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Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Bom dia. Bom dia amigos. Estou feliz por estar de volta à casa
do Senhor. Eu fui chamado ali atrás há alguns momentos, para orar por um velho ministro. E ele só teve algo como um
desmaio. Nada errado foi encontrado nele. Ele é um velho santo do Senhor. Na vinda pela rodovia, Satanás tentou me
fazer ficar doente e vomitar também, e eu disse: “Nós vamos ter que orar um pelo outro”. Então, foi o irmão Coggins.
Nós o conhecemos muito bem aqui no Tabernáculo. Ele vem lá da Carolina. E ele tem estado muito, muito doente, teve
um desmaio. Mas não parece ter nada errado com ele. Não fisicamente. Então, é só o diabo tentando-o; ele é um
grande tentador, e dos bons. Vocês ouviram a história sobre a irmã idosa que foi à igreja, e não gostava de dizer nada
mal a respeito de ninguém.
“Então, o que a senhora pensa a respeito do diabo?”
Ela disse: “Ele é um bom adversário!” Então, é isto o que ele é.
2
Estamos felizes nesta manhã por estar na casa do Senhor outra vez nesta semana, esperando pela vinda do
Senhor Jesus. E agora, eu ia falar sobre um assunto nesta manhã, ‘Protegidos pelo Sangue’; e parece que o Espírito
Santo mudou meu pensamento sobre aquilo. E tenho outro assunto para ensinar, porque... Então depois... Eu disse na
noite passada: “Por que Ele mudaria meus pensamentos, quando iria falar sobre um assunto como aquele, ‘Protegidos
pelo Sangue’?” Vocês entendem onde basearia o texto: Israel sob o sangue, marchando para a promessa. Vocês
veem? Eu devo falar sobre isto em alguma outra oportunidade.
3
Então, eu me lembrei de um sonho que tive há não muito tempo atrás, e eu, nesse sonho deveria estar
estocando comida no Tabernáculo (entende?), neste sonho. Quantos se lembram do sonho, há algumas semanas
atrás? Eu não pude dar uma interpretação dele, e se não tomar muito tempo, eu lhