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1
Números, o capítulo 20 de Números é onde vamos basear nosso tema nesta noite. E agora, temos cerca de mais
quatro Bíblias, se alguém desejar estudar conosco. Alguns dos anciões ficarão felizes em levá-las a vocês estas quatro
Bíblias extras aqui. Se alguém deseja uma Bíblia, apenas levante a mão. Correto, aqui há alguns bem aqui. Irmão Fleeman,
se você vir, tome-as e distribua as que temos.
2
Números... Números capítulo 20, vamos tomar esta jornada de Números por um pouco, porque detalha mais do que
em Êxodo, é o relato... E vamos começar lá pelo versículo 7, e ler:
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação tu e Aarão, teu
irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água:... (Eu quero que vocês notem isto: e
dará sua água.)
Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.
Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado.
E Moisés e Aarão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes,
porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha
duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas; e bebeu a congregação e os seus animais.
3
Agora, nenhum homem é qualificado para abrir a Palavra de Deus. Na Bíblia diz isto, até que viesse Aquele, Aquele
que foi morto antes da fundação do mundo, um Cordeiro, e Ele era o único capaz de tomar o Livro, desatar os Selos, e abrir
a Palavra. Agora, o Espírito Santo, que Jesus enviou de regresso em Seu lugar para habitar conosco até que Ele venha
novamente... Irmão Neville; poderia se por em pé e pedirias, por favor, a Deus para Se encontrar conosco agora, e
abençoar Sua Palavra enquanto é falada, se desejas, e que Ele venha e nos ajude a explicar Sua Palavra? Enquanto
inclinamos a cabeça, por favor, para uma palavra de oração.
4
[O irmão Neville faz a seguinte oração: Nosso Pai, novamente nesta noite vimos diante de Ti em verdadeira
humildade, Senhor, percebendo que a suficiência humana é inadequada para alcançar as necessidades espirituais deste
rebanho que Tu tens congregado por Teu Espírito - ed.] É verdade Senhor. [Pai, enquanto estou de pé nesta noite, com um
intercessor, não por minha decisão, mas por Tua escolha para...?... A igreja do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do
Espírito Santo. Eu peço no Nome de Jesus, nesta noite, para que olhes por nós, nesse grau de misericórdia...] Sim, Pai.
[...Na qual possamos ser capazes de encontrar favor em Tua vista. E este, meu irmão e companheiro de viagem e ministro
companheiro, a quem Tu tens chamado deste o ventre de sua mãe, Pai, que seja capaz nesta noite de abrir as Escrituras
pelo Espírito Santo...] Conceda isto, Senhor. [... E como quem é o administrador deste grande rebanho.] Conceda isto,
Senhor. [Pai, não pelo muito falar aqui, mas por causa do favor que encontramos através de Teu Filho crucificado, nesta
noite...] Sim, Senhor. [... Seja por nós, e batize-nos novamente com o poder revitalizador do Céu.] Conceda isto, Senhor.
[Abra nossas mentes para as Escrituras, e que nossos corações queimem enquanto temos comunhão uns com os outros,
acerca destas coisas que Tu nos tem dado.] Conceda isto, Senhor. [Oh, nosso Pai! nesta noite, permita-nos agora nos
aquietar, Grande Deus, num espírito meditativo, sob o bem-aventurado toldo do Céu nesta noite. Visite Teu povo; ensinanos da Tua Palavra. Oh, tenha em sujeição todo - todo pensamento que seja transitório nesta noite.] Sim. [Grande Deus,
acalme nossas mentes...] Sim. [... E dê-nos uma bênção maravilhosa nesta noite.] Conceda isto, Senhor. [E agora, Pai, por
tudo isto que pedimos, no Nome de Jesus, Te daremos louvor e honra e glória. Amém, e amém.] Amém. Obrigado.
5
Se há algum visitante em nosso meio, esse é nosso pastor aqui, o irmão Neville. Ele ficou um pouco rouco da
garganta, e esta é a razão pela qual não temos ouvido muito dele nas últimas duas noites. Foi-lhe pedido que ficasse em
silêncio tanto quanto possível por isto, até que sua garganta tenha a chance de... Até que ele tenha a chance de se
recuperar novamente.
6
Agora, temos estudado o Livro de Êxodo. O Êxodo é o chamado para fora, dos filhos de Deus. Eles eram o povo de
Deus enquanto estiveram no Egito. Mas quando eles tiveram o êxodo, eles se tornaram a igreja de Deus, pois a palavra,
igreja, significa: chamados para fora. E cremos que estamos perto de um êxodo nesta noite. Vocês crêem nisto? [A
congregação diz: “Amém”- Ed.] Estamos perto de outro êxodo, um chamado para fora, separando-nos, preparando-nos.
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7
Agora, creio que estou sendo – como que sendo acusado de ser, e eu o sou, um tipologista, porque eu creio que
todas as coisas da antiguidade foram sombras das coisas por vir. As Escrituras ensinam isto. E se pudermos ter alguma
visão, e olhar o que foi o Velho Testamento, veremos o que é o Velho Testamento, ou melhor, o que é o Novo Testamento.
Veja, os tipos, eles serviram como sombras e exemplos, para que nós pudéssemos saber o que fazer. Veja como eles
caíram e como eles levantaram, e o que eles fizeram enquanto serviram a Deus, e isto serviu como uma sombra para nós.
8
Agora, na primeira noite, na quarta-feira à noite, nós tomamos a igreja para ver, basicamente, o que era a igreja. E
agora, nas campanhas de cura... E esta é a primeira vez que tenho um avivamento em sete anos, deste tipo. Completará
sete anos na semana que vem desde que deixei o Tabernáculo e fui às campanhas evangelísticas de cultos de cura. E eu
entregava aos administradores que pregassem, na maior parte do tempo, e eu apenas falaria sobre o tema cura Divina,
porque tínhamos uma audiência mista de Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Católicos, Ortodoxos, Judeus e tudo mais. E,
às vezes, se você andar sobre ensinamentos eclesiásticos das pessoas, isto fará com que os ministros afastem as pessoas
da igreja, algumas delas que realmente precisavam vir e receber oração. Assim que eu somente me limitava aos grandes
ensinamentos fundamentais e evangélicos da Bíblia: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo; vocês sabem o que é o
ensinamento fundamental evangélico.
9
Mas agora no Tabernáculo aqui, na minha pequena igreja que o Senhor me deu há vinte anos, eu sinto-me livre
para pregar o que são minhas convicções. E então, não temos nenhuma sociedade aqui, temos companheirismo uns com
os... Você é um membro aqui enquanto você está aqui nesta noite, você é um membro. Não temos nenhuma associação,
apenas companheirismo.
10
E agora, aqui, você poderá encontrar coisas que você dirá: “Irmão Branham, eu não concordo com Isto.” Bem,
agora, se você não concorda, use o mesmo método que uso quando estou comendo uma grande torta de cereja e encontro
uma semente. Eu não paro de comer a torta de cereja; eu apenas não como a semente. Eu apenas a lanço fora e continuo
comendo a torta de cereja. Ou quando você está comendo galinha, ela tem ossos nas coxas, você sabe. Então você não
joga a galinha fora porque você encontrou o osso, apenas lança o osso fora. E o que você acha que tem ossos ou o... Bem,
apenas jogue-os fora, e tome o que você acha que é certo.
11
Agora, vemos que a Igreja de Deus não é a vontade do povo, é a eleição. A eleição está em Deus. Deus chamou a
Abraão, o fundador da fé, no princípio. Deus foi o Fundador, é claro. Mas Abraão, no princípio foi chamado da Caldeia,
cidade de Ur, das planícies de Sinar, não por mérito próprio. Deus o salvou incondicionalmente, e deu-lhe a promessa a
toda sua semente, incondicionalmente.
12
Jesus, quando Ele veio, Ele disse: “Nenhum homem pode vir a Mim a não ser que Meu Pai o traga.” Então você
então não teve nada a ver acerca de vir a Deus. Deus te trouxe a Jesus. “E todo aquele que vem a Mim, de maneira alguma
o lançarei fora. Aquele que houve Minhas Palavras e crê naquele que Me enviou, tem Vida Eterna; e não entrará em
julgamento, mas tem passado da morte para a Vida. Aquele que come da Minha carne e bebe do meu Sangue, tem (tempo
presente) Vida Eterna, e Eu o ressuscitarei nos últimos dias.” Isto é o que Ele disse, então eu estou apenas citando Sua
Palavra. E eu creio que isto é a verdade.
13
Então, eu creio que Deus estabelece exemplos. Ele salvou a Abraão, incondicionalmente. Ele fez um pacto com o
homem, e o homem sempre quebra seu pacto. Mas o homem sempre tenta encontrar alguma maneira para se salvar, tenta
salvar a si mesmo. Isto vem desde o jardim do Éden como uma sequência. Quando o homem percebeu que ele tinha
pecado, ele tentou fazer para si uma religião, uma cobertura. A palavra religião significa cobertura. E Adão e Eva coseram
folhas de figueira e fizeram para si uma religião. E desde então tem havido um esforço do homem, através das eras, tentar
fazer algo para salvar a si mesmo. Mas você é salvo pela graça, eleição. A presciência de Deus, a predestinação e a préordenação. Paulo diz à igreja em Éfeso, que Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Pense nisto:
Predestinou-nos em Cristo antes da fundação do mundo. Com o que nos preocupamos então? Distancie-se da
preocupação, somos simplesmente as criaturas mais felizes que você poderia alguma vez ver. Que coisa, como pode você
crer nisto e evitar de ser feliz?
14

Eu costumava ver o velho irmão Bosworth, e ele dizia: “Irmão Branham...”
Eu disse: “Como está se sentindo nesta manhã, irmão Bosworth?”
Disse: “O mesmo velho problema está de volta em mim, irmão Branham.”
Eu disse: “O mesmo velho problema, qual é?”
Disse: “Apenas tão feliz que não consigo dormir.” Eu disse...
Ele disse: “Irmão Branham, como posso crer no que creio e não ser feliz?” Vê? Correto.

15
Você sabe que Cristo já tem tomado seu lugar como um pecador. Ele morreu. Deus O aceitou. Ele ressuscitou
novamente, está à destra de Sua Majestade. Deus disse: “Este é Meu Filho amado em Quem me comprazo, a Ele ouvi.” E
ali está Ele, a Porta, a Entrada, o Caminho, a Verdade, a Vida. E como entramos Nele? Ele é a Igreja. A Igreja tem Vida
Eterna; ela já foi preordenada para aparecer imaculada e incontaminada. Deus disse que Ela estaria ali; Ela estará ali.
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Agora, Deus disse assim. Então como entramos na Igreja? Através de uma associação? Não. Dando um aperto de mãos
em alguém? Não. Alguma forma ou um bati...? Não. “Por um Espírito somos todos batizados num Corpo, e nos tornamos
membros deste Corpo.”I Coríntios 12 diz: “Por um Espírito somos todos batizados em um Corpo, e nos tornamos membros
deste Corpo.” Como? O batismo espiritual que nos põem no Corpo de Cristo, e então somos cheios do Espírito de Deus.
16
Selados até quando? Efésios 4:30: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o Qual estais selados até o dia
da vossa redenção.” Não de um avivamento ao outro; mas até o dia da vossa redenção. Amém. Vida Eterna, eterna não é
apenas um curto espaço de tempo, eterno é para sempre, eternamente, não pode morrer assim como um grão de milho não
poderia se tornar uma erva-daninha. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, automaticamente ele vive a Vida.
Como eu disse na outra noite, beber, fumar, jogar, beber, amaldiçoar, jurar, isto não é pecado; estes são atributos do
pecado. É porque você é um pecador, é a razão pela qual estas coisas vêm. Mas se você é um crente, essas coisas não
podem provir de você, porque água amarga e doce não pode vir da mesma fonte. Uma erva-daninha poderia... Um grão de
trigo não poderia produzir joio, porque a natureza é de trigo. Tem que produzir o que é. E se o Espírito Santo está dentro,
isto produzirá a Vida de Cristo. Amém. Isto é fé. Amém. Correto.
17
Agora, vemos então que... Estamos observando as sombras agora. E vemos então que Deus nos deixou exemplos:
Cristo em cada um dos patriarcas, ou através das eras. Em Abraão, Deus tinha eleição; em Isaque, justificação, chamada.
Deus chamou Isaque antes mesmo que ele nascesse, deu-lhe seu nome, tudo mais, assim como Ele fez com Jesus. Então
eu noto perfeitamente que em Isaque... Não tivemos tempo de estudar isto, mas você percebeu que Isaque, o único filho de
seu pai através da promessa, carregou a lenha colina acima, carregado, teve as mãos amarradas, e foi oferecido como um
sacrifício. E quando Abraão ia tirar a vida de seu próprio filho, um pequeno animal baliu, uma pequena ovelha, um carneiro,
preso, preso ali no deserto pelos chifres... E o Espírito Santo clamando do céu: “Detenha tua mão.” E ele foi e pegou o
cordeiro e ofereceu em lugar de seu filho; o qual era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ali está, um
bonito quadro.
18
Chamado, eleição, em Abraão. Justificação, em Isaque. Graça, em Jacó. Qualquer um que alguma vez leu a vida
de Jacó, sabe que tem que crer na graça. É graça em Jacó. E perfeição em José, nada contra ele na Bíblia; homem
perfeito, perfeito tipo de Cristo. Então vemos que os patriarcas desceram ao Egito, e ali eles viveram. E suas tribos
aumentaram, e eles cobriram as terras, porque Deus prometeu isto a Abraão.
19
A Palavra de Deus deve ser cumprida toda vez. As engrenagens da profecia de Deus giram lentamente, mas com
firmeza. Se você faz o mal, você acha que está se saindo bem. Mas lembre-se, moço ou moça: a engrenagem vai girar em
sua porta num destes dias. Você perguntará quando e como; mas ela estará ali. Você colhe o que você planta. Deus falou
isto; e isto tem que ser assim. Que: “Tua Palavra está estabelecida no céu eternamente.” Já está estabelecida. Eles não
argumentam acerca Dela ali em cima; já está estabelecida. Nós argumentamos sobre Ela. Mas na glória Isto está selado.
Quando Deus diz algo, tem que ser assim. Bem, não é isto maravilhoso? Vocês não podem simplesmente selar isto em
seus corações nesta noite? “Senhor Jesus, eu creio em Ti. Isto é o que estabelece. Aleluia! Eu estou vindo agora; eu quero
que Tu me dês o batismo do Espírito.” E você receberá Isto ali mesmo. Correto. Então Deus te selará eternamente com o
Espírito Santo até o dia da vossa redenção. Correto.
20
Então notamos que na lição da noite passada, vimos José fazendo menção de seus ossos. E quão perfeito foi ele
tipificado em Cristo, até mesmo com seu manto, tudo. Tudo até agora tão perfeitamente cumprindo em Cristo. Notem. Ele
foi o último Ser Humano, o Sacrifício final da Semente de Abraão. Vemos isto, não vemos? Quando ele fez o sacrifício no
monte, e a pequena Luz passou pelo meio disto e confirmou o juramento. E Deus se pôs ali e fez o pacto no Calvário; Ele
tomou o pacto e rasgou a Escritura, ou melhor, a escrita, tomou uma parte, como vimos a maneira que eles faziam um
pacto naqueles dias...
21
Assim como hoje damos um aperto de mão. Na Índia, melhor dizendo, creio que é na China, eles jogam um pouco
de sal um no outro. E muitas vezes eles dão um filho um ao outro, como uma confirmação de um juramento. Mas nos
tempos dos orientais, eles escreviam isto no papel, e eles matavam um animal, e ficavam entre os dois pedaços do animal
morto, rasgavam o pedaço de papel juntos, e cada um deles ficava com um pedaço. E quando aquilo era juntado, cada
pedaço daquele papel deveria se encaixar com o outro.
22
Que bonito! Deus tomou Cristo no Calvário, partiu-O, Alma e Corpo. Ele enviou o Corpo para cima à Sua destra e
enviou o Espírito Santo de volta, o Pacto com o povo. E você crê, pela fé, como Abraão creu, e foi-lhe dado o selo da
circuncisão como uma confirmação de sua fé. E quando você crê e aceita Jesus como seu Salvador, então Deus lhe dá o
batismo do Espírito Santo como uma confirmação de sua fé. Se você diz que crê, e você não tem recebido o Espírito Santo,
há algo errado com sua fé. Deus circuncida o coração no momento em que o crente realmente vem em completa rendição.
Amém! Que coisa! Isto, amigos, certamente deve ter produzido algo; eu senti que isto voltou. Receba isto. Quando o
crente... Aqui está isto agora. Quando o crente firmemente crê no Senhor Jesus Cristo, Deus está obrigado a dar-lhe o
Espírito Santo como confirmação de sua fé. Dizem: “Qual é o problema, irmão Branham?” Apenas sua fé; isto é tudo. Se
você crer de verdade, Deus está ali para te dar Isto. “Enquanto Pedro dizia estas Palavras, o Espírito Santo caiu sobre
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todos os que ouviam a Palavra.” Isto é correto? Atos 10:49. Correto, notem, o Espírito Santo e Fogo vieram do céu,
queimaram toda escória, circuncidaram o coração, cortaram todo o excedente, e se tornaram uma nova criatura.
23
Agora, então vemos que depois de quatrocentos anos... Na noite passada tivemos o tipo de patriarcas: lemos nas
entrelinhas e vimos porque eles quiseram ser sepultados na Terra Prometida. Vocês gostaram disto? Desfrutaram disto?
Ora, agora isto não está escrito ali, mas você vê isto.
24
Como estávamos falando de Abraão, e como Deus tomou Sara e Abraão quando eles tinham cem anos de idade, e
transformou-os em um jovem e uma jovem novamente, e deu-lhes este bebê. Isto foi um pouco difícil de ver a princípio. Mas
depois que você olha para as Escrituras, vai lendo e vendo o que aconteceu, você vê que isto é a verdade. O que Ele
estava fazendo? Confirmando Sua Palavra, que algum dia, nós que ficamos velhos, grisalhos e enrugados, algum dia
voltaremos a ser homens e mulheres jovens novamente. Deus nos deu vida, e chegamos à maturidade, e a morte prevalece
e nos leva embora. Mas tudo o que a morte pode fazer é levar-nos embora, então isto está acabado. Então toda a parte
duvidosa e tudo mais, é como a vida de um homem que tem se ido, então nada mais resta senão perfeição. O que era este
corpo quando ele estava na perfeição? É o que Deus determinou quando ele levantar na ressurreição: será perfeição.
Amém! Oh, quando penso nisto, meu coração simplesmente palpita. Sim. Isto não é um sonho místico, é o ASSIM DIZ O
SENHOR. Deus disse assim, então eu basearei minha vida ali mesmo. Sim senhor. Deus disse assim; isto fica eternamente
selado. Vê? Está selado no Céu, e se uma porçãozinha do Céu está em seu coração, isto deve estabelecer-se bem ali. Isto
é tudo. Isto faz tudo ficar bem. “Deus, Tu disseste assim. Eu creio Nisto e isto é tudo; isso é suficiente.”
25
Agora... Agora vamos trazê-los logo antes da jornada. E vemos ali que quando Moisés (Vimos isto ontem à noite.)
estava indo pastorear as ovelhas do rebanho de Jetro, vemos que Deus falou com ele. E Moisés queria ver Sua Glória. E
Deus mostrou-lhe Sua Glória, e foi realizando milagres e cura Divina. Correto? Esta deve ser a glória de Deus. Falando da
Glória de Shequiná, devemos tê-La nesta noite.
26
E, irmãos, somos... Todo o mundo cristão está esperando a Vinda do Senhor e o rapto da igreja, todos os que têm
qualquer conhecimento da Palavra. Bem, se não temos fé suficiente para cura Divina, como vamos ter fé de rapto? Oh, eu
creio que há um grande chamado que está surgindo. Eu creio como Davi disse, ele deitou ali e esperou, ele ouviu e
aguardou. Depois de algum tempo ele ouviu um vento veemente nas folhas de uma amoreira, passando por ali. Ele sabia
que Deus estava diante dele. Oh, irmãos! Eu estou atento para ouvir o balançar das folhas, o barulho nos arbustos de
amoreira, Deus indo adiante da batalha, então levantemo-nos e vistamos a completa armadura de Deus, puxemos a espada
e vamos adiante. A batalha então nos pertence. Quando vemos a mão de Deus movendo-Se através de sinais e
maravilhas, vamos começar a seguir.
27
Agora, mais tarde vemos que Moisés ficou muito ocupado em sua obra de clérigo, e esqueceu-se de algo. A coisa
mais fundamental que ele deveria ter feito, ele esqueceu. Ele estava levando... Bem na véspera da libertação, ele estava
levando seu filho ao Egito, incircunciso. E Zípora... Deus o teria matado afinal, mas Zípora circuncidou a criança: o selo do
pacto. Vê isto? Antes que possa haver libertação, toda pessoa deve estar no Pacto, porque Deus tem um Pacto hoje. E
então Zípora circuncidou a criança, o pacto, e deteve a ira de Deus.
28
E, amigos, hoje em dia todos nós estamos tendo grandes avivamentos, ou tentando ter, mas estamos esquecendo
o Selo do Pacto de Deus, o Espírito Santo, a Pedra rejeitada, a própria - a argamassa que mistura e mantém os tijolos
juntos. Como vamos fazer isto sem a argamassa? Deus disse: “E acontecerá que porei as minhas leis sobre as tábuas de
vossos corações. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra: um pouco aqui, um pouco ali. Retende o
bem. Por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, e este é o descanso”. Isaías 28. “A tudo isto não quiseram
ouvir; viraram-se, balançando a cabeça,” o homem lutando em seu caminho de destruição.
29
Então vemos que depois que a ira de Deus foi desviada, eles estão indo agora para o Egito, para libertar os filhos
de - de Israel. Eu penso que este é um capítulo bonito. Eu devo ler apenas parte dele, de qualquer forma, se não
conseguirmos lê-lo todo. O capítulo 12, vamos começar agora, Êxodo 12, ler rapidamente. Eu tentarei não desgastá-los,
porque ainda temos muito tempo pela frente.
E falou o Senhor a Moisés e a Arão... Vou esperar apenas por um momento para que assim você tenha certeza de
que está entendo a leitura da Escritura. Porque se eu deixar passar por alto... São belos tipos, eu amo isto. Agora, aqui está
o sacrifício do qual vamos falar agora.
30
Agora, eles tiveram praga após praga; Deus tinha realizado todos os tipos de milagres e sinais. Oh, como eu
gostaria de entrar nisto por um pouco de tempo. Deus, justamente na véspera da libertação, começa a mostrar sinais,
maravilhas e milagres. Vê? Deus sempre é um tempo presente. Ele disse a Moisés: “EU SOU.” (Não “Eu era” ou “Eu serei”.)
“EU SOU” agora, tempo presente. E Ele é o mesmo, “EU SOU” nesta noite, não “Eu era” lá atrás; “EU SOU.” O Anjo do
Pacto, ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Anjo. Notem agora, aqui está o último.
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31
Eles tiveram pulgas; eles tiveram moscas; eles tiveram úlceras. E eu quero que notem: eles tinham
personificadores: Jambres e Janes, resistindo-lhes, fazendo as mesmas coisas que eles estavam fazendo, até que
chegaram a um certo ponto... Em outras palavras, eles estavam pregando o Evangelho; eles estavam procurando imitar o
que faziam Moisés e Arão. Mas eu quero que notem uma outra coisa. Se você for ler agora, onde paramos ontem à noite,
do capítulo 6 ao 12. Aqueles mágicos, eles podiam produzir as coisas, mas eles não podiam retirá-las. Vocês notaram?
Quem era a pessoa outro dia, que estava tentando cortar a Bíblia, dizendo: “O Diabo pode realizar milagres de cura”. Está
errado.
Deus disse: “Eu sou o Senhor teu Deus que cura todas as tuas enfermidades.”
Jesus disse: “Se uma casa está dividida contra si mesma, se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está
dividido.” Não subestimem ao Diabo. Correto. Ele é esperto demais para isto. Satanás não vai expulsar a si mesmo. Ele
apenas tem te deixado confuso; isto é tudo. Não senhor! Satanás não pode expulsar Satanás. Eu mesmo expulsar-me?
Ora, sou mais esperto do que isto.
32
Notem, e vocês também não subestimem a Jesus Cristo, porque Ele é o Poder sobre todos os poderes. Não
tenham medo de Satanás, contanto que vocês estejam Nele. Mas se vocês não estiverem Nele, é melhor tremer. Mas se
vocês estiverem Nele, nem mesmo a própria morte poderá feri-los. Vocês estão livres de todo medo. Oh, quando eu penso
nisto, eu quero gritar: “Aleluia!” Amém! Correto.
33
Agora, estamos chegando à última praga, última coisa. Deus disse: “Estou farto disto agora. Eu vou dar a última
praga.” Agora, eu quero que notem: a última praga era a morte. Agora, tivemos terremotos; tivemos guerras e rumores de
guerras; tivemos grandes ondas, como Jesus disse que haveria, o mar rugindo, o coração do homem falhando com
problemas cardíacos (é a enfermidade número um), medo, confusão do tempo, angústia entre as nações, carruagens sem
cavalos pelas ruas, todas estas coisas sendo cumpridas. Mas a última praga é a morte, não falando fisicamente, mas
falando espiritualmente, morte espiritual na igreja. Notem que isto era entre os filhos: morte espiritual. A igreja tem mais
membros do que jamais teve, mais próspera do que jamais esteve, contudo mais fraca no espírito do que jamais esteve.
Isto é verdade, assim como era no Egito.
34
Agora, notem a última coisa. Mas antes, (Oh, amém!) antes que Deus permitisse que a chuva da morte espiritual
caísse, Ele fez um caminho de escape para aqueles que desejassem caminhar nele. Aleluia! Oh, como eu amo isto, Deus
fazendo um caminho de escape para aqueles que desejassem caminhar nele. Agora, aqueles que não desejaram, tudo
bem, eles morreram.
Notem agora, capítulo 12, versículo 1, Moisés...
E falou o Senhor a Moisés e a Aarão na terra do Egito, dizendo:
Este mesmo mês vos será o princípio dos meses: este vos será o primeiro dos meses do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro,
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa,
conforme ao número das almas: conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro.
O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula,... (Que bonito.)... um macho... de um ano,... de um ano,...
(Observe)... o qual tomareis das ovelhas ou... das cabras,
E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o... (Que seriam quatro dias.)... e todo o
ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
35
Observe o tipo. O Cordeiro, falando no modo figurativo, o Cordeiro de Deus, a Expiação, justamente antes da
destruição... Notem, devia ser um cordeiro jovem; devia ser um macho, o primeiro da ovelha mãe. Este foi Jesus, o Primeiro
da virgem Maria. Devia ser sem mácula, devia ser guardado e provado para ver... E, oh! Quão perfeitamente isto O figurou.
Ele foi o Perfeito. Todo inimigo teve que testificar que Ele foi perfeito. Até mesmo Pilatos disse: “Não achei culpa Nele.
Traga-me água.”
36
Notem, você fala acerca Dele... Eu poderia chamar nesta noite e dizer: “Zacarias, o que você acha acerca Dele?”
Ele daria sua opinião. Eu chamaria até mesmo Eva; ela diria: “Isto é - Isto é a Semente que foi prometida através da
mulher.” Eu poderia chamar Daniel e dizer: “Daniel, e quanto a você? Eu O colocarei em prova contigo.” Ele diria: “Ele é a
Rocha que foi cortada da montanha.” Isaías diria: “Ele é Aquele do qual eu disse: Um Menino vos nasceu, um filho se vos
deu.” Eu poderia chamar Ezequiel e dizer: “O que você acha Dele?” Diria: “Eu O tenho visto como com nuvens sob Seus
pés movendo-Se.” Eu poderia chamar João Batista e diria: “O que você acha Dele?” Ele diria: “Eu nem mesmo O conheci,
mas Aquele que me disse no deserto, disse: ‘Sobre quem Tu vires o Espírito descer e repousar, Este é Aquele que batizará
com o Espírito Santo e Fogo.’” Eu poderia chamar Maria, e dizer: “Maria, o que você acha Dele?” Maria diria: “Eu nem
mesmo conheci homem; mas o Espírito Santo cobriu-me com a Sua sombra e disse-me: ‘Este que nascerá de ti será
chamado o Filho de Deus.’”
37

Eu poderia dizer àqueles outros mais. Eu diria ao Romano: “O que você acha?”
Você diria: “Bem, Seus amigos testificarão. E quanto a Seus inimigos?”
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Vamos chamar Pilatos. Depois de pegar uma bacia e lavar as mãos, e dizer: “Não achei nada Nele, mas levem-No;
faça o que quiserem,” tentando encontrar um favor político, ele afogou-se ali na Noruega, Suécia. Quando... Todo ano eles
vão ali para observar aquela água azul borbulhar novamente e dizem serem as águas que ele lavou de suas mãos à Cristo.
Você não pode lavá-Lo de suas mãos. Não, senhor, você não pode.
Eu pergunto ao centurião Romano: “O que você acha acerca Dele? Você é um de Seus inimigos.”
Ele colocaria a mão no coração e diria: “Verdadeiramente este é o Filho de Deus.”
38
Pilatos disse: “Não achei falta Nele.” Primeiro, ele estava de pé ali, muito cruel, oh! ele estava pronto para condenáLo e tudo mais. Eu ouço um cavalo vir, correndo, galopando pela rua. Aqui vem o - um dos guardas do templo. Ele pula do
cavalo. Ele tem um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele corre a Pilatos, e se inclina, estende-lhe o pedaço de papel. O
velho Pilatos o pega, vocês sabem. E era um pouco cedo naquela manhã, por aí; ele ainda não tinha tomado seu café da
manhã. Ele levantou-se ali e olhou; ele começou a ficar pálido; seus joelhos começaram a bater um no outro. Vamos olhar
sobre seus ombros e ver qual é o problema. O que está escrito naquele pedaço de papel? Sua esposa pagã lhe disse: “Não
tenha nada a ver com este Homem justo, pois tenho sofrido muitas coisas num sonho hoje por causa Dele.”
39

“Velho Judas Iscariotes, o que você acha Dele?”
Ele diria: “Eu tenho traído Sangue inocente.” E ele pegou uma corda e foi suficiente homem para se enforcar.
“Deus, o que Tu achas Dele?”
“Este é Meu Filho Amado, a Ele ouvi.”

40
O observaram, não encontraram falta Nele. Certamente. O primeiro da mãe, da ovelha mãe, foi o cordeiro. Jesus foi
o primeiro filho da virgem, teve um nascimento virginal. É claro, Ele tinha que nascer de um nascimento virginal.
41
Notem isto. Agora, eu quero que vocês notem novamente que todo o ajuntamento era para matá-lo: o ajuntamento,
toda a assembléia. Agora, se vocês notarem, vejam como diz: você pode ver que isto é uma prefiguração. Agora, observem.
“...décimo quarto dia... deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde”.
E notem, todo o Israel se colocou de pé ali e disse: “Fora com Ele. Que Seu sangue seja sobre nós e sobre nossos
filhos.” Eles… desde Caifás a todos abaixo, testemunharam Sua morte. “Fora com Ele! Dê-nos Barrabás.” Notaram isto? E
Ele morreu às três da tarde: “Eles O sacrificaram à tarde.” Quão belo!
“E tomarão... do sangue, e pô-lo-ão em ambas... as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo... com pães asmos; com ervas amargosas a comerão”.
42

Eu quero que notem agora. Vejam comigo.
“Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo: a cabeça... com os pés e com a
fressura.
E nada dele deixareis até amanhã: mas o que dele... ficar até amanhã, queimareis no fogo.”
43
Notem, que belo! “Agora, depois de sacrificá-lo, tome seu sangue, e coloque-o sobre a verga da porta (É uma
porção aqui), e sobre as ombreiras da porta.” Nunca no rodapé, no chão, mas nas vergas e nas ombreiras. Se você notar, é
a Cruz perfeita. Oh, que coisa! Ele disse: “E quando Eu vir o Sangue, Eu passarei por vós.” Notem, que dia! Oh, pecador,
pecadora, rapaz ou moça, que isto penetre em seu coração pecaminoso. Apenas antes da vinda de Cristo, é tempo de
levarmos em consideração, examinemo-nos a nós mesmos, vigiemos.
44
Agora, Ele disse: “À tarde foi sacrificado.” O Cordeiro estava dentro - levado para dentro da casa, assado: tipo da
comunhão, é claro. Agora, Ele disse: “Entre na casa e não saia até ao amanhecer.” Amém. Uma vez sob o Sangue
(Aleluia!), fique ali. Eu espero que vocês captem isto agora. Coloquem-se sob isto. Os lobos uivantes podem vir às janelas.
Eu posso ouvir alguns deles passarem, e ver a jovem vizinha entrar, algumas das jovens Egípcias, e dizer: “Marta, você vai
ao baile nesta noite?”
“Eu não tenho desejo algum.” Sob o sangue, algo aconteceu.
45
O pai era o sacerdote da casa no santuário antigo, na antiguidade. O pai sempre era o sacerdote, e ele tinha que
cuidar de seu lar. Que mudança hoje em dia: as crianças cuidam do pai no mundo moderno. Mas o pai é que tinha que
cuidar de sua casa. Ele sacrificou o cordeiro; ele tomou o hissopo e o colocou na porta, na verga e isto era para proteção
deles. Correto, eles ficaram lá dentro. Eu posso ver os demais seguir brincando e agindo de qualquer forma, dizendo:
“Olhem àquele grupo de fanáticos. Ah, com o sangue de um cordeiro na porta, tentando dizer esta embromação, que algo
vai acontecer.” Mas aconteceu. Por quê? Deus disse assim. Sempre é verdade quando Deus diz.
46
Ali estão eles, sob o sangue. Eles não tinham nenhum desejo de sair. Amém! Você diz: “Desejo, irmão Branham?”
Correto. “Portanto agora,” Romanos 8:1: “Nenhuma condenação há para aqueles que entrarem pela porta.” Amém. Eu não
estou dando amém a mim mesmo, senão que amém significa assim seja; e eu simplesmente me sinto tão bem, que eu
tenho que gritar amém. Vejam, entrar pela porta. “Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.” Aí está você, em Cristo, desejando fazer o que o Espírito Santo diz. Não
se importa com o que o mundo tem para dizer; nenhuma condenação há para aquele que está Nele, que caminha segundo

6

o Espírito. Aqueles Israelitas estavam todos ali dentro, satisfeitos. Amém! Aqui estamos; olhem para isto; eu quero que
vocês vejam isto agora.
47
Depois de algum tempo surgem nuvens, uma noite tenebrosa. As pessoas começaram a se perguntar: “O que está
acontecendo por aqui? Estou tendo como que um sentimento estranho.” Irmão, se algum tempo houve um sentimento
estranho entre as nações, é nesta noite. Algo está prestes a acontecer. Aleluia! Continua o hino: “Quando eu vir o Sangue,
passarei por vós.” Pai, é melhor dar uma olhada na porta nesta noite, fazer uma verificação. Lance fora aquelas latinhas de
cerveja da geladeira, aquele baralho, lance fora, e anuncie uma reunião de oração em sua casa. Você pode ser diácono;
você pode ser um administrador; você pode ser isto, aquilo, ou aquilo outro; mas, veja, o que precisamos hoje é de um
avivamento antiquado, enviado por Deus, um nascimento no Espírito Santo, que endireite as nações. É verdade.
48
Nós não precisamos de teologias e assim por diante. As pessoas em suas igrejas, elas estão tentando fazer
grandes e formosos assentos, e grandes órgãos de tubo e coisas, dizendo: “Eu pertenço a este grupo. Eu pertenço àquele
grupo.” Estou feliz nesta noite por dizer, como Paulo lá trás, diante do rei: “No caminho que chamam heresia, assim sirvo ao
Deus de nossos pais.” Aleluia! Heresia, loucura, tolice para o mundo, mas glorioso para aqueles que estão em Cristo, e
cheios de prazer. Morto (Aleluia! Sim, senhor.), escondidos em Cristo...
49
Você diz: “Bem, o Diabo veio e me pegou.” Não, ele nunca fez. Você que saiu e foi a ele. A Bíblia diz: “Você está
morto. Sua vida está escondida em Deus, através de Cristo, selado pelo Espírito Santo.” Como poderia o diabo te pegar?
Você é que saiu. Correto. O diabo não pode te pegar. Observem… tão belo.
50
Vamos fazer apenas um pequeno drama para as crianças. Queremos que eles captem isto também. Agora,
observem. Aqui estão eles dentro da casa. É quase a hora zero. As coisas estão começando a acontecer. Eu os vejo
correndo vindo do baile. Eles estão voltando. Eles estão trazendo o... Vindo para casa, as carruagens estão indo
rapidamente. Um forte vento está soprando; eles não conseguem dizer de onde vem; está girando de um lado ao outro. Se
este não for um tempo como agora, eu não sei qual tempo é. Eles não sabem o que fazer: desta ou daquela maneira.
51
E, a primeira coisa você sabe, eu ouço um grande zumbido e um rugido vindo pela terra. Eu vejo um sacerdote
ancião caminhando de um lado a outro, tão rígido quanto possível. Aleluia! Eu ouço um pequeno garoto dizer:
“Papai, eu sou o mais velho nesta casa. Estou um pouco assustado.”
“Não se preocupe, filho, o sangue está na porta.”
“Bem, o que é tudo... Eu nunca ouvi o vento soprar assim, papai.”
“Este é o julgamento de Deus.”
52
É para isto que estamos nos dirigindo agora. Temos rejeitado a misericórdia, e não há nada mais senão julgamento.
Quando você rejeita o amor de Deus, não há outra coisa para você senão julgamento (Correto.), ventos uivantes em toda
parte. Do que se trata tudo isto? Tempos confusos, angústia entre as nações. Julgamento? Sim, vocês podem colocar um
bom personagem em cada comarca, contudo não conseguirá deter isto. Os homens vão seguir bebendo; as mulheres vão
seguir fumando; vocês seguirão indo a seus shows; vocês seguirão agindo assim como sempre fizeram, assim como uma
porca à sua lama e o cachorro ao seu vômito, sem absolutamente nenhum respeito para com Deus. E as pessoas que
estão tentando viver corretamente, vocês os chamam de “santos-roladores”, e “fanáticos”, e tudo mais, e não sabendo que
sua própria alma foi pesada na balança e não está esperando outra coisa senão julgamento. Sim senhor.
53
Eu posso ver o pequeno companheiro dizer: “Papai, saia e dê uma olhada, tenha certeza de que o sangue está ali.”
Eu posso ver o pequeno garoto e garota pegarem nas mãos, e irem até a janela e dizerem: “Papai, venha aqui. Olhe aqui.”
Eu vejo cruzando o Egito, duas grandes asas negras batendo. O que é isto? A morte, eu a vejo mergulhar assim; eu ouço
um grito vindo da casa. Não havia sangue ali; a morte atingiu a família: separação. Está passando novamente nesta noite
também, irmão, não fisicamente, mas espiritualmente. Assim como eles foram conduzidos no natural, Ele está conduzindo
no espiritual hoje. Isto foi um exemplo, uma sombra.
54
Eu vejo isto sendo feito, e ouço a mulher sair gritando e toda a família assim. O filho mais velho estava morto. Eu
posso ouvir o pequeno companheiro ir e balançar seu pai, dizendo: “Papai, papai, dê uma olhada de novo. Tenha certeza.”
Eu posso ver o velho pai voltar à porta e dizer: “Sim, filho, está ali.”
“Tem certeza de que estamos protegidos, papai?”
“Sim, senhor.”
“Como você sabe?”
“Deus disse: ‘Quando eu vir o sangue, passarei por vós.’” Correto, observando o sangue. Aqui vêm os Anjos
movendo-se novamente. Eu os vejo subir, desviar-se bruscamente de lugar a lugar. Eu os vejo dar um mergulho e descer
sobre uma casa, então subir novamente: “Eu vejo o sangue.”Aqui vem ele a este lar; eu o vejo vir, e o pequeno
companheiro diz:
“Oh, papai, tem certeza?”
“Estamos perfeitamente seguros, filho.”
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E o anjo se desliza por debaixo da porta, estende suas grandes asas para entrar; ele vê o sangue e toma seu voo
para longe. Aleluia! Qual é o problema? Ele viu o sangue.
55
Depois disto... Ouçam aqui. E comereis e deixareis...”Apenas um momento até que eu encontre agora onde eu
quero ler. Estamos bem aqui. “E nada dele deixareis até amanhã.”Agora, notem o versículo 11. “Assim pois o comereis: Os
vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,... e o vosso cajado na mão;...” (Irmão, você está pronto.)
56
Vamos agora a Efésios capítulo 6, apenas por um momento, e leremos apenas um pouquinho aqui acerca de que
maneira deveríamos estar vestidos também, neste tempo. Correto. Efésios 6:12, você que está anotando.
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra... as potestades,...
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Veem onde
está a nossa batalha hoje? Veem o que é o anjo da morte? É um poder espiritual da maldade nos lugares celestiais.
Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes.
Estai... Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,...”
Eu só vou tocar neste versículo, porque eu quero voltar ao meu tema. Observe-o, ele vai adiante e diz: “a couraça,
e o capacete,” e tudo mais. Eu gostaria que pudéssemos vestir este soldado para vocês aqui, mas não temos tempo.
57
Vamos apenas tomar os lombos: “cingindo com uma correia,” este é o - este é o cinto que sustenta o resto disto.
“Cinja seus lombos com a Verdade.” No dia, irmão, quando há todos os tipos de ismos e fanatismos, é tempo de cingir-se
com a Verdade. Aleluia! Jesus disse: “Eu sou a Verdade”. A Verdade. Deixem-me dizer-lhes, quando as pessoas dizem: “E
quanto a isto? E quanto àquilo?” É bom sentir que a velha Verdade está afivelada ao teu redor (Não está?), (não é assim?)
sabendo onde você está posicionado. Então fique aí. Que outros digam: “Bem, eu tenho isto, aquilo e aquilo outro.” Você
sabe onde está parado. Tenha a completa armadura te afivelando, e com um cinturão aqui, bem afivelado e apertado, e
atado com a Verdade da Palavra de Deus ancorada em seu coração. Nem todos os demônios no inferno conseguem te
aborrecer. Correto. Você pode encontrar com Satanás e dizer: “Está escrito.” Aleluia!
“Oh, vou te dizer, irmão, você pegou serpentes?”
“Não, senhor. Eu creio em Jesus Cristo.”
“Você fez isto, aquilo ou aquilo outro?”
“Não, senhor. Eu recebi o batismo do Espírito Santo.” Afivelado, com a armadura, cingido com a Palavra. Agora,
eles estavam prontos enquanto estavam comendo. Deus quer que você se vista antes de tomar sua comunhão. E, irmão,
antes que você possa comê-la corretamente, você tem que estar vestido. Pois o Espírito Santo que está em seu coração,
trará o Espírito Santo, que vive na Palavra de Deus.
58
Vocês sabem qual é o problema com a igreja hoje em dia, irmãos? Eu creio que a igreja tem entrado numa
condição de anemia; o Sangue tem se esvaído dela. Por exemplo, e se eu fosse um doutor, e um grande homem de um
metro e oitenta viesse, e dissesse: “Olha, doutor, eu estou muito fraco, eu não consigo levantar. Eu estou como que
rastejando por aí”!
Eu diria: “Qual é o problema?”
“Bem, eu não sei. Estou tão fraco.”
Eu diria: “Bem, agora, fez alguns exames físicos...?”
“Sim, está tudo bem.”
E eu diria: “Bem, quando foi que comeu pela última vez?”
“Bem...”
“Você é um homem de quase oitenta e dois quilos.”
“Eu comi metade de um biscoito, anteontem.”
Eu diria: “Rapaz, você está é morrendo de fome. Vá e coma uma boa refeição reforçada, e você não ficará tão
fraco.”
E este é o problema com a igreja hoje em dia. Somos grandes em números, mas, irmão, estamos morrendo de
fome. Aleluia! Você tem medo que o vizinho vá dizer algo. O que precisamos hoje é de uma boa sacudida do Espírito Santo.
Aleluia! Ambas as mãos levantadas e dizer: “Senhor, alimente-me!” Com o cinto e a armadura posta, marchando avante.
59
O fenômeno tinha sido realizado. No versículo 38 lemos: E subiu também com eles uma mistura de gente, e
ovelhas, e vacas,... uma grande multidão de gado. Irmão, uma multidão mista. O fenômeno tinha sido realizado; o grande
avivamento estava acontecendo. As pessoas estavam sendo salvas, vindo. E um grupo saiu e personificou isto; eles saíram
agindo como se fossem crentes. Certamente, eles colocaram sandálias e tudo mais, se aprontaram. Mas essa mesma
multidão mista que tomou a comunhão, e foi adiante na marcha, foram exatamente os mesmos que começaram a murmurar
e a levar os corações dos filhos de Israel a voltarem para o Egito novamente. Isto é o que está acontecendo nesta noite
irmão. Façam um avivamento, e haverá uma multidão mista, é certo. Alguns tentarão vir, personificar. Quando você fala de
predestinação...
60

Alguém me ligou outro dia e disse: “E quanto a isto então, se Deus tem predestinado?”
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Eu disse: “Apenas leia Romanos capítulo 8 e 9, e você entenderá.” E eu disse: “Deus tem misericórdia daqueles
que Ele terá misericórdia.”
“Qual é a utilidade da pregação então?”
Eu disse: “É assunto seu e meu, como ministros.”
Jesus disse: “O Reino de Deus é como um homem que saiu ao mar com uma rede na mão. Ele a lançou e a puxou.
Este foi o Evangelho. E ali ele tinha tartarugas, insetos da água, serpentes, sapos verdes, cobras, e tudo mais. E ele tinha
alguns peixes ali. Aleluia!
61
A primeira coisa que você sabe quando termina um avivamento, e a rede do Evangelho vem, a velha tartaruga diz:
“Eu sabia que não havia nada nisto.” O velho inseto d’água diz: “Eu creio nisto também,” voltando diretamente como o porco
à sua lama. A serpente diz: “Eu nem cria nisto para começar.” Mas há alguns peixes ali também. Aleluia! Aleluia! É tempo
para os ministros lançarem a rede do Evangelho e puxá-la. Deus sabe o que é peixe. Eu era uma tartaruga para começar; e
o outro era um peixe para começar. Deus sabe quem é quem; eu não. Meu negócio é lançar a rede na correnteza, puxá-los
e dizer: “Aqui estão, Senhor.” Aleluia! Amém! Certamente que é; esta é a rede do Evangelho.
62
Vocês conhecem o dia em que estamos vivendo hoje. Eu fui a um lugar aqui, não faz muito tempo. E disseram:
“Vamos ter comunhão.” E eles tomaram um velho pedaço de pão, e o cortaram assim em pedaços, e o repartiram entre o
grupo de pessoas ali, e todos na igreja tomaram a comunhão. Irmão, isto não está correto. Seu coração tem que estar certo
com Deus antes que você tome a comunhão. Isaías profetizou isto no capítulo 28 no versículo 8, se vocês quiserem dar
uma olhada. Ele disse: “As mesas estão cheias de vômito, imundícia e sujeira por todos os lados.” Ele disse: “A quem pois
se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender? Ao desmamado e ao arrancado dos seios.” Nosso bebê está ali
brincando,quando deveríamos estar ensinando a alguém mais sobre os poderes de Deus, todavia estamos nos alvoroçando
se é certo fazer isto ou aquilo. “Mesas cheias de vômito.”
63
Eu não posso parar aí, prossigamos adiante; eu tenho que chegar ao lugar. Correto. Eles estavam com suas
armaduras, seus cinturões; saíram marchando. Eles vieram diretamente ao Mar Vermelho. Faraó ficou feliz em deixá-los ir.
E quando eles chegaram ao Mar Vermelho, eles viram seu exército vindo, perseguindo-os. E ali estavam eles acampados,
as montanhas e desertos deste lado, o exército de Faraó vindo nesta direção, e o Mar Vermelho diante deles. Mas o
caminho de Deus os guiou através do Mar Vermelho. Contanto que eu conheça Sua liderança para o caminho, apenas
manter-me caminhando é tudo com o que me preocupo. Disse: “Moisés (Aleluia.), tome esta vara: desça em direção à
água.” Amém.
“O que vai acontecer, Senhor?”
“Isto não é da sua conta. Apenas continue caminhando.” Amém. Pregue o Evangelho, Tom Merideth e os demais de
vocês. “O que vai acontecer?” Não é da sua conta; apenas pregue. Deem louvores a Deus.
64
Aqui vão eles, movendo-se ali. Um dos escritores disse que Deus estava naquela Coluna de Fogo: “E Ele olhou
abaixo com olhos de ira.” E disse: “Quando Ele o fez, o Mar Vermelho ficou com medo e começou a recuar, e Israel passou
por terra seca.” Nem mesmo ficaram com os pés cheios de barro. Bem, estes camaradas vieram e disseram: “Somos tão
humanos quanto eles são, e nós adoramos da mesma forma que adoram, então faremos isto.” E quando eles chegaram ali,
eles descobriram que não podiam atravessar. E isto é o que vai acontecer num destes dias irmão, quando chegar o tempo
de separação. E vocês, membros de igreja mornos, que estão tentando personificar o cristianismo, num destes dias vocês
tentarão seguir esse grupo do Espírito Santo, e vocês descobrirão que suas rodas ficaram presas na lama em algum lugar.
Correto. Havia dez virgens que foram encontrar-se com o Senhor; cinco delas eram prudentes, e cinco néscias. Coloquem
Óleo em suas lâmpadas, deixe-as brilhar, num destes dias elas subirão. E aqui haverá choro, lamentos e ranger de dentes.
65
E aqueles egípcios incircuncisos, por que eles não puderam cruzar? Eles não eram circuncidados. Eles não
estavam no Pacto. Se eles fossem crentes circuncidados, Deus teria que tê-los reconhecido tanto quanto Ele reconheceu a
Israel. Glória! Oh, como eu gostaria de ser duas vezes maior do que sou agora. Sinto-me religioso; realmente me sinto.
66
Notem, eles eram incircuncisos, eles não estavam no pacto, embora fossem homens. Eles estavam bem vestidos, e
até mesmo melhor. Eles viviam fazendo o bem. Eles tinham os melhores lares. Eles estavam numa classe melhor de
pessoas, pensando naturalmente. Eles iam à igreja tanto quanto os demais iam. Eles tinham seguido juntos pelo caminho.
Não me diga que eles não sabiam coisa alguma acerca de Deus. José já lhes havia dito e espalhado a notícia ali
quatrocentos anos antes. Certamente, ele o fez. Mas eles pensaram: “Aquele grupo de fanáticos, nós podemos fazer tudo o
que eles fazem.” Mas eles falharam. Deus somente reconheceu a circuncisão. Ali eles foram.
67
Não é de se admirar que o velho Davi se levantou e disse: “Vocês querem me dizer que os exércitos do Deus vivo
vão ficar aqui, e permitirão que esse filisteu incircunciso desafie os exércitos do Deus vivo?” Ele disse: “Coloquem algo
sobre mim; permitam-me ir.” Sim senhor. Dê-nos mais alguns Davis.
68
Quando eles cruzaram o mar e chegaram ao outro lado, Deus fez voltar as águas, e os apanhou ali; Deus
simplesmente preparou isto; ali estavam os capatazes. Vocês poderiam imaginar como aqueles judeus se sentiram?
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Olharam para trás, e ali estavam os mesmos que os tinha açoitado e dilacerado suas costas com chicotes, e os empurrado
assim; estavam mortos e flutuavam no mar. Irmão, quando você vem através do mar vermelho do Sangue de Jesus Cristo,
todo velho hábito sujo que tem te levado a fazer coisas que você não deveria fazer, você os achará mortos no Sangue de
Jesus Cristo (Aleluia! Correto.), flutuando corrente abaixo.
69
Não é de se admirar que Moisés entrou no Espírito. Agora, vocês falam acerca de ter alguma classe ou um novo
tipo de religião, olhem isto: Miriã, a profetiza, ela olhou; ela pegou um pandeiro e começou a tocar e a dançar; e ela desceu
às margens do mar dançando, tocando seu pandeiro. E as filhas de Israel a seguiram, dançando e cantando, e tocando
pandeiro. E Moisés levantou a mão e foi tão tomado pelo Espírito Santo a ponto que cantou no Espírito. Aleluia! Correto!
Correto! Este mesmo Espírito Santo que estava em Moisés, está neste edifício nesta noite. Aleluia! O mesmo que fez Miriã
dançar, está aqui nesta noite. Deus é Deus, e não muda. Sim, senhor.
70
Então vocês dizem: “Olhe àquele bando de fanáticos.” Mas não havia ninguém ali zombando deles; todos estavam
mortos. Eles estavam desfrutando de tudo sozinhos. Oh, esta será a glória em breve. Tiveram um tempo maravilhoso.
Olhem para eles. Vamos observá-los por alguns minutos agora, se pudermos levá-los à Rocha nos próximos minutos, se
possível. Estou atrasado; perdoem-me. Mas simplesmente sinto-me tão bem que não posso parar agora, então aguentem
apenas um minuto, se puderem. Vamos olhá-los por um momento. Oh! Eu gosto de observá-los.
71
Depois que o grande louvor acabou, os grandes gritos e os grandes momentos de “aleluias”, eles começaram a ir
pelo deserto, e foram guiados diretamente às águas amargas. Não é estranho? Oh, que coisa! Direto à tentação, direto
onde as águas eram amargas e eles não podiam beber. Eles não tinham nada para comer, nada para comer, e as águas
eram amargas. E, vejam, aquela torrente de Mara: “águas amargas,” estavam ali mesmo bem adiante no caminho pelo qual
Deus estava guiando Seus filhos. Não é estranho? Parece que Deus poderia ter evitado aquilo, mas Ele os guiou
diretamente a essa água. “Alguns através de águas, alguns através de inundações; alguns através de profundas provas,
mas todos através do Sangue.” Esta é a maneira de Deus de guiar Seu povo.
72
Sim, estando ali: “O que podemos fazer?” Aleluia! “Nós temos seguido ao Senhor. Nós temos vindo através do
sangue. Temos nos separado.” Moisés disse: “Aquietai-vos.” Correto. E em toda tentação Ele fará um caminho de escape.
