia como atraí-la com arrazoamentos. Isto tem que atrair a você, e
o pecado é bastante atraente. E há somente um pecado, e este é a incredulidade. Então isto é
verdadeiramente atraente. Satanás faz o pecado ser muito atraente a você.
56. Apenas parando aqui por uns minutos... Eu tenho frequentemente pensado, como um jovem, e
lido acerca de diferentes nações e moral do país; e tenho ouvido diferentes pessoas me contarem,
especialmente na França, ali em um lugar chamado Pigalle, e como que as pessoas são tão imorais.
Bem, eu pensei se alguma vez eu fosse ali, eu veria aquelas pessoas ali, mulheres vindo, você sabe,
réprobas com tal velha aparência enfeitiçante, você sabe, e baixas. E - eu - eu fui a Pigalle, na
primeira noite, eu e mais três ministros. Irmão, que surpresa nós tivemos. Agora, Satanás é esperto
demais para isto. Ele não vai produzir algo como aquilo. Mas algumas das mais bonitas jovens que já
vi em minha vida estavam ali: atraentes. Certamente. O pecado é atraente, é atrativo.
57. Satanás não tem unhas partidas e um - e um - e um rabo pontudo, e - e desta maneira. Ele não é
como o velho John Barleycorn ali com um casaco pendurado e - e orelhas caídas; ele é um astuto
atraente. O pecado não é simplesmente rude, como vocês pensam que é; é muito atraente. Portanto,
temos que observá-lo atentamente. (Vamos apenas entrar nisto um pouquinho; eu pensei em algo
mais.)
58. Então como Satanás faz isto parecer tão real, é atraente para eles. Mas se eles apenas tivessem
ficado fortificados com a Palavra, permitido a Palavra ser a fortaleza deles, então veja, eles teriam
sido fortificados. Eles teriam estado detrás da Palavra. A Palavra sempre teria estado na frente deles:
ASSIM DIZ O SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR, esquerda ou direita,
ASSIM DIZ O SENHOR.
59. Como aqueles Anjos ali naquele dia quando Isaías encontrou no templo, ele pensou que tudo
estava indo muito bem: um bom pregador cortês, o rei gostava muito dele. Mas o rei foi tirado dele um
dia. E ele se ajoelhou no altar e caiu em uma visão, e viu Anjos com asas sobre suas faces e sobre
seus pés e voando com duas asas, cantando: "Santo, santo, santo, Senhor Deus Todo-Poderoso."
60. Vê, em todas as direções eles iam e Ezequiel viu o quadro da visão. Desta forma o Espírito de
Deus estava se movendo; isto tinha a face de um boi; neste lado isto tinha a face de um leão; e a
cada lugar que ele ia isto tinha uma face. Para cada lado que se virava era guardado. A Palavra de
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Deus não tem por onde sair, está fortificada em todos os lugares: Assim Diz o Senhor, Assim Diz o
Senhor.
61. Seu caminhar, seu falar, seu negócio, sua associação, e tudo, coloque a Palavra de Deus
primeiro. Dizer: "Eu creio que irei esta noite, e esta dancinha não fará dano a ninguém." Você poderia
levar o Assim Diz o Senhor com você? Vê, vê?
62. "Eu creio que se eu pudesse empurrar este pequeno acordo, isto... Oh, é apenas um pouquinho
sombrio." Mas você poderia dizer: "Assim Diz o Senhor" com isto? Vê, sempre tome-O primeiro, fique
fortificado, porque Ele é nossa fortaleza.
63. Isto é estranho, mas você sabia que você tem que ignorar antes... A fim de que você creia na
mentira do diabo, você tem que ignorar e negar a verdade de Deus primeiro, antes que você possa
crer na mentira do diabo? Você já pensou nisto? Você tem que negar a verdade primeiro antes que
você possa crer em uma mentira: certo - você tem que negá-la.
64. Eva saiu detrás dela e perdeu a batalha. Assim que Eva... Satanás estava de pé ali atirando em
seus alvos. Ela disse: "Mas o Senhor disse..." E então ele atirou de novo. Ela disse: "Mas o Senhor
disse..." Então ele atirou novamente de uma outra maneira. "Mas o Senhor disse..."
65. Mas Satanás se levantou ali e disse: "Mas espere um minuto. Se o Senhor disse isto, deixe-me
dizer-te algo. Veja que você não é tão sábia quanto Deus; você não sabe o certo e o errado. Mas se...
Ouça, você não gostaria de ser sábia como Deus?"
66. Ora, Eva disse: "Sim, eu - eu gostaria." Talvez algo assim. "Eu creio que se eu pudesse apenas
conhecer toda a sabedoria de Deus. Eu gostaria de saber o certo e o errado. Eu não sei isto." "Bem,
eu te digo..."
Agora, ela disse: "Mas - mas o Senhor disse..."
"Oh, mas certamente você sabe que Ele é um Deus bom. Ele não fará sto." Vê? Bem ali, ela
quebrou a abertura, então ele pôde atirar. Bem ali ela fez a parada errada, bem ali - parou um
pouquinho.
67. Agora, deixe-me dizer algo a vocês, cristãos aqui. Jamais parem um segundo para o diabo. Não
parem para arrazoar isto. Quando vocês começam a arrazoar isto, o diabo entra bem aí. Você não
pode arrazoar Deus; você não pode entender a Deus; você tem apenas que crer em Deus. Vê? Eu
não posso explicar Deus. Ninguém pode. Eu não posso explicar muitas coisas. Mas a única coisa, eu
apenas creio nisto porque Ele disse assim. Agora, nenhum de nós pode explicar isto. Não tente
explicar isto.
68. Não se ajunte com estes incrédulos que dizem: "Bem, agora olhe. Seu pastor ali, Junior, eu ouvi
falar que ele estava orando pelos enfermos. Agora, todos vocês são loucos ali. Não há tal coisa como
cura Divina."
69. Diga: "Está bem, ali não é lugar para você então; você é um incrédulo." Apenas continue
caminhando. Vê? Isto é apenas para crentes. Vê? Não... "Bem, todos vocês dizem que têm o Espírito
Santo. Não há tal coisa como o Espírito Santo."
70. Diga: "Isto não é para você então; é para mim." Apenas vá adiante. Vê? Veja, não tente arrazoar
isto. Isto não é por arrazoamentos. Apenas creia nisto.
71. Você não arrazoa nada, porque lembre-se: a única maneira pela qual você pode aceitar a Deus é
pela fé, não pelas razões, não pelo entendimento, não por ser capaz de explicar. Você não explica
nada; você crê em algo, não o que você sente. Jesus nunca disse: "Você sentiu isto?" Ele disse:
"Você creu nisto?" Isto é correto. Você apenas creia no que Deus diz.
72. Eu não posso explicar a vocês como isto... como pode um... O maior milagre que eu posso
pensar é um homem que... Apenas como... Tome um porco e diga a este porco: "Sabe, você não é
mais um porco; você é um cordeiro," e ele se torna um cordeiro. Vê? Isto seria duro de crer. Ora, é a
mesma coisa que acontece quando você se converte de um pecador a um cristão.
73. Vê, isto muda suas opiniões. Isto muda sua própria vontade. Isto muda tudo o que está em você;
e isto te traz a uma outra Vida e te dá um outro Espírito que testifica de um outro testemunho. Vê?
Então sua velha vida tem que morrer, e uma nova vida tem que ser nascida novamente. E então
(Vê?), você não é mais a criatura que você era de modo algum. Isto é quando você se torna
fortificado, estando detrás do Sangue, fortificado com a Palavra. Não tente explicar nada; apenas
creia nisto e vá adiante. "Senhor, eu creio. Salvador, eleve minha fé em Ti até que eu possa mover
uma montanha," Vê?" Senhor, eu creio, pois todas minhas dúvidas estão enterradas na fonte."
74. E se a Abraão tivesse sido perguntado? Os doutores viriam, diriam: "Abraão, você tem cem anos
de idade; sua esposa tem noventa. Como vocês terão um bebê?"
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75. Agora, Abraão diria: "Bem, agora, eu vou te dizer, é como isto. Olhe, haverá um tempo que vamos
beber de uma certa coisa, e isto fará isto, e este tipo de mudança irá.." Abraão não podia explicar isto.
Abraão podia ter dito algo como: "Eu não sei. Eu não sei nada mais acerca disto do que você sabe. A
única coisa na qual estou descansando é que Ele disse que teríamos isto, então estou esperando
isto." Diria: "Sim, senhor. Isto é tudo o que há" Tome... apenas tome isto, creia nisto. Deus disse
assim e isto - isto sela a coisa toda, porque assim Deus disse.
76. Agora, vemos que, Eva perdendo a batalha, ela saiu detrás da Palavra, levantou-se ao topo da
trincheira e disse: "Tu não queres dizer assim, não é verdade?" Ela perdeu bem ali.
"Bem, você sabe, nós não ensinamos isto em nossa igreja." "Nós cremos que o que Ele disse
aqui.....
"Sim, mas ouça precioso, você sabe melhor do que isto. Seu próprio senso comum te diria que
isto não é correto. Ora, eu ouço aquelas pessoas apenas clamando e clamando. A quem elas estão
clamando?" Vê? "Agora, o próprio senso comum te mostraria que elas estão apenas agitadas. Elas
são emocionais." Vê? Se você parar para ouvir a isto, você tem perdido a batalha.
77. Se eles dizem: "Oh, agora espere um minuto. Seu médico disse que - que você tem tuberculose e
isto está - isto está em um estágio avançado. Não há maneira em tempo algum de você se livrar
desta tuberculose. O médico te desenganou." Agora, o senso comum não diz isto? Bem, se você for
confiar nos arrazoamentos, você pode se aprontar também para morrer. Mas se você vai pela
promessa que o Senhor deu, e você pode crer nela, isto muda o programa todo.
78. Agora, da mesma forma que isto muda para mim, é a mesma forma que isto mudou lá Vê? Eu
apenas creio nisto. Não sei como isto foi feito, mas havia uma nova criatura por vir. Eu costumava...
Eu evitava a igreja. Eu... Um homem me disse quando eu costumava lutar boxe... Nós... Eu estava
lutando minha décima quinta luta profissional ali em - em Evansville, Indiana, e Howard McClain...
Muitos de vocês, pessoas de New Albany, o conheceram ali. E nós estávamos caminhando pela rua.
E Howard era um peso-leve, e eu era um peso-pena, e eu estava lutando com Billy Frick de
Hunnington, West Virginia. Eu usava um casaco azul assim. Naqueles dias eu tinha um pouco de
cabelo. E eu estava subindo a rua. Iríamos comer cerca das três horas e nos aprontar para a luta
daquela noite. Íamos ali para descansar e então envolver nossas mãos em panos. E Howard me
disse, ele disse: "Sabe de uma coisa, Bill?"
Eu disse: "O que?"
Disse: "Você parece um pequeno pregador Batista."
E ele poderia ter me chamado de qualquer coisa... Eu nunca... Eu me virei. Eu disse: "Agora,
espere um minuto, Howard. Agora, você ri quando você diz isto."
79. Eu, desta altura, mas eu estava pronto a subir em cima dele. Eu não queria ter nada a ver com
pregador; e agora, o maior elogio que ele poderia ter me dado. Oh, quando alguém diz: "Irmão
Branham, você parece um pregador," eu digo: "Louvado seja Deus." Vê, vê?
80. Qual é o problema? Eu morri. E eu sou uma nova criatura. Como eu fiz isto? Eu tomei Sua
Palavra. "Irmão Branham, que tipo de medicina, que fórmula você tomou?" Eu não tomei nenhuma.
Como Ele fez isto? Eu não sei, mas de qualquer forma eu cri nisto. Eu não tomei nada. Eu apenas cri
nisto, e Ele me elevou do que eu era, de um pecador, a um cristão. Ele fez isto porque eu tomei Sua
Palavra. Ele fará a mesma coisa pelas enfermidades; Ele fará a mesma coisa pelo batismo do
Espírito Santo; Ele fará a mesma coisa por qualquer promessa que Ele dá.
81. Mas veja, qual - qual é o meu tema? O Conflito. O conflito: Satanás tenta te levar a arrazoar isto.
E você não faça isto. Mas depois que você se torna um cristão, então você está fortificado pela
Palavra e por cada promessa na Palavra. Puxa! Eu não sabia que eu iria dizer isto. Vê?
82. Você é... Quando você chega a ser um cristão, você está posicionado atrás da Palavra de Deus.
Vê? Agora, ai está sua fortaleza, segurança. Oh, que coisa! Cada promessa Nisto é sua. A única
coisa que você tem que fazer é apenas estender a mão e pegá-la, e ir certo com isto. "Como você
sabe que isto vai funcionar?" Eu não sei como isto vai funcionar. "Explique-me." Eu não sei. A única
coisa que eu sei é que Deus deu a Seus filhos o melhor ataque que eles poderiam ter, e a melhor
coisa com a qual atacar, porque Ele conhece a operação do inimigo.
83. Agora, vamos - vamos diagnosticar isto - como tomar a química do sangue, e a química da água,
e - e o que quer que seja. Vê? Vamos - vamos diagnosticar isto. Por quê? Por que Ele deu a Palavra?
Porque (Você está pronto) a Palavra é eterna. Vê? E se Deus fez uma promessa, isto é eterno e não
há nada em lugar algum que possa pará-la.
84. Eles não poderiam ter... Virar cada átomo de cabeça para baixo e para trás, jamais perfurariam a
Palavra de Deus nem um pouquinho (Vê?), porque Jesus disse: "Céus e terra passarão, mas Minhas
Palavras jamais falharão." Vê, vê? Esta é a melhor arma que há. Esta é a Palavra do Deus eterno.
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Agora, o que é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus é o Próprio Deus. Então Deus Se deu ao
crente. Amém. Puxa! Isto é o Próprio Deus. Ele deu a Si mesmo ao crente para atacar o inimigo. Em
outras palavras, Ele é o Pai, e a Palavra é Deus. Então a Palavra é nosso Pai. Somos nascidos pela
Palavra, e Ele está de pé na vanguarda por Seus filhos. Amém. Aí está. Ele está de pé ali por Seus
filhos. Do que temos medo? O rapto é certo; a vinda é certa; toda bênção que nos é prometida é
nossa; tudo nos pertence.
85. Agora, se nós afrouxarmos e dissermos... Satanás diz: "Venha para este lado. Eu vou arrazoar
isto com você." Oh, oh, você sai detrás do Pai então. Vê? Não faça isto. Fique bem onde está o Pai,
bem onde Ele está e diga: "Assim Diz o Pai," Vê? "Assim Diz Meu Pai, Assim Diz Meu Pai." Isto irá
derrotá-lo tão certo como o mundo. Tem que derrotar. Correto. Mas quando você sai detrás disto,
como Eva fez, a batalha está perdida.
86. Agora, pobre Eva, ela ouviu; ela perdeu seu lugar. Correto. E então Deus escolheu o homem para
guardar Sua fortaleza, e ele sempre o tem feito. É onde muitas vezes as pessoas nestes últimos dias,
às vezes dizem: "Por que você acha que a mulher não pode fazer um trabalho no púlpito tão bem
quanto o homem?" Eu não estou disputando isto, não mesmo. Às vezes fazem muito melhor do que
eu poderia, muitas delas. Mas veja você, nós temos que tomar o que Deus disse. Vê? Bem ali, Eva
foi aquela que quebrou os ferrolhos. E Adão não quebrou os ferrolhos. Não, senhor. Mas para - como
ele amava sua esposa, rapidamente tomou-a. Vê? Então Deus escolheu o homem para guardar a
fortaleza.
87 Agora, encontramos a seguir então, depois que a batalha foi perdida ali, o tempo da destruição
veio a eles. No tempo seguinte houve uma mudança de dispensações. Desde então, sabemos como
foi a batalha. Sabemos que Eva perdeu a batalha porque ela confiou em seus arrazoamentos, ao
invés de sua fé na Palavra de Deus. Vamos repetir isto. Ela confiou em seus próprios arrazoamentos
ao invés de ter fé na Palavra de Deus. Ela foi arrazoada. Consequentemente, ela quebrou as linhas
de frente e o inimigo se apressou em entrar. E então a morte atingiu o mundo. Agora, por essa razão,
Deus jamais confiou isto novamente às mulheres para guardar esta linha de frente. Isto é com os
homens.
88. E agora na próxima mudança de dispensação, o conflito começou. E eu estou olhando a Escritura
aqui. Eu creio que vou apenas começar e lê-la. Quanto tempo nós realmente - vocês realmente
pregam apenas... Apenas cerca... não levará como que cerca de seis horas mais, e iremos... E então
nós... Eu não quis dizer isto, amigos. Eu... Vamos começar aqui, vocês em suas Bíblias. Vamos ler
apenas poucos minutos. Eu apenas amo ler isto enquanto vou adiante, e então é a Palavra de Deus o
tempo todo.
89. Vamos começar na mudança de dispensações novamente de Adão - dispensação Adâmica até a
dispensação Noaica. Agora, agora, apenas pouco antes que este tempo venha, vamos apenas olhar
ao - ao - o que está acontecendo. Vamos começar com o capítulo 6 de Gênesis e vamos ler apenas
alguns versículos:
“E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes
nasceram filhas,viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas; e tomaram para si
mulheres de todas as que escolheram.”
90. Agora, vamos apenas comparar isto. Agora, lembre que Jesus disse: "Como foi nos dias de Noé,
assim será na vinda do Filho do homem." Agora, observe, lendo isto com atenção agora, apenas
como uma lição de escola dominical por apenas um versículo ou dois, então irei adiante com mais
algumas Escrituras.
...aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes
nasceram filhas... (homens, vê),...os filhos de Deus viram que as filhas dos homens... (Agora, vocês
notaram isto?)...filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas; e tomaram para si
mulheres de todas... que escolheram... de todas as que escolheram.
91. Agora, o grande... muitos dos teólogos... Eu não quero ser diferente. Eu não quero ser, mas
muitos de vocês sabem que teólogos creem que aqueles anjos caídos que tinham caído pela mentira
de Lúcifer pegaram esposas para si. Eles eram anjos caídos, de fato filhos de Deus que caíram da
graça, expulsos à terra, se espremeram em carne e tomaram esposas. Eu - eu apenas não acho que
isto faz arrazoamentos com as Escrituras. Porque, em primeiro lugar, antes que um anjo caído
pudesse se fazer homem, ele teria que primeiro ser um criador. E há somente um Criador, e este é
Deus. Então isto acabaria com isto.
92. Uma outra coisa, os filhos de Deus tomaram filhas dos homens, e você sabia que a Bíblia jamais
denota sexo nos anjos? Vê que não há denotação de sexo nos anjos. E não há lugar na Bíblia onde
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há um anjo mulher, porque uma mulher é um subproduto de um homem. Isto seria todos o mesmo;
como Adão era ambos Adão e Eva no princípio. Vê? Ela foi tirada de seu lado. Então isto - isto
desqualifica o argumento deles de que eram anjos caídos.
93. Mas - se você me desculpar e não tentar pensar que eu estou tentando ser um sabe-tudo aqui,
porém apenas para dar meu - meu pensamento disto. Eu penso que estes filhos de Deus eram os
filhos de Sete, os quais viram as filhas dos Caimitas, os Cains, que elas eram formosas. Porque os
filhos de Sete vieram - que era o filho de Adão, que era o filho de Deus; mas os filhos - as filhas de
Caim, que era o filho de Satanás...
94. Agora, você notou, eles notaram bem no fim, antes desta destruição antediluviana que as filhas
dos Caimitas eram formosas, bonitas, atraentes. Você captou isto? Agora, Jesus disse: "Como foi nos
dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem." Mulheres atraentes. Que tipo de mulheres?
Caimitas (Vê?), pegando os filhos de Deus. Vê, filhos de Deus tomando as mulheres Caimitas.
95. A extrema beleza das mulheres tem aumentado tanto nos últimos cinqüenta anos... Se pegarmos
uma foto de cinquenta anos atrás e ver como uma - uma mulher atraente se parecia... Eu estava
olhando outro dia na história das guerras, como esta Pearl White, cerca de cem anos atrás, quando
ela foi apunhalada por Scott Jackson, seu amante, e as aparências da mulher. Agora, também, uma
Mary Bonneville, e muitas das mulheres atraentes, assim chamadas, de cinquenta a cem anos atrás,
compare-as com as mulheres de hoje, elas nem mesmo ficam na sombra. Certamente que não.
96. Muitas mulheres têm se tornado impertinentes, feministas, e assim por diante, mais atraentes, e
isto... O que é isto? Elas se vestem de forma mais atraente. Foi-se o tempo quando as mulheres
costumavam usar vestidos longos, e com mangas e saias longas, e escondiam seus corpos porque
não queriam que o homem as cobiçasse (elas viviam para um homem que as escolhia por esposa);
hoje as mulheres se espremem em pequenas roupas, e a imoralidade está em tal movimento e
agitação a tal ponto que isto é - isto está além dos limites.
97. Isto atingiu de tal forma quando... Eu li uma análise, outro dia, de Chicago quando eu estive ali,
Nova York, Los Angeles, Birmingham, e - e muito das grandes e notáveis cidades, este clube, ou os
clubes sociais tem se ajuntado de tal maneira que famílias após famílias através da vizinhança se
juntam a este clube. E eles vão a certo lugar de encontro, pegam suas chaves, lançam em um
chapéu; uma mulher estende a mão e pega as chaves e aquele é seu marido até elas se encontrarem
de novo. Estas são nossas mulheres americanas.
98. Veja, isto acontece para mostrar, de volta novamente, que isto começou no princípio com
mulheres pelo sexo, e isto termina da mesma maneira no final. Agora, não... Deus não deu isto para
uma mulher genuína e honesta. Leia em Isaías quando Ele disse como aquelas escapariam nos
últimos dias, as filhas de Sião escaparão de todas estas coisas condenáveis que estão sobre a face
da terra.
99. Agora: "Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si
esposas de todas as que escolheram." Agora, um grande sinal do tempo do fim. Vamos ler um outro
versículo. E o Senhor disse: "Não contenderá para sempre o Meu Espírito com o homem..."
100. Imediatamente depois que isto aconteceu... casamento... Lucas nos diz isto. Eu tenho anotado
aqui. Eu penso que é Lucas 7:27 que diz como... ou Lucas 17:27 diz como eles se casavam e se
davam em casamento nos dias de Noé. Vê como era isto? A mesma coisa. Os homens olharam para
a atratividade... Filhos de Deus que tinham que guardar a fortaleza, olharam para as filhas dos
homens - homens. Como elas se tornaram tão atrativas, formosas, e eles as tomaram por esposas, e
eles se casaram e se deram em casamento. A mesma coisa eles estão fazendo hoje. Vê? E o Senhor
disse: Não contenderá para sempre o Meu Espírito com o homem, porque ele também é carne:
porém os seus dias serão cento e vinte anos. E havia gigantes na terra naqueles dias; e também
depois disto, quando os filhos de Deus vieram... as filhas dos homens, e eles tiveram filhos delas, e
os mesmos se tornaram homens poderosos que eram da antiguidade, homens renomados.
101. Notem estas mulheres Caimitas, inteligentes e graduadas, não da linhagem de Caim, casaramse com estes humildes moços camponeses, de Sete, e dali vieram gigantes e foram renomados.
Vemos que eles se tornaram grandes cientistas, grandes trabalhadores com madeira: grandes,
inteligentes, um povo letrado. E eles tinham uma - uma grande economia, e eles viviam em tal era
científica até que construíram as pirâmides, as quais não podemos construir hoje. Eles edificaram a
esfinge, e muitas grandes marcas que nós vemos na rocha, nas areias do tempo, que não podemos
reproduzir hoje, porque aquelas pessoas pendiam em seus conhecimentos, e se tornavam cientistas
e inteligentes, homens renomados.
102. Mas os filhos de Deus que ficaram humildes, ficaram longe de tais coisas como esta, e
confiaram em Deus, sabendo que iam herdar todas as coisas no fim. Vê?
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103. Então as pessoas hoje dizem que são inteligentes; eles têm isto tudo; "e nós fazemos tudo isto,
muito mais inteligente do que éramos"; e nós estamos muito mais longe de Deus do que estávamos.
Vê? Você se arrasta para longe disto.
104. Correto. Eu não tomarei mais tempo em ler. Depois, quando você tiver uma oportunidade, leia
isto, o capítulo 6 de Gênesis, como que aquelas coisas aconteceram. Apenas uma pequena marca,
eu pensei que iria ler isto, eu tinha anotado aqui para ler isto, apenas um versículo ou dois, para vos
mostrar o paralelo do tempo de Noé com este tempo. Cada promessa Nisto é sua. A única coisa que
você tem que fazer é apenas estender a mão e pegá-la, e ir certo com isto. "Como você sabe que isto
vai funcionar?" Eu não sei como isto vai funcionar. "Explique-me." Eu não sei. A única coisa que eu
sei é que Deus deu a Seus filhos o melhor ataque que eles poderiam ter, e a melhor coisa com a qual
atacar, porque Ele conhece a operação do inimigo.
105. Agora, nós vemos que as pessoas estão casando e se dando em casamento. Nós vemos a
beleza das mulheres que têm tirado suas roupas e têm se tornado atrativas aos filhos de Deus.
Agora, não apenas colocando esta parte da mensagem sobre as mulheres. Eu estou grato que temos
mulheres, como aqui, que são damas, jovens que ainda são decentes e honráveis, isto não serve
para elas.
106. Agora, há - há um tanto de mulheres hoje que está de volta com folhas de figueiras apenas
como Eva esteve, e folha de figueira é de fato um sistema feito pelo homem: usar shorts, fumar,
cortar o cabelo, coisas atraentes. Para que elas fazem isto? Para se aparecerem a seus maridos? Se
for, então ele não é um filho de Deus; ele é um Caimita. E então se ele é um filho de Deus, ele te dirá:
"Lave sua face e coloque algumas roupas." Vê? Correto.
107. Agora, Deus neste tempo, Ele escolheu enviar Sua Palavra novamente para Seus filhos. E Ele
escolheu um profeta, e a Palavra do Senhor vem aos profetas. E Noé e Enoque, que tipo formoso!
108. E alguém... Muitas vezes as pessoas... Eu notei algumas das perguntas delas e não tive
resposta; eles fizeram esta pergunta. Disseram: "Irmão Branham, eu discordo de você." O precioso
irmão que escreveu um dos melhores artigos, ao qual vou agora, irmão... (Qual é o nome daquele
sujeito ao qual iríamos pregar ali agora nesta próxima reunião aqui em South Pine ou Southern
Pines? Parker, Thomas Parker.) Ele disse: "Há uma coisa que eu tenho que discordar do irmão
Branham." Disse: "Ele crê que a igreja não passará pela tribulação." Disse: "Eu creio que a igreja
passará pela tribulação para a purificação."
109. O que aconteceu com o Sangue de Jesus então? Vê? Não há lugar em parábola alguma, ou em
qualquer Palavra, que a igreja passará pela tribulação. Eles... (Tem que colocar isto nestes homens
que não são calvos - eles não ficarão roucos tão rápido.) Não há lugar onde a igreja passará pelo
período de tribulação. O sangue de Cristo na plenitude da aplicação do Sangue de Jesus limpa todo
pecado. E por que nós temos que ser purgados? Nós somos purgados diariamente. Sem tribulação...
110. Ouçam. Ouçam o que Jesus disse em São João 5:24: "Quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a
vida." Amém.
111. Enoque, o profeta... Noé é um tipo dos Judeus, um remanescente, servos de Deus; e Enoque, o
grande profeta que profetizou da vinda do Senhor, foi trasladado, raptado antes do dilúvio. Noé foi
levado adiante para uma - para preservar a semente na terra.
112. Agora. Deus enviou Sua Palavra por Seu profeta, Noé. E quando Noé e Enoque começaram a
profetizar... E então logo antes do dilúvio chegar, o que aconteceu? Enoque subiu; Noé foi adiante.
Vê? Enoque foi trasladado. O sinal de Noé era observar Enoque. Quando Enoque desapareceu,
então Noé soube que o dilúvio estava à mão porque ele estava mantendo seus olhos em Enoque.
113. Agora, Satanás neste tempo estabeleceu o mesmo sistema que ele fez no jardim do Éden:
arrazoamento contra a Palavra destes profetas: a mesma coisa. Agora, Satanás estabeleceu seu
sistema. Ele tinha mais do que uma ou duas pessoas para lidar agora; ele tinha bilhões de pessoas
com as quais lidar. No tempo antediluviano, provavelmente havia mais pessoas do que há agora.
Eles têm se multiplicado por toda a face da terra. Havia uma grande extensão de pessoas naqueles
tempos, provavelmente muito mais do que há agora. E agora olhe, Satanás, a fim de não estabelecer
com uma só pessoa, com Eva, ele estabeleceu um sistema. O que foi isto? Para combater a Palavra
de Deus que veio aos profetas. Você captou isto? Ele usa a mesma velha tática o tempo todo; e Deus
permanece com Sua coisa, a Palavra.
114. Aqui Vem Noé e Enoque com o ASSIM DIZ O SENHOR, construindo uma arca. Agora, notem, o
sistema de Satanás riu do sistema de Deus. Agora, compare aquilo com hoje: "Santos-roladores," e
muito mais (Vê?), zombadores, a Bíblia diz. Eles riram do sistema de Deus. O sistema de Satanás riu
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do sistema de Deus. Eles pensavam que isto não se encaixava com sua ciência e seus
arrazoamentos.
115. Agora, eles disseram: "Aquele velho companheiro ali em cima da colina construindo aquele
barco, ele diz que alguma água virá lá de cima. Agora, nós temos os melhores cientistas no mundo.
Agora, eles provavelmente têm um radar, com o qual eles podem disparar para examinar a lua e tudo
mais e podem provar que não há água ali. Agora, como descerá alguma coisa? Velho companheiro,
você está louco."
"Mas eu tenho o: Assim Diz o Senhor." Construiu e ficou bem na porta da arca, pregando o
Evangelho... e construindo e observando Enoque. Quando ele chegou de uma tarde disseram: "Eles
aceitaram isto lá em baixo?"
"Não, eles riram de mim. Eles jogaram ovos podres em mim e tudo mais." "Fizeram o mesmo
aqui em cima, mas vamos continuar trabalhando." Vê? Oh, eles me chamam de "santo-rolador" e
tudo mais, mas está bem.
Eles todos se ajuntaram para uma reunião de oração e foram adiante apenas os mesmos. Vê?
Exatamente da maneira que é hoje, porque eles foram fortificados, porque eles ficaram atrás do
ASSIM DIZ O SENHOR. Agora, o arrazoador comum diria: "Oh, isto é tolice."
116. Uma mulher disse uma vez... Certa vez eu estava... Este jovem ensinava na igreja Batista na
escola dominical, e eu estive pregando ali uma noite. E eu o encontrei no centro da cidade; eu estava
com minha bicicleta. Eu estava no centro e o encontrei. Ele estava de bicicleta. Ele parou ao lado; ele
disse: "Billy, eu fui te ouvir na outra noite," e disse: "Eu estava gostando do que você estava dizendo
até aquela mulher começar a chorar e assim por diante, e aquelas pessoas começaram a dizer:
'Amém'," e disse: "eu apenas não pude suportar," Vê? Ele disse: "Isto fez um calafrio subir minhas
costas ao ouvir aquelas pessoas dizerem 'Amém.' bem quando você estava dizendo algo."
Eu disse: "Irmão, isto não me afetou assim." Eu disse... Ele disse... Eu disse: "Eu digo..." Eu
disse: "Você não crê em dizer: 'Amém,' e naquela gritaria e coisas que eles estavam fazendo?"
Disse: "Não, eu não creio naquilo."
Eu disse: "Se você alguma vez chegar no céu, você congelará"
Eu disse: "Porque eles estão... Se isto fez um calafrio passar por suas costas, o que será quando os
Anjos que permanecem na presença de Deus, dia e noite, gritarem: Santo, santo, santo, Senhor Deus
Todo-Poderoso. Santo, santo, santo.'Porque este é o mundo mais quieto no qual você viverá" Isto é
correto.
117. No inferno haverá choro e gemidos; no céu haverá gritos e mais gritos. Então você irá... Você
está no lugar mais quieto que você alguma vez já esteve, agora mesmo. Então você pode muito bem
se acostumar com isto, um lugar ou o outro. Então eu prefiro tomar minha escolha e colocá-la detrás
da Palavra de Deus. Você não? Apenas mantenha-se prosseguindo. Isto é o "ASSIM DIZ O
SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR." Apenas se mantenha prosseguindo. Correto.
118. Sim, isto não se encaixa com as especificações científicas deles. E hoje quando eles veem o
Espírito de Deus que pode discernir os pensamentos do coração como Deus disse que seria, predizer
e prenunciar, falar em línguas, interpretar, todos estes diferentes dons, eles dizem: "Isto é telepatia."
Vê? Eles tentam trazer isto. Eles dizem: "Bem, nós vimos isto sendo feito, mas você sabe o que é
isto. É apenas telepatia humana." Mas isto é o: "ASSIM DIZ O SENHOR." Jesus disse: "Estes sinais
seguirão aos que crerem," isto é tudo o que eu sei. Por quanto tempo? "Até a consumação dos
séculos."
119. Isto não se encaixa com suas pesquisas científicas, então eles riem disto, e eles fizeram a
mesma coisa nos dias de Noé. Oh, sim. Isto não se encaixa com seus arrazoamentos. Você não
pode arrazoá-La, mas isto é a Palavra de Deus apenas sendo a mesma. Correto.
120. Então Satanás começou seu ataque no grupo de Noé apenas como ele fez no Éden, cada um
tinha que escolher pela fé. Glória. Não algo que você comprou, mas pela fé. E a única maneira pela
qual você pode, pela fé, crer numa mentira denominacional é recusando primeiro a Palavra de Deus.
Se você está pensando acerca de salvação, é isto. E a única maneira pela qual você pode descrer
disto, você tem que colocar sua fé em uma mentira inventada pelo diabo através da razão, no lugar
de crer na Palavra de Deus na qual você tem que ser nascido de novo. E quando você é nascido,
estes sinais seguirão aos que crerem. Oh, eu amo isto! Isto soa bem para mim. Vê? Creia em Sua
Palavra. Não importa no que alguém mais diga. "Deus disse assim. Deus disse assim."
Dizem: "Bem, isto é tal e taL.."
"Mas Deus disse assim."
"Ora, somos Presbiterianos..."
"Eu não me importo, mas Deus disse assim."
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"Nós somos Batistas."
"Eu não me importo; Deus disse assim." Vê? "Nós somos Católicos."
"Deus disse assim." Vê? Fique certo com isto.
"Bem, nosso pastor tem um - muitos diplomas."
"Mas Deus disse assim."
"Nosso papa tem isto; nosso bispo tem isto."
"Mas Deus disse assim."
121. E fique bem aí. Esta é sua fortaleza - está fortificada e coberta pela Palavra de Deus. Como
você está... Ora, você está batizado na Palavra. Isto é correto. Por um Espírito somos todos
batizados em um Corpo, e este é o Corpo de Cristo. Isto é correto? Sim, senhor. Por um Espírito
somos todos batizados no Corpo de Deus, então você está batizado em Deus. Você está fortificado
com Deus. Sua Palavra é sua Fortaleza.
122. Ele é uma Torre forte. "O nome do Senhor é uma Torre forte; o justo correrá a ela e estará em
alto retiro." Ele é minha Fortaleza, minha fivela, meu Escudo, meus sapatos, meu chapéu, meu
casaco, meu coração, meu Tudo em tudo. Oh Deus, Tudo em tudo; Deus envolveu-se Nele, morto
para o mundo, ressuscitei com Ele na ressurreição. Não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em
nós.
Estamos esperando a vinda daquele dia feliz do milênio,
Quando o bendito Senhor vir e levar sua noiva que O aguarda.
Oh, o mundo está gemendo, clamando por aquele dia da dócil libertação, quando o Salvador voltar à
terra novamente.
Então os mansos herdarão a terra.
123. Todos têm que escolher pela fé. Você tem que fazer isto. Hoje você tem que crer na - na mentira
do diabo, ou crer na Palavra de Deus. É um dos dois.
124. Agora, vemos... Vamos tomar Noé apenas por um minuto antes de sairmos daqui. Eu posso
imaginar Noé; você sabe, ele tinha algumas coisas pelas quais passar. Eu imagino que ele desceu a
rua, dizendo: "O julgamento está vindo."
125. Ora, eles... "Como você sabe? Que tipo de julgamento?" "Deus irá atingir esta nação
pecaminosa. Os filhos de Deus têm se casado com as filhas de Caim e aí estão. Olhe ao que vocês
têm se tornado. Vocês têm dado as costas para Deus. Vocês têm feito seus grandes sistemas
religiosos. Vocês têm feito todas estas coisas, mas Deus atingirá a terra."
Disseram: "Pobre companheiro, ele está como que... Apenas deixe-o para lá Vê? Ele está..."
Mas ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR. Ele podia provar o que ele estava dizendo, mas eles
não creram naquilo. Vê? Ele tinha a Palavra do Senhor.
126. Agora, talvez dia após dia, eles riam e zombavam dele. Os filhos talvez tivessem rido dele, mas
Noé foi adiante pregando de qualquer maneira. E toda sua família e todos os convertidos foram
adiante crendo de qualquer forma. Todos os que estavam seguindo Noé criam em Noé. Isto é correto.
Eles tinham que fazer sua escolha em crer no que o mundo dizia, ou crer no que este poderoso
profeta ungido dizia.
127. Então ele disse: "Agora, observe. Enoque será levado num destes dias, igreja. E quando for...
Quando Enoque for, é melhor entrarmos. Vamos perder Enoque; ele será levado, então é melhor
entrarmos." Então eles observaram atentamente enquanto os dias se passavam.
128. Depois de algum tempo Deus disse: "Estou farto das suas zombarias. Estou farto de seus
insultos. Eu vou trazer isto. Pegue os animais agora, suba lá e grite 'aleluia' cerca de cinco vezes, e
os pássaros virão voando. Todos, os leões e tudo mais, virão dois a dois. Grite 'Louvado seja o
Senhor' cerca de quatro ou cinco vezes e aqui eles virão." Vê?
129. Agora, então Noé se aprontou, e todos os animais entraram, e então o próprio Noé entrou. E
assim, quando ele entrou, eu penso, a última coisa que ele disse foi quando estava à porta, disse:
"ASSIM DIZ O SENHOR." A última chamada. É onde estamos hoje, perto da arca, à porta da Arca.
Cristo é esta Porta.
130. Se você tomar isto literalmente e quiser trabalhar nisto um pouquinho, pegue em Apocalipse,
entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia, Ele disse: "Diante de ti pus uma porta aberta, e vós a
recusaste." Vê? Esta é a hora em que estamos vivendo, apenas antes da destruição: uma porta
aberta. Mas eles não ouviram. Agora, eles O colocaram para fora. Agora, Ele está à porta e proclama:
"A hora está à mão quando a Palavra de Deus, que tem sido falada, será cumprida." Isto é correto.
131. Na arca ele entrou, e quando ele entrou na arca, sabe de uma coisa? Deus fechou a porta. Oh,
que coisa! Ninguém teve que fechá-la; Deus a fechou. Isto foi tudo; a última oportunidade de ser
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salvo se foi. Então eu imagino as crianças ficarem de mãos dadas ao redor dela, uma arca com cerca
de 500 jardas ali [Cerca de 457 metros - Trad.]; e o pessoal subindo ali e dizendo: "Ora, aquele velho
companheiro se sufocará até a morte ali." Vê? Então apenas continuaram zombando e escarnecendo
dele.
132. E, sabe, cada pessoa... (Agora, ouçam. Talvez isto te ajudará. Ouçam com atenção.) Quando
você toma a Palavra de Deus e segue a Palavra de Deus, e muitas vezes depois que você já tem
feito tudo o que você pode, sua fé é colocada em teste. Não há ninguém aqui senão os de casa. Eu
estou neste solo bem agora. Isto é correto. Eu não sei o que fazer. O avivamento se acabou. Vê? Eu
não sei onde será a próxima chamada. Eu estou apenas - apenas parado, tensamente esperando,
desejando saber o que vem a seguir.
133. Noé entrou; ele seguiu a vontade de Deus. E Deus fechou a porta detrás dele. Mas passaram
sete dias e não choveu. Desejariam saber o que Noé pensou o tempo todo ali? Noé na arca, a porta
fechada, ele pensou: "Apenas a qualquer hora, filhos, vocês ouvirão isto. Nós puxaremos a porta, a
abertura aqui em cima." Eles estavam em cima no andar mais alto, você sabe. Os animais na base,
os pássaros no seguinte, e eles estavam no topo. "Aquele sol, oh, de manhã, haverá - haverá algo ali,
escuridão, e a chuva virá." Mas na manhã seguinte veio o sol.
134. Talvez algumas pessoas de meio-termo que criam em Noé, poderiam ter subido ali e ficado ao
redor da arca, e dito: "Sabe de uma coisa? Pode ser que aquele velho esteja certo. É melhor que
permaneçamos aqui." Bem, então eles acharam que ele tinha cometido um erro. Os profetas de Deus
não cometem erros. A Palavra de Deus não pode falhar.
135. Vocês têm me ouvido pregar acerca de Jonas indo a Nínive. Eles dizem que ele era um
desviado; ele certamente não era. Ele estava bem na vontade de Deus. Ele tinha a Palavra do
Senhor, e caminhou Nela.
136. Aqui Noé disse: "Agora, filhos, todos se ajuntem e vejam a primeira nuvem que jamais foi vista
nos céus. Ela virá de manhã." Bem, o sol veio. "Bem, talvez às nove horas; veremos." Às nove horas,
dez horas, onze horas, doze horas, três horas, quatro, cinco, seis... Puxa! "Bem, Ele fechou a porta
ontem."
137. Alguns dizem: "Bem, sabe de uma coisa? Eu vou concordar com a irmã Suzie ali naquela grande
- em sua grande igreja. Aquele velho está louco. Vê, ele subiu ali e fechou a porta e disse que a
chuva cairia, e ali ele ficou. E até agora nada. Vê?
138. O sol subiu, cruzou assim como sempre fez. Não há tal coisa como a chuva. Então aqueles
crentes mornos, meio-termo, indiferentes que não estão desejando tomar Deus como absoluto até o
fim da estrada, viver ou morrer... Vê o que quero dizer? Estando em sua condição fortificada, viver ou
morrer, afundar ou submergir. Fique bem aí apenas o mesmo.
139. Quando Abraão, o pai da fé, tirou sua navalha, puxou o cabelo para trás da cabeça de seu filho
para cortar sua garganta, ele disse: "Eu sei que Deus é capaz de levantá-lo dos mortos, dos...?... que
eu sinto que ele...?..." Ele estava desejando seguir a Palavra de Deus até o fim. Captaram isto? Não
importa o que seja, fique bem aí. Se tudo parece estar... Você não pode ir uma polegada adiante, vá
um pouquinho. Então se você atinge a parede, fique ali até que Deus faça um caminho através dela.
140.
O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto, o quinto, o
sexto. Você sabe, Noé tinha muito o que fazer. Eu imagino alguns de sua congregação dizer: "Pai,
você não acha que devemos subir e sair pela janela e... Pensar que isto tudo foi um erro?"
141. Ele disse: "Não, não, não. Quem foi aquele que levou Enoque? Quem foi aquele que fechou esta
porta? Quem foi aquele que fez todas aquelas coisas diante de nós? Se Ele nos guiou até aqui e nos
fechou pelo lado de dentro, vamos ficar com Ele."
142. É isto, igreja. Se Ele tem nos trazido para fora do mundo e nos guiado até aqui, e nos fechou
pelo lado de dentro com Ele, com o Espírito Santo ao nosso redor, e em nós, vamos segui-Lo até o
fim. Isto é correto. O tempo virá. O tempo virá. Deixe os zombadores dizerem o que queiram.
143. Então no sétimo dia, naquela manhã as pessoas estavam nas ruas. Elas jamais tinham visto tal
coisa. Nuvens estavam vindo, grandes bramidos de trovões e raios reluzindo através dos céus. Lá
pelas sete horas grandes gotas de chuva começaram a cair pela primeira vez na face da terra. Eu
imagino os pássaros grasnando, todo... A natureza estava toda dilacerada. O homem começou a se
surpreender e dizer: "Deixem os instrumentos científicos. Tentem o radar. Diga-nos do que se trata
isto tudo." Mas isto não funcionou. "Jamais vimos algo como isto em toda nossa vida."
144. Bem, ao meio dia a correnteza começou a subir. Na manhã seguinte os rios e as profundezas
tinham se rompido. Cerca de três ou quatro dias as águas estavam em todas as ruas, as inundações.
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As pessoas estavam vindo ao redor da arca e batiam na porta: "Abram." Noé estava indo pelas
ondas. Ela tinha vinte e tantos pés [Aprox. 6 mts. - Trad.], eu creio que a Bíblia disse, a arca foi
levada do - do chão, começou a balançar em seu caminho.
145. Eles subiram ao pico mais alto, se seguraram na parte mais alta; eles gritavam; e tudo que tinha
narinas para respirar e estava pelo lado de fora da arca, pereceu. Tudo que tinha fôlego morreu. Eles
podiam gritar por misericórdia. Eles podiam chorar, porém eles tinham rejeitado a Deus tantas vezes
a ponto que não havia nada a se fazer senão trazer Sua justiça; e Sua justiça era julgamento. O
mesmo que Ele disse a Eva: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás."
146. Agora, eu quero que vocês notem. Nós temos visto - nós temos visto agora duas vezes que a
Palavra entrou em conflito com arrazoamentos. E agora, isto vem novamente: arrazoamento contra a
Palavra. Agora, você pode escolher. Josué disse a mesma coisa. Ele disse: "Agora, se vocês querem
escolher servir aos deuses que seus pais serviram antes da inundação (Vê?), ou vocês escolhem
servir os deuses dos amorreus cuja terra vós possuístes? Os pais antes do dilúvio passaram pelo
dilúvio, os que creram na Palavra de Deus. Os amorreus que a rejeitaram, a terra deles, Deus vos
tem dado. Agora, se você pensa que é ruim servir a Deus, escolha neste dia a quem você servirá.
Mas para mim e minha casa, nós ficaremos certos com o Senhor." Amém. Eu gosto disto: o conflito.
147. Notem, no dia em que a fortaleza foi rompida no Éden, o homem saiu. Amém. Eles saíram. E no
dia que eles mantiveram o pacto de Deus na destruição antediluviana, eles entraram. Eles saíram do
Éden; eles entraram na arca, e neste terceiro eles sobem: Saída, entrada, subida. Nós vemos o que
eles fizeram duas vezes. Eu vou ficar com o Senhor. Você não quer? Eu quero ficar com a Palavra de
Deus.
148. Jesus disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem": o certo contra
o errado, Luz contra trevas, Vida contra morte, a Palavra contra a ciência. Isto é correto. Pesquisas
científicas contestarão a Palavra conforme seus pensamentos; mas isto não contestará a Palavra.
Satanás colocou - colocou seu sistema em funcionamento novamente para levar as pessoas a
descrerem da Palavra de Deus.
149. O caminho errado de adoração a Satanás, como Caim e como Balaão, eles eram muito
religiosos. Caim era religioso. Ele trouxe um altar, fez um altar; e francamente, Caim era mais
religioso do que Abel. Certamente era. Ele fez mais para o Senhor do que Abel; mas Abel veio no
caminho da Palavra. Isto é tudo. Ele fez mais, ele edificou uma grande denominação, ele construiu
uma grande coisa, uma grande herança cristã. Mas veja, ele veio no caminho errado, e isto foi – isto
não foi recebido. Agora... Errado, porque isto era contrário à Palavra...
150. Balaão era tão religioso quanto Moisés. Ele veio com o mesmo sacrifício, os mesmos cordeiros,
os mesmos animais limpos, e tudo, e orou ao mesmo Deus, e ofereceu sacrifício ao mesmo Deus que
Moisés ofereceu, então ele veio no caminho errado. Vê? Isto era contrário à Palavra, assim como foi
no Éden.
151. A Palavra não se misturará com a teoria moderna. Vê? Você não pode ter teoria moderna.
(Agora, encerrando, ouçam com atenção.) A Palavra não se misturará com qualquer teoria moderna.
Não se pode ter uma teoria e ter a Palavra. Você tem que ter a Palavra ou a teoria. Agora, em qual
você irá crer? Se a Bíblia ensina o batismo no Nome de Jesus Cristo, e a igreja diz: "Isto é o Pai,
Filho e Espírito Santo," então em quem você vai crer?
152. Se Jesus disse: "Você tem que nascer de novo," e a igreja diz: "Venha, una-se." Agora no que
você vai crer? Se Jesus disse: "Estes sinais seguirão aos que crerem," e a igreja diz: "Você tem que
ser apenas um bom membro," em quem você vai crer? Se Jesus disse: "As obras que eu faço, as
fareis também," e a igreja diz: "Os dias de milagres são passados," em quem você vai crer?
153. Vê o que quero dizer? Eu posso ficar aqui uma hora, trazer aquelas coisas, trazer aquelas
coisas diferentes, como a teoria tem feito um sistema para contrariar a Palavra de Deus. Agora,
cristãos, fiquem atrás da Palavra. Sim, senhor.
154. Caminho errado de vida, tentando misturar isto... Hoje eles pegam estas mulheres que estão
vestidas de qualquer forma; pegam estes homens mesmo que fumem, bebam ou qualquer outra
coisa e fazem deles diáconos e assim por diante, na igreja, até mesmo pastores. Estas mulheres mal
vestidas, vestindo-se da maneira que querem e as trazem e fazem delas irmãs na igreja. Você jamais
tente chegar ao céu desta forma. Isto apenas não se misturará com a teoria moderna.
155. Então nós temos duas classes hoje que estão professando (Agora ouçam com atenção, para
encerrar), nós temos duas classes que estão professando ser a Noiva de Cristo. Isto é correto. E a
Bíblia fala que haverá duas classes (Isto é correto): as virgens prudentes e as virgens néscias. Isto é
correto. Há duas classes.
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A igreja diz: "Nós somos a igreja." Eles vão e têm estas grandes campanhas evangelísticas, trazem
as pessoas à igreja. As mulheres continuam com seus modos de ser. Os homens continuam com
seus modos de ser. Eles não mudam suas doutrinas. Eles têm isto tudo escrito, e documentado, e
estabelecido, e o credo daqueles apóstolos, e certas orações, e todos estes catecismos, e tudo que
os Metodistas e Batistas e Presbiterianos e Católicos fazem e tudo mais, eles leem.
156. E eles aceitam este catecismo porque algum homem por detrás disse que estava bem. Ele pode
ter sido um grande homem. Ele pode ter estado correto. Mas ele não tem autoridade de dizer isto:
porque a Bíblia é a autoridade de Deus. Esta é a Palavra Escrita de Deus, e: "Qualquer homem que
acrescentar algo a Ela, ou tirar algo Dela, o mesmo será tirado, sua parte será tirada do Livro da
Vida." Isto não pode ser feito assim.
157. Então agora... Mas nós temos dois que professam isto. Um diz: "Bem, nós somos a igreja." O
outro diz: "Nós somos a igreja." Correto. As prudentes e as néscias, ambas convidadas. Mas você
notou que ambas tinham vasos? Isto é correto. Ambas eram virgens: crentes. Ambas tinham vasos.
Porém Satanás é mais do que um páreo para nós. Sabemos disto. Sabemos que Satanás é muito
mais do que um páreo para qualquer ser humano. Jamais tente fazer isto com sua sabedoria,
enganá-lo. Você apenas não pode fazer isto.
158. Jesus sabia disto, então Ele enviou para a igreja um lugar para ser fortificada, para que assim
Satanás não a enganasse. Ele enviou a eles o Espírito Santo. E a igreja não clama ser esperta; eles
apenas clamam crer. Os pregadores não podem sair e mostrar seus Ph., duplo L.Q.U.S.D.D., e todas
estas outras coisas. Eles não têm grandiosas cerimônias quando eles são ordenados em alguma
associação ministerial. Você sabe, eu costumava cantar um pequeno hino.
Estas pessoas podem não ser letradas,
Ou ostentarem fama mundana,
Todas elas têm recebido seus Pentecostes
Batizadas no Nome de Jesus
E elas estão dizendo agora, tanto distante quanto amplo Seu poder é, contudo, o mesmo
Estou feliz que eu posso dizer que sou um dos tais.