Ali havia um pequeno arbusto ao lado. Aleluia! Ele cortou esse arbusto e o lançou na água, e aquela água se tornou doce,
borbulhante, alegre. Que momento de grande alegria tiveram! Amém.
73
Bem quando o Diabo te encurrala e diz: “Eu o tenho agora mesmo.” Rapaz, ele não pode se mover agora. “Eu o
peguei agora.” Então o Senhor vem adiante e a cruz é colocada diante de nós, e (aleluia) seguimos adiante. O doutor diz:
“Nada pode ser feito por você.” Oh, que coisa! Oh! Alguém diz: “Você sabe, você está ficando louco, você vai perder sua
mente,” ou algo assim, então Deus vem e derrama uma bênção sobre você. Simplesmente esqueça-se disto. Deus sabe
para onde Ele está guiando. Amém! Fiuuu! Estou desfrutando uns momentos tremendos aqui; eu lhes asseguro.
74
Notem, eles não tinham nada para comer. Aquela pequena quantia de pão que tinham, eles tinham comido tudo.
“Que vamos fazer agora?” Disse: “Todos vão para a cama e jejuem nesta noite.” Você já tentou isto? É bom algumas vezes.
E na manhã seguinte saíram, e ali estavam pequenos grãos por todo o chão. Deus tinha feito chover alguns pães do Céu.
Bem, eles pegaram e começaram a prová-lo. Ora, eles disseram: “Tem gosto de mel com bolo.” Oh, que coisa. Gosto de
quê? “Tem gosto de mel. Eles começaram a comer. Disseram: “Ora, é bom.” E eles começaram a juntar e a comer
ansiosamente. Tinha gosto de mel na rocha.
75
Vocês sabem, eu sempre falo de Davi, com aquela pequena funda de pastor e alforje, um surrão que ele tinha, ele
sempre carregava mel ali, você sabe. E sempre que uma de suas ovelhas ficava doente, ele pegava mel dali, e ele
esfregava - esfregava numa rocha calcária, que era um remédio antigo. E a primeira coisa, você sabe, a ovelha subia ali e
lambia aquela rocha. E quando lambia a rocha, quando lambia o mel dela, lambia o calcário e era curada. Não é
maravilhoso? Ora, eu tenho um alforje cheio de mel aqui nesta noite, e vou colocá-lo na Rocha, Cristo Jesus, e todas vocês,
pequenas ovelhas, vão e deem uma lambida na Rocha: “lambam, lambam, lambam,” e vocês certamente sararão. Aleluia!
Sim, senhor. Oh, sim, senhor. [Espaço em branco na fita – Ed.]
76
Para durar enquanto estivessem na jornada. E durou, nunca cessou. Agora, eles tinham que juntar o suficiente para
cada noite até a noite seguinte. Se sobrasse e eles dissessem: “Agora, vamos juntar bastante à noite, e não voltaremos no
avivamento de amanhã à noite. Vamos apenas juntar bastante nesta noite, e então amanhã à noite teremos bastante em
casa.” Não, não, isso estragava. Sim, senhor. Este é o problema com a experiência de muitas pessoas. Você diz: “Bem,
irmão, eu costumava ter alegria.” Você tentou armazená-la em algum lugar. Irmão, o que eu tive na noite passada tem se
ido. O que eu tenho agora... Aleluia! Amém. A experiência de algumas pessoas é como uma cisterna quebrada, você sabe.
Correto. Vamos comer um bife novo cada noite, vamos dar um novo passo cada noite. E isto representava... É exatamente
a verdade, irmão. Correto. O que precisamos é de um Espírito Santo antiquado...
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77
Oh, temos muitas igrejas, oh, que coisa! Bons membros, oh, muito dinheiro nas igrejas nestes dias, certamente, a
quantidade que alguém queira para levar a igreja adiante. Temos tudo isto, mas não temos Fogo. Você pode imaginar
descendo aqui à fábrica de trens e fazer uma linda locomotiva, e pegar um homem bem instruído que sabe como funcionála, assentá-lo num assento almofadado, e todas as pessoas dizerem: “Bem, vamos lá.” E tentar, e tentar e a locomotiva não
vai. Ele se levantaria e diria: “É melhor puxar a corda do apito.” Ela nem mesmo tem vapor suficiente para apitar. Correto.
78
Muitas pessoas nem mesmo têm vapor suficiente para dizer: “Amém.” Você pode tê-lo gratuitamente. Oh, aleluia! O
que precisamos nesta noite... Ouçam, a civilização veio pelo fogo, regresse e encontre as tribos que usavam fogo; o fogo
faz minhas roupas; o fogo faz a luz; o fogo aquece minha refeição; tudo vem pelo fogo. Se vocês vivem numa civilização
moderna, vocês vivem pelo fogo. Se você vive na Presença do Deus Divino, você é batizado com o Espírito Santo e Fogo.
Aleluia! Eles jogaram um pouco de vapor ali, irmão, apenas uma caldeira cozinhando e saltando e borbulhando. A primeira
coisa, você sabe, você puxa o apito, e ela vai pelo trilho. Correto. É disto que precisamos.
79
Lembro-me de certa vez que meu irmão e eu estávamos em Lancassange Creek, e estávamos caminhando, e
vimos uma tartaruga. E aquela era a coisa mais engraçada; ela lançava as patas quando caminhava. Eu dei duas para
minha filha, outro dia, deste tamanho. Eu estava de pé ali hoje, observando estas tartaruguinhas, e eu ria. Elas tentavam
esfregar a cabeça com as patas assim. Eu olhava para elas. E tão logo você as toca, elas “shhuu”, encolhem-se no casco.
É da mesma maneira com algumas destas religiões frias e formais que temos hoje. “Eu jamais voltarei àquele avivamento
novamente”, shhuu! “Eu pertenço à Presbiteriana, à Metodista, à Luterana; eu pertenço a isto. Aleluia. Ele discorda de mim;
eu vou – vou voltar ao casco.” Vá adiante. Oh, aquela coisa fechada, religião de tartaruga…
80
Eu disse: “Vou dar um jeito nela”, e eu a levei ao riacho. Primeiro, peguei uma vara. Eu tentei bater nela; aquilo não
ajudou em nada, nada mesmo; ela apenas ficou ali. E eu simplesmente bati tão forte quanto podia, e apenas ficou ali. (Você
não conseguirá pregar-lhes isto, nem um pouco. Não, não há necessidade de se fazer isto, ameaçá-las, e coisas.) E eu a
levei ali; eu disse: “Vou dar um jeito nela”, e eu a empurrei na água. Apenas algumas bolhinhas subiram, e ela ficou da
mesma forma. Bem, vocês podem aspergi-los, derramar água, levá-los para frente, para trás, qualquer coisa que queiram.
Eles descerão como pecadores secos e voltam como pecadores molhados. Isto é tudo, ainda são pecadores. Vocês sabem
o que eu fiz para que se movesse? Fui e peguei um punhado de varas e fiz uma pequena fogueira, e coloquei-a sobre o
fogo. Ela se moveu então, irmão. Deixe-me dizer-lhes; o que a igreja precisa hoje é de um antiquado Fogo do Espírito Santo
que a inflame e queime. Glória a Deus! É disto que precisamos. O Fogo moverá a igreja, e nada mais. Correto. Sim,
senhor.
81
Bem, este foi um tipo, um tipo bonito. Sim, senhor. Isto representava algo, quando o maná estava caindo, que
significou… Deus deu-lhes isto depois que eles passaram pelo Mar Vermelho (tipo do Sangue), e os feitores estavam
mortos. Deus tinha que sustentar a vida deles. E Ele tinha que dar-lhes algo, já que eles tinham se separado da terra natal,
e estavam ali no deserto. Eles eram peregrinos ali. E eles estavam numa jornada, e Deus tinha que sustentar suas vidas,
assim que Ele prometeu que Ele supriria de tudo quanto tivessem necessidade. Então Ele o fez, e Ele fez chover maná.
Que tipo bonito!
82
No dia de Pentecostes quando esta Igreja foi inaugurada, a igreja do Espírito Santo, foi separada de todas suas
igrejas, e de tudo mais, para sair e receber o Batismo do Espírito Santo. E eles estavam aguardando ali: “O que vamos
fazer? Nosso Mestre tem se ido ao céu, mas Ele nos disse que esperássemos aqui por algum tempo, apenas ficar por aqui
algum tempo, Ele ficou de nos enviar Algo para nos levar adiante.” “Oh, estou com tanta fome de vê-Lo,” disse Pedro.
João disse: “Oh, Pedro, o que você faria para vê-Lo?”
“Que coisa! Bem! Oh, sinto muito por tê-Lo negado ali. Eu jamais farei isto novamente.” Então de repente vem do
céu um som como um vento veemente e impetuoso que desceu. Não algum homem romano com seu colarinho levantado,
que veio dar-lhes alguma hóstia, ou algum tipo de comunhão. Não algum pregador protestante dizendo: “Agora, dou-lhes a
mão direita de companheirismo, dou-lhe seis meses de experiência e coloco seu nome no livro.” Não, não. Bem, mas esta é
a maneira que fazemos isto hoje.
83
Mas, irmão, deixe-me dizer-lhe, isto foi como um vento veemente e impetuoso, vindo do céu, enchendo a casa onde
eles estavam assentados. Aleluia! Irmão, o edifício não era grande o suficiente para acomodá-los. Saíram pelas ruas,
cantando, pulando e dançando. E, espere um minuto, irmão. A virgem Maria estava lá também. Sim, ela estava, agindo
como se estivesse bêbada. Você pode imaginar a virgem Maria? Você poderia imaginar dizendo isto numa igreja Católica?
Metodista, Batista, Presbiteriana, ou alguma outra? A virgem Maria estava sob a influência do Espírito Santo, cambaleando
como alguém bêbado. E se Deus fez a mãe de Jesus Cristo ir ali e receber o batismo do Espírito Santo antes que pudesse
ir ao céu, você jamais conseguirá ir ali com algo menos do que aquilo. Tire a goma de seu colarinho e venha. Correto.
84
Como o velho Naamã, quando Naamã desceu para pegar seu... Elizeu disse-lhe para descer e se abaixar sete
vezes, ou mergulhar sete vezes. Oh, que coisa! Como isto feriu seu prestígio. “Uh,” disse: “Não é a água dali tão boa quanto
esta?” “Não é minha igreja tão boa quanto a outra?” Não, Deus disse aqui embaixo. “Bem, agora, irmão Branham, se vou
até ali e cremos nisto e cremos naquilo, temos uma boa igreja e tratamos todos bem, eu dou um pouco de dinheiro a
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uma…” Não, senhor. A não ser que o homem nasça de novo, ele não entrará no Reino. Assim que posso vê-lo saindo dali,
tirando o pé da lama, como um gato do melaço, você sabe, saindo dali. “Oh, eu penso que terei que fazer isto,” mergulhar.
Isto vai ferir seu prestígio. Subiu da água e ainda estava com sua lepra. O profeta disse sete vezes. Mas depois de sete
vezes, sua pele ficou limpa novamente.
85
Irmão, estou lhe dizendo, algumas pessoas dizem: “Eu não creio que terei que ir ao altar, e chorar e clamar, soltar
ranhos pelo nariz como os demais.” Fique aí atrás então. “Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor.
Comecei a jornadear com Jesus. Senhor, leve-me até o fim.” Este Evangelho tem me ajudado, irmão quando eu estive ali
diante dos curandeiros. Isto me ajudou quando maníacos foram à plataforma, disseram: “Eu o matarei esta noite.” Isto se
pôs ao meu lado nas horas de tentação, quando os aviões desceram de bico, e o rostos dos pilotos ficaram pálidos. Este
velho Evangelho se posicionou por mim quando o médico disse: “Ele tem três minutos de vida.” Então Isto se posicionou por
mim. Isto é bom agora. Aleluia! Eu ainda amo Isto. Não consigo me saciar o suficiente Dele. Correto.
86
Bem, o que isto representa para nós? Muito bem, quando todos eles se embriagaram com este novo Maná... “Huh?”
Sim, vindo do Céu. Agora, Moisés não disse: “Asse alguns pães extras nesta noite.” Não tinham nada com o que assar.
Eles eram forasteiros; eles eram - eles eram peregrinos e estrangeiros, e então não tinham nada com que assar. E Deus fez
chover isto dos céus. Correto? E quando isto choveu do Céu, Ele fez chover o Espírito Santo do Céu. Bem, você diz:
“Agora, o que Moisés disse ali atrás?” Ele disse: “Aarão, eu quero que vocês vão ali.” Agora, prestem atenção. Correto. “Eu
quero que vocês vão ali, e recolham vários gômeres grandes cheios disto. E quero que vocês o recolham e o coloquem ali
atrás.” Isto era guardado no lugar santíssimo. Ele não se deteriorava. Era guardado no lugar santíssimo.
Disse: “Para que é isto?”
“Através de todas as suas gerações, todo sacerdote que for ordenado para ser um sacerdote que entrar neste lugar,
que ele possa ir ali naquele lugar santíssimo com estes gômeres e pegar uma porção do maná original, e sair e colocá-lo
em sua língua, e permitir que o prove, porque ele é digno, ele é um sacerdote e agora passou atrás do véu. Agora, ele
provará o maná original que caiu no princípio.” Isto foi o que ele disse. Isto é correto? E isto é o que aconteceu através das
eras...
87
Agora, o que tem isto a ver com Pentecostes? Oh, quando eles estavam todos comendo o bom maná, e gritando, e
clamando em alta voz, e comportando-se como um grupo de - de pessoas bêbadas, ora, alguns disseram: “O que devemos
fazer?” Pedro disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em Nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão
longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.” Irmão! Aleluia! Todo homem que satisfaz as condições de Deus e se
torna um sacerdote para ir além do véu e separar-se do mundo, recebe não somente uma porção para a boca, mas uma
porção para o coração, repleta do Maná original que caiu no dia de Pentecostes. Não algo que se parece com Isto, mas
algo da Coisa real. Aleluia! Glória a Deus! Correto. Eles foram adiante, simplesmente movendo-se adiante. Quanto tempo
Isto vai durar? Até que Jesus venha. O maná durou até que chegassem na outra terra e comeram do fruto da terra. Isto é
correto?
88
Agora, que horas são? Oh, sinto muito. Estou apenas vinte e cinco minutos atrasado. Que coisa! É estranho que eu
tenha passado tanto do horário, não é? Correto, apenas um momento. Bem, eu tenho mais cinco minutos, para fechar meia
hora. Como fica? Acho que eu não...?...
89
Vamos aqui e tomar um texto rapidamente. Eles tinham passado pelo deserto. Olhem para as pessoas, bem como é
hoje. Ministros, não se desencorajem. Olhem aqui, simplesmente como... Mas lembrem-se, aqueles murmuradores, nenhum
deles sequer chegaram na outra terra, nem um deles. Mas eles murmuraram e reclamaram. Eles tinham deixado os potes
de alho do Egito, e estavam comendo alimento de Anjo, e reclamando acerca disto. Isto não é correto? “Bem, irmão Bill,
estou te dizendo, eu vou te dizer: eu não sei o que farei. Meu marido vai me deixar.” Deixe que se vá. Separe-se de tudo.
“Aquele que não renuncia, e posiciona-se por Mim, não é digno de Mim.” “Eu não sei o que a mamãe dirá.” Que te importa o
que sua mamãe diz? Foi Jesus que disse. Vê? Sim. “Bem, eu tenho medo que meu círculo de costura vai acabar.” Bem,
que acabe. Correto? “Bem, minha sociedade literária, todas estas outras coisas. Eu pertenço ao Conselho de Pais e tudo
isto. O que acontecerá ali, se eu descer e começar a gritar?” Bem, grite.
90
Um ancião certa vez, ele foi cheio do Espírito Santo, que tempo maravilhoso ele estava tendo! Sua filha, ele fazia
companhia para ela. Ele pegava a Bíblia e lia, então parava e ele simplesmente clamava, e ia de um lado a outro. Ela iria ter
uma destas festinhas de chá para mulheres, vocês sabem, assim que ela pegou o pai, e disse: “Eu vou endireitá-lo.” Ela
disse: “Papai, algumas mulheres virão aqui hoje.” Disse: “Eu sei que você não quer perder tempo com aquelas mulheres.”
Disse: “Não.”
Disse: “Eu vou te dar um bom livro para ler.” Disse: “Suba ao sótão e leia enquanto teremos nossa festa.”
Disse: “Tudo bem.”
Disse: “Ele não vai encontrar nada ali para gritar.”

12

91
Assim que ele subiu ali, e ela lhe deu um livro de geografia. Então ele subiu e começou a virar as folhas, ele disse:
“Hum, Europa, Ásia.” Foi indo por ali, disse: “O mar.” Ele olhou abaixo novamente, disse: “Aleluia! Aleluia! Aleluia!”
Começou a pisar forte no assoalho.
E as garotas disseram: “Bem, o que está acontecendo?”
Disse: “Oh! há algo errado com meu pai. Devemos nos apressar.” Subiram as escadas, chegaram ali.
Ele gritou: “Louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia!”
Ela disse: “Papai, qual é o problema?”
Disse: “Oh! querida, você me deu este bom livro para ler, e eu li aqui onde ele diz que o mar não tem fundo. E Jesus
disse que Ele colocou meus pecados no mar do esquecimento, e não se lembrará jamais...” Disse: “Eles continuam indo.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!” Correto. Certamente, continuam caindo, não tem fundo. Vê aquilo no topo da terra, você vai bem ali
e continua caindo. Oh, que coisa, apenas segue caindo. Aleluia. Correto.
92
Queixando-se, sempre murmurando: “Eu não sei o que fazer.” Oh, que coisa, murmurando. Deixaram os potes de
alhos para comer alimento de Anjo. Deixaram os médicos fanfarrões do Egito para estar com o Grande Médico. Deixaram
um grupo de pessoas que dizem: “Os dias de milagres são passados,” meu Deus, para estar com aquelas pessoas onde
milagres e todas as coisas são possíveis. Estava ali com aquele grupo e ainda reclamando. Correto. Que situação! Eles
deixaram as águas lamacentas do Egito para beber da Fonte que nunca seca, e continuavam reclamando. Não é de se
admirar que a provisão deles foi cortada. Este é o problema hoje. A provisão tem sido cortada porque vocês estão
murmurando demais. “E quanto à tarefa dos diáconos? Minha igreja diz...” Oh! Pare, irmão. Olhe a Cristo. Eles seguiram o...
93
Então, a primeira coisa, você sabe, Moisés disse: “Traga-os aqui. Traga-os aqui.” E Deus disse: “Fale à Rocha, e
Ela trará Sua água.” E quando ele falou à Rocha... Agora, ele pegou primeiro, e feriu aquela Rocha com uma vara. E
quando ele feriu aquela Rocha, aquela vara era a vara de julgamento de Deus. Não era uma vara de Moisés. Deus
segurava… Moisés a tinha em Sua mão. E o que aquela vara era na mão de Moisés? É o Nome de Jesus na igreja hoje.
Correto. Esta é a verdade, irmão. Se aqueles egípcios alguma vez tivessem tirado a vara de sua mão, ele ficaria sem poder.
Se eles pudessem tirar o Nome de Jesus para fora da igreja, e pudessem te afastar, você iria e blasfemaria e zombaria
Dele, e tudo mais, e tentaria vir e orar. Você não pode fazer isto. Tem que manter Isto sagrado. Correto.
94
“Oh, leva tu contigo o Nome, filho de dores e aflição. Quando tentações se unirem ao seu redor, suspire o Santo
Nome em oração.” Os demônios se espalham como baratas no chão quando se acendem as luzes. Verdadeiramente.
95
Aqui estão eles. Ele disse: “Traga-os aqui.” E ele tomou esta vara de julgamento, e feriu a Rocha. E quando ele
golpeou a Rocha, abriu uma fenda ao lado da Rocha. E aquela Rocha era Cristo Jesus. Graças a Deus! É o juízo de Deus
para você e eu, um cruel pecador e digno da morte, digno de separação. O juízo de Deus era: “No dia em que dele
comerdes, neste dia morrereis.” E Seu julgamento O atingiu no Calvário, e ali Ele ficou suspenso, sangrando, balindo,
morrendo. O Cordeiro de Adão suspenso ali, ou melhor, o Cordeiro de Abel, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo.
96
E ali uma parábola muito bonita. Para que foi levantada a serpente de bronze? Para cura. Por uma dupla razão:
quando eles precisavam de cura, eles levantavam a serpente de bronze. O que era isto? Porque eles estavam murmurando,
censurando contra Deus e Moisés. E isto foi para uma razão composta, pois eles estavam murmurando, pecando, e eles
estavam doentes e precisavam de cura. “E Moisés,” como Jesus disse: “Como Moisés levantou a serpente de bronze no
deserto (simplesmente para o mesmo propósito, mesma causa, mesma expiação), assim deve o Filho do homem ser
levantado (razão composta) para salvar sua alma.”
97
E a Rocha ferida que trouxe a água que jorrou para fora da terra, para salvar um povo que perecia. “Deus amou o
mundo,” no Novo Testamento, o tipo disto, ou melhor, o ante-tipo: “Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu
Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha Vida Eterna.” Aí está. Como isto foi para um povo
que estava perecendo, morrendo, desamparado, para isso a serpente foi levantada, a Rocha foi ferida para dar Vida, cura e
paz para aquelas pessoas, assim Deus levantou Seu filho para que você não perecesse, mas tivesse Vida Eterna.
98
Meu irmão, irmão, eu oro para que O aceite nesta noite. Sinto muito pelo jeito desajeitado de minha lição. Eu - eu
não tenho pregado por algum tempo. Perdoe-me por minhas emoções, mas quão bem me sinto! Perdoem-me. Vou me
acalmar em alguns dias mais, para que assim eu possa ensinar.