159. Sim, senhor. Sim, elas não têm estas grandes coisas. Elas não clamam saber coisa alguma.
Elas apenas clamam crer em algo. Jesus enviou o Espírito Santo, que é Ele mesmo. Ele disse: "Um
pouco mais e o mundo não Me verá, mas vós me vereis porque estarei em vós, e convosco, e em
vós, até a consumação dos séculos."
160. Agora, agora, agora observe. Jesus sabia disto, então Ele enviou o Espírito Santo para confirmar
a Palavra (Puxa! Você captou isto? Vê?), para confirmar para aqueles que têm tomado o refúgio atrás
da Palavra que Ele está na Palavra. Deixe-os ali... Eles rirão do sistema. Eles dizem que você está
louco. Mas Jesus enviou o Espírito Santo, que é Ele mesmo, para levar isto àqueles que estão atrás
da Palavra como o grupo de Abraão, para confirmar a Palavra diante deles, para mostrar que Ele
ainda é a Palavra (Vê?), que você tem tomado o lugar certo. Correto.
161. O fogo é a confirmação da Luz vindo da Palavra. Eles encherão... A virgem prudente, a sábia,
tinha óleo em sua lâmpada, e ela preparou sua lâmpada e a acendeu. Agora, o que é isto? Agora, o...
Deus é a Palavra; o Óleo é o Espírito; e o Fogo é a Luz do Evangelho que incendeia o Óleo. Amém.
Deus disse assim. Vê? Este é o vaso. Correto. O óleo está no vaso e o Fogo está queimando-o. Isto
mostra que está refletindo a Luz do que a Palavra disse. Vê? Este é o reflexo. Agora, aquela virgem
prudente podia fazer isto; mas a outra, a virgem néscia, que estava do lado de fora, não tinha Óleo. E
elas não podiam refletir nada senão sua igreja e sua denominação. Vê? Agora: "Você diz que a
Palavra... Você diz que a Palavra era - era Espírito?"
Sim, senhor. Deus disse: "Minha palavra é Espírito." Isto é correto.
162. A verdadeira Noiva deve ser unificada pela Palavra. Agora, lembre-se, se ela é uma parte de
Cristo, ela tem que ser a Palavra de Cristo. A fim de ser a Palavra de Cristo, você tem que ser
batizado em Cristo. E quando você está em Cristo, você crê em Cristo e Cristo é a Palavra.
Amém. Amém. Amém.
Você crê nisto? Amém.
Você O ama? Amém.
Você O servirá? Amém.
Amém. Amém. Amém.
Ele é a Luz do mundo. Amém.
Ele é o gozo de nossos corações. Amém.
Ele é o poder de nossa vida.
Amém. Amém. Amém.
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163. A - A noiva deve estar unificada, unificada juntamente pela Palavra. "Minhas ovelhas ouvem a
Minha voz," e esta é Sua voz na Palavra impressa. Correto. Unificada pela Palavra, ela se apronta,
não com o credo habitual.
164. Como Ester... Quando Ester estava prestes a ser escolhida para ser levada diante do rei, ela
não se adornou com todas as coisas. Porém ela se adornou com um espírito manso e dócil. É com
isto que a Noiva está se adornando, com todos os frutos do Espírito seguindo-a. O que ela tem?
Ajunta-se no companheirismo da Palavra. Amém. Companheirismo da Palavra (Isto é correto.), tendo
companheirismo, assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus esta noite: um acordo, um lugar,
um Espírito, uma mente, uma esperança, um Deus, um propósito. Amém. Vê, aí está.
165. Toda vez que a Bíblia diz algo, nós dizemos: "Amém." Pontuando toda palavra com: "Amém."
"Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente." "Amém." "Arrependa-se e seja batizado no
Nome de Jesus Cristo." "Amém." Tudo é: "Amém, amém, amém." Vindo (Vê?), em companheirismo...
166. Os Frutos do Espírito... Sua... O que ela tem? O que é o fruto do Espírito? Gozo, gozo em seu
coração sabendo que Ele logo vem. Amém, amém, e amém. Sim. Paz na mente. O quê? Paz na
mente, paz na mente, sabendo o quê? Não importa o que vem ou vá, deixe o barco balançar, deixe
as tempestades virem, deixe o raio reluzir, o trovão retumbar, o que quer que aconteça, não faz a
menor diferença. Bombas atômicas podem cair. Vocês podem construir abrigos de rocha, abrigos
contra bomba, seja o que você quiser. Porém ela ainda está dizendo: "Amém, amém, amém."
Por quê? Ela está fortificada. O quê? Fortificada com o quê? Com a Palavra. A Palavra o quê? Feito
carne, que habitou entre nós; vendo-O mover-se entre nós em nosso ajuntamento. Vê? Aí está Ele,
então que diferença isto faz? "Amém."
Deixe o conflito ir adiante.
Eu tenho ancorado minha alma no porto de descanso.
Velejar em mares selvagens não vou mais
A tempestade pode varrer sobre a profundeza feroz e tormentosa,
Mas em Jesus eu estou salvo para sempre.
167. Você diz que está em Jesus e então nega Sua Palavra: há algo errado. Ele sempre diz: "Amém,"
para Sua Própria Palavra. Você sabe disto. Verdade. Correto.
168. Reunindo para companheirismo... Gozo, um dos frutos do Espírito, Paz na mente, e fé na
Palavra... Paz, gozo, fé, longanimidade, paciência, bondade, fé. Que tipo de fé? Que tipo de caminho
você está usando sua fé para batalhar o conflito? Você vai usar sua fé em alguma teoria, arrazoando
algo? "Não é racional que a maioria das pessoas vêm a esta igreja? Não é esta a maior igreja?" Não,
senhor, não é.
169. Se esta igreja não prega cada Palavra desta Bíblia aí e dá "Amém" a cada Palavra Disto, e não
crê em todo sinal, toda maravilha, e os vê operando bem no meio deles, eu me afastaria disto, não
importa quão grande ou quão pequena. Vê?
170. Fé, amor, gozo, paz e fé na Palavra... Então deixe Satanás usar suas armas. Estamos
ancorados. Amém. Nós não clamamos ser um grande povo. Nós não somos um grande povo na vista
do mundo. Nós somos pessoas humildes, camponeses. Nós não nos importamos com as riquezas do
mundo.
171. Meu amigo, nesta noite eu comecei a pregar este Evangelho... Está ficando tarde, então vou
encerrar, tem chegado a noite. Nós começamos pregar cerca de trinta e poucos anos, ou trinta e um
anos atrás. Cerca de 1930, 31, em algum lugar ali, eu comecei a pregar o Evangelho. Eu preguei esta
mesma mensagem e jamais a tenho mudado porque isto é a verdade. Apenas fique certo com isto.
172. Agora, esta noite, eu sou um homem de meia-idade, cinquenta e três anos de idade: avô. Eu O
amo mais do que O amava lá atrás, porque eu O tenho visto em mais provas e batalhas. E eu tenho
visto e chegado a um lugar onde tenho sido muito tentado, quando eu disse algo, como Noé na arca:
"Isto acontecerá." Agora, observe. Oh, misericórdia Deus. O quê? "Isto acontecerá." Fique aí: "Isto
acontecerá." O sol passará: "Isto acontecerá."
"Como você sabe, irmão Branham?"
"Deus disse assim. Isto acontecerá. Tem que acontecer; Deus disse assim."Então "eu tenho
ancorado minha alma no porto de descanso. Em Jesus eu estou seguro para todo o sempre." O que
vier ou for, vamos apenas tomar isto desta maneira.
173. Agora, vamos inclinar nossas cabeças e agradecer a Ele. Há alguém aqui esta noite que não O
conhece e não tem se ancorado assim? Você jamais tem tomado esta grande posição com a Palavra
de Deus, e você quer dizer: "Irmão Branham, vou levantar minha mão e dizer: 'Lembre de mim em
oração.' Eu jamais tomei uma posição assim, em que eu confiasse em Deus independente do que
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acontecesse; eu tomaria Sua Palavra sem importar com o que alguém dissesse ou fizesse; eu ainda
creio em Sua Palavra. Eu quero que tu ores por mim, irmão Branham. Eu creio que o conflito está
acontecendo, e eu tenho tomado minha posição na... Eu ainda não tomei minha posição. Eu quero
tomá-la ao lado de Deus e com a Palavra."
174. Quantos então têm tomado sua posição e se colocado atrás da Palavra do Senhor? Levante sua
mão, diga: "Eu sou tão grato por ter feito isto." Deus te abençoe, cem por cento. Louvado seja Deus,
até mesmo criancinhas levantaram suas mãos. Que coisa, que coisa! Oh, se isto não for real...
175. Lugares Celestiais em Cristo Jesus, fortificado pela Palavra, fortificado pela Palavra, com a
Presença do Espírito aqui vindicando, provando a nós como eles fizeram nos dias primitivos, o
mesmo Evangelho, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Deus, a mesma Palavra
fazendo acontecer as mesmas coisas... As pessoas de pé, o Espírito caindo sobre as pessoas para com o dom de profecia, profetizando. Um se levanta, o Espírito cai sobre eles e falam em línguas.