99
Nesta noite aquele mesmo Anjo de Deus que está fotografado naquele papel, está bem aqui nesta plataforma. O
que Ele é? É o Anjo do Pacto. É o Senhor Jesus Cristo identificando-Se. Que o Senhor te abençoe. Que você O receba
agora como seu Salvador pessoal. Estou esperando pela minha chamada de altar, até que o Espírito Santo me guie a fazer
isto. Vê?
100
E eu creio que Deus vai encher esta igreja com o Espírito Santo, a tal ponto que você ouvirá um clamor que soará
por toda Jeffersonville aqui. Estou esperando e orando cada dia e noite, só esperando pelo momento crucial. Mantenham-se
jejuando, mantenham-se orando; trazendo as crianças para mais perto, livrando-se de todo pecado ao redor de seu lar,
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como Jacó disse: “Tire seus pendentes e lave suas vestimentas.” Aprontem-se. Oh, eu ouço o som de chuva em
abundância. Que o Senhor vos abençoe agora. Olhem ao Cordeiro de Deus, enquanto inclinamos a cabeça.
101
Nosso Pai Celestial, aquela linda igreja movendo-se adiante com sua completa armadura, e suas vestimentas
nunca se desgastavam, seus calçados não saíam de seus pés. Estiveram quarenta anos no deserto, e não havia um
enfermo entre eles: sem médico, médicos terreais; apenas o Grande Médico. Nenhuma boutique, nada com o que fabricar
roupas; mas o grande Criador estava ali e cuidou para que suas roupas não se desgastassem. Eles tinham que passar por
águas profundas e areias ardentes, sendo levados por caminhos espinhosos e entre montanhas. Tudo estava no caminho,
mas aquela grande Coluna de Fogo estava guiando o caminho. Adiante, diante de nós, movendo-Se, oh, Estrela D’Alva,
guia-nos e dirija-nos. Perdoe nossos pecados e ajude-nos a sermos Seus servos, Senhor. Tome estas poucas Palavras
esparsas que falei, Senhor, lendo de Sua Palavra, e oro para que Tu As leve ao fundo de cada coração. E que Ela jamais
pereça, mas dê-lhes Vida Eterna.
102
E enquanto temos a cabeça inclinada, há alguém aqui, (todos com seus olhos fechados), que levantaria a mão, e
diria: “Irmão Branham, lembre-se de mim. Estou perdido, e eu não conheço Jesus como meu Salvador. Eu não tenho
nascido de novo. Eu quero que ores por mim.” Levante a mão - levante-a agora, levante-a para que assim que eu possa
oferecer a oração. Deus te abençoe. Muitos de vocês têm levantado suas mãos, por todo o edifício. Isto é maravilhoso.
Deus abençoe a todos. Agora, diga: “Irmão Branham, eu sei que se Deus chamar minha alma, aquele germe de Vida não
está em mim. Isto não está em mim. Eu não O conheço desta forma. Eu realmente não O conheço desta forma. Eu nunca
nasci de novo, mas eu quero, eu quero nascer, e eu quero que ores por mim.” Levantaria sua mão agora, alguém mais
levantaria sua mão? Cerca de uma dúzia de mãos. Muito bem, obrigado. Deus te abençoe, irmão. E alguém mais. Correto.
Agora, Deus te abençoe, você, você e você. Muito bem.
103
Agora, alguém aqui que queira ser lembrado em oração, que está enfermo, e diria: “Irmão Branham, lembre-se de
mim; estou enfermo.” Não tivemos um culto de cura, porque estamos concentrando tudo no Evangelho, mas eu oro pelos
enfermos. E agora, levante a mão e diga: “Lembre-se de mim, estou enfermo, irmão Branham.” Correto, várias mãos se
levantaram, que estão enfermos. Correto, enquanto temos a cabeça inclinada. Senhor, por favor, salve este pecador,
Senhor, o desviado, conceda isto, Senhor. Traga-os à casa nesta noite e alimente-os bem. Que eles possam sair daqui
nesta noite e renovar seu pacto. Que esse pobre pecador, que seu travesseiro pareça uma pedra nesta noite, e que assim
não descanse. Oh Deus! Isto parece como que terrível um homem orar desta forma. Mas, oh Deus, sobretudo, não permitas
que sua alma se perca. Isto é se - e se ele partisse deste mundo, senhor, sem Te conhecer. Oh, eu oro para que Tu estejas
com ele. Ajude-o; ajude-a também, Senhor, a todos.
104
E agora o enfermo aqui, Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente, e todo aquele que olhava para a
serpente... A serpente jamais orou por alguém. Eles apenas olhavam e viviam; eles olhavam e viviam. E todos que olharam,
viveram. Senhor, que o enfermo e aflito, que está neste edifício nesta noite, que ele olhe à Cruz ali, e veja que o Príncipe da
Paz está pairando ali, o Ante-tipo da serpente...?... A serpente do pecado, e Ele foi feito pecado por nós. Senhor, eu oro
para que Tu cures cada um deles agora mesmo. Que o Espírito Santo Se mova por ali, e surja no meio deles agora mesmo,
e os cure de suas enfermidades.
105
Abençoe aqueles, Senhor, os que estão no caminho, os que estão andando, levando as boas novas. Anciãos e
anciãs que têm lutado para ganhar o prêmio, e navegado por mares sangrentos, sofrido amargas perseguições, e
problemas domésticos, e tudo, e ainda estão de pé. Oh, Estrela D’Alva, continue guiando, Senhor Jesus. Num destes
gloriosos dias nosso grande barco partirá do porto ali. Ouviremos o velho barco de Sião soprar quando ela se mover pela
neblina do quarto, quando a morte se estabelecer em nós, e nossos entes queridos gritando. Ouviremos ela soprar. Aleluia!
Se moverá através da neblina até ao lado da cama; daremos um passo e ali, desembarcaremos naquela terra, onde jamais
envelheceremos. E as rugas deixarão nossas faces (Aleluia!); os cabelos grisalhos vão desaparecer e teremos um corpo
como Seu Próprio glorioso Corpo. Nós O veremos como Ele é, e encontraremos nossos entes queridos naquela terra feliz.
Dê-lhes coragem. Oh, Deus! Mova-Te sobre esta cidade, e traga pecadores para que haja um grande avivamento da alma.
Conceda isto, Senhor. Seja conosco agora no restante do culto. No Nome de Jesus pedimos isto. Amém.
106
Que o Senhor te abençoe. Agora, enquanto vocês saem, pedirei aos irmãos cooperadores se eles podem vir à
frente e pegar os livretos ali, e as fotos. (E cada um deles leve isto também, irmãos cooperadores, e o pequeno – e a foto
ali.) Se vocês desejam. Não estamos vendendo livros; não estamos vendendo a foto. Se você desejam tudo bem; senão,
isto é apenas... Nós os trouxemos para este propósito. Irmãos, venham aqui na frente e pegue-as por favor, irmão Cox e
irmão Fleeman, e os outros fiquem de pé ali em cada porta, se as pessoas quiserem.
107
Quantos amam ao Senhor, digam: “Amém.” [A congregação grita: “Amém.” – Ed.] Correto. Eu desejaria saber se a
irmã que está com o bebê nos braços ali, a irmã, que toca, ou aqui, se ficasse... Correto, se estiver de pé, venha à frente
aqui apenas por um momento, se desejar, e nos dê um tom no piano.

14

108
Agora, lembrem-se que os cultos começam amanhã à noite; vocês sabem onde vamos começar amanhã à noite?
Vamos levar os filhos de Israel a Cades-Barnéia. Esse é o trono de Juízo. E ali Josué e Calebe cruzarão e trarão de volta a
evidência. E então, se o Senhor desejar, no domingo de manhã sobre estas perguntas e respostas, o Senhor desejando,
teremos isto. E domingo à noite queremos levar os filhos à Terra Prometida. Aleluia! O Jordão se abriu, e aquelas correntes
lamacentas se separaram E eles rodeiam as muralhas de Jericó, e gritam, e as muralhas vêm abaixo, e eles a conquistam.
Aleluia! Veremos aquele cordão vermelho ali de Raabe, a meretriz, pendurado ali onde ela acolheu os espiões. Então, o
Senhor desejando, na próxima semana poderemos passar ao livro de Apocalipse, passando por Daniel (Aleluia!), e
desfrutaremos um tempo glorioso, maravilhoso. Vocês amam ao Senhor? [A Congregação diz: “Amém” – Ed.] Correto.
109
Agora, quantos conhecem este hino... (Dê-nos um pouco, apenas: “Não se Esqueçam da Oração da Família.”
Vocês o conhecem?) Vamos ver se conseguimos cantar sem a música agora. Quantos conhecem aquele velho hino aqui:
“Não se Esqueçam da Oração da Família?” Correto. Agora, vamos começar devagar.
Não se esqueçam da oração da família,
Jesus quer te encontrar ali;
Ele quer tomar conta de ti,
Oh, não se esqueça da oração da família.
Quantos de vocês têm oração da família? Vejamos. Sim, agora ela conseguiu o tom ali. É isto. Vamos tentar agora,
vamos.
Não se esqueçam da oração da família,
Jesus quer te encontrar ali;
Ele quer tomar conta de ti,
Oh, não se esqueça da oração da família.
110
Nosso hino de despedida: “Leva Tu Contigo Nome, de Jesus,” vocês o conhecem, não conhecem? Agora, vamos
nos colocar de pé apenas um momento. Agora, enquanto cantamos a primeira estrofe, eu quero que vocês se virem,
cumprimentem seu vizinho, digam: “Meu nome é John Doe; estou feliz por você ter estado aqui no Tabernáculo nesta noite.
Eu espero vê-lo novamente.” Que o Senhor te abençoe agora. Mas não saia; vamos nos despedir da maneira regular, do
jeito reverente, daqui a pouquinho.
111

(Vocês, irmãos, vão até a porta, se desejarem.) Correto, agora.
Leva tu contigo o Nome, de Jesus...
Voltem e cumprimentem-se agora, virem-se. Correto. Cumprimentem-se agora. Se você tem algo contra alguém, vá e
cumprimente esta pessoa, diga: “Não. Somos peregrinos juntos.”
... onde quer que eu vá.
Nome bom, doce a fé!
A esperança do porvir; [O irmão Branham fala com alguém – Ed.] Irmão Smith, eu não tenho visto...?...
A esperança do porvir. (Agora, ouçam com atenção agora.)
Este Nome leva sempre
Para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance,
Quando o mal te aparecer.
Nome bom, (Oh, Nome bom), O... (Oh, quão doce!)
A esperança do porvir;
Nome bom (Oh, Nome bom), oh quão doce! (Oh, quão doce!)
A esperança do porvir.
112
Estamos felizes por estarem aqui nesta noite. Queremos que estejam de volta conosco amanhã à noite, se
puderem. Se você não tiver que estar no posto do dever, esteja conosco. Agora, Elder Steel, de Portsmouth, Ohio, venha,
posicione-se aqui na fileira da frente. Vamos pedir-lhe para nos despedir com uma palavra de oração. Correto, irmão Steel.
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