Eles falam em línguas, esperam, e outro interpreta. E isto acontecerá.
176. Oh, que coisa! Vendo nossos grandes poderes do Espírito Santo mudando nossas vidas de uma
vida de pecado, trazendo-nos para fora disto e fazendo de nós novas criaturas em Cristo Jesus.
Como nós agradecemos ao Senhor.
177. Pai Celestial, é tão bom estar reunido com este grupo de Teus filhos esta noite, estes que estão
de passagem por aqui em Clarksville. Fico feliz em ver esta igreja indo adiante, ver o pastor, nem um
incrédulo no meio do povo, todos eles no Refúgio. Oh, como nós Te agradecemos por isto, Pai.
178. Estou pensando acerca de um pequeno antílope certa vez. Ele saiu do refúgio e o cão de caça
estava atrás dele. E ele estava correndo pela preciosa vida. E quando ele chegou à cerca onde era o
refúgio, ele saltou a cerca e ficou muito feliz. Ele bufou e se virou e olhou aqueles cães, porque ele
estava seguro. Eles não podiam subir a cerca; eles não foram feitos desta maneira. Se eles tocassem
a cerca, eles seriam lançados para trás por causa do choque elétrico. Esta é a maneira que somos,
Senhor, quando estamos atrás da cerca - defesa da Palavra de Deus. O poder elétrico do Espírito
Santo mantém nosso inimigo afastado. Ele não pode saltar a cerca; ele não foi feito desta maneira.
179. Pai, nós Te agradecemos que Tu nos tem feito de maneira que podemos pular para a
segurança, Senhor, em Cristo Jesus. Estamos tão felizes, Senhor, seguros para sempre. Nós oramos
que Tu abençoes esta pequena igreja, seu pastor, seus amados. Abençoe todos que estão aqui esta
noite. Abençoe cada ministro.
180. Nós oramos por nosso precioso e mais nobre irmão, o irmão Neville. E agora, como ontem
Satanás tentou tirá-lo de cena, batendo naquele carro, e ele tentou fazer algo ruim, mas Tu estavas
ali em cena. Deus, ele tentou me pegar outro dia no campo de tiro de rifle, mas Tu estavas lá em
cena. Ele tentou levar o irmão Willard Crase quando ele bateu naquele poste, porém Tu estavas ali
em cena. Oh, é tão bom Te conhecer. Como o poeta disse certa vez: "É tão dócil confiar em Jesus,
apenas tomá-Lo em Sua Palavra, apenas descansar em Sua promessa, apenas conhecer o 'ASSIM
DIZ O SENHOR'." Como nós Te agradecemos por isto.
181. Abençoe nossas almas; perdoe nossos pecados; cure as enfermidades, Senhor, e habites entre
nós. Nós sabemos que estes velhos corpos mortais são fracos e eles estão balançando sob o
impacto da enfermidade. E nós oramos para que Tu mantenhas bem para pregar o Evangelho.
Permita-nos viver muitos anos felizes se Jesus tardar.
182. E possamos nós todos estarmos prontos para o rapto, todos na Arca de segurança em Cristo
Jesus, por um Espírito, batizados ali, ali em cima no aposento alto, onde nós podemos ver a Luz do
Evangelho reluzindo, e pontuar cada Palavra com "Amém". Conceda isto, Senhor. Abençoe-os e
guarde-os. Eu os reivindico como jóias para Tua coroa, Senhor, no Nome de Jesus. Amém.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro, no Calvário.
183. Agora, como sabemos, a Palavra, às vezes, é cortante, porém nós amamos Isto desta forma. "A
Palavra de Deus," diz Hebreus 4: "é mais afiada do que espada de dois gumes." Ela corta tudo: dois
lados, vindo e indo. E ela também é mais poderosa, mais rápida: "Cortando até espedaçar a medula
do osso e discerne os pensamentos e intenções do coração." O que é isto? A Palavra, a Palavra. Vê?
E agora, depois que tivemos uma mensagem verdadeiramente dura e cortante, você gostou dela?
Sim, senhor. O Conflito...
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184. Você não está feliz por estar fortificado esta noite? Isto edifica a fé, força e esperança à igreja.
Oh: "Em Cristo a rocha sólida eu estou; todos os outros solos são areias movediças."
185. Agora, vamos apenas adorá-Lo por cerca de dois ou três minutos, não vamos? Vamos apenas
fechar nossos olhos, levantar nossas mãos. Preciosa irmã, dê-nos um tom: "Eu O amo." Fará, isto?
Eu acompanho.
Eu O amo (apenas solte-se agora, adore.)
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro, no Calvário
Agora, vamos olhar um ao outro e dar um aperto de mãos, dizer...
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro, no Calvário.
186. O que foi o Calvário? Seu Cades-Barneia. O que Ele fez? Subiu ali e disse: "O homem vive após
a morte. Eu provarei isto a vocês." Subiu ali em Cades-Barneia e levou o julgamento de nós todos:
Calvário, morreu por nossos pecados, e cruzou o rio da morte. Naquele terceiro dia Ele voltou. A
pedra rolou da colina e Ele saiu caminhando, vivo. Alguns deles disseram: "Ele é um espírito."
Ele disse: "Toca-me. Um espírito tem carne e ossos como Eu tenho?"
Disse: "Vocês têm algo para comer?"
Eles disseram: "Nós temos um pão de mel aqui, eu creio, e alguns peixes."
Disse: "Vamos comer um pedaço dele." E Ele pegou e comeu isto, e Ele disse: "Vejam, um
espírito não come como eu como." Ele disse: "Agora vocês subam a Jerusalém e comecem com o
Evangelho dali. E eu enviarei de volta a vós as Primícias da - da vossa ressurreição, porque Eu te
elevarei da incredulidade à Palavra e te farei ter fé nisto e crer. E você estará acima do pecado e de
toda incredulidade."
187. E desta forma, alguns cairão na primeira vigília, segunda vigília; lembre-se, a sétima vigília.
Vocês se lembram disto? A sétima vigília é quando Ele vem. O que foi a sétima vigília? A mensagem
do sétimo Anjo. Primeira vigília, eles adormeceram. Segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta,
todas através de Tiatira, e através de todas as eras, até a vigília de Laodiceia; mas na sétima vigília a
voz vem: "Eis que o Noivo vem, saí-lhe ao encontro." E o quê? Eles acordaram e limparam suas
lâmpadas.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro [O irmão Branham fala com alguém - ed.] E (...?... antegosto...?.. Maravilhoso,
Ele não é?)
No madeiro, no Calvário.
188. Oh, que coisa! Irmã Ruth, eu não quis fazê-la parar. Eu pensei que estava errando este lindo
hino. Eu queria conseguir esta fita. Vê? Tentando obter estes hinos quando são cantados. Vocês não
amam isto?
189. Você sabe, eu amo cantar velhos e bons hinos pentecostais, mas eu sempre disse que eu odeio
uma voz muito treinada, uns que seguram seus fôlegos até ficarem azuis em algum "squeekeeee"
[Som que se produz ao cantar - n.t.]. E eles não... Eles não estão cantando; eles estão apenas
fazendo barulho. Vê? Eu gosto daquele velho e bom canto, você sabe, do coração, como - como:
"Amém, amém, amém." Não gosta? Eu gosto disto.
Fé no Pai, fé no Filho,
Fé no Espírito Santo, estes três são Um;
Demônios tremerão, e pecadores despertarão
Fé em Jeová faz qualquer coisa balançar.
190. Amém. Faz o Reino do diabo esmigalhar e cair. Faz aquelas grandes palavras explosivas:
ASSIM DIZ O SENHOR, aquela Palavra atômica de Deus, voar ali e apenas desintegrar o reino de
Satanás. Amém. Então eles... "Avante soldados cristãos, vão marchando como para a guerra." Isto é
correto. Correto, vamos cantar novamente. Agora, todos no tom mais elevado de suas vozes, com
seus olhos fechados e mãos levantadas:
"Eu O amo". Correto, preciosa irmã, correto.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
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No madeiro, no Calvário.
191. Pai Celestial, em Tuas mãos agora eu encomendo nossos - nossos seres. Faça conosco da
maneira que Te pareça apropriada. Nós estamos confiando que Tu nos usarás, Senhor, para trazer
Luz a outros em nossa comunidade, e aonde quer que sejamos guiados. E, Deus, guarda-nos agora
e nos proteja até nos encontrarmos novamente, trazendo preciosos feixes. Nós pedimos no Nome de
Jesus. Amém.
192. Agora, é um prazer estar com vocês todos esta noite, ter este tempo de companheirismo. Eu vou
entregar o púlpito de volta ao vosso amado pastor, irmão Junie. Correto, irmão Junie.
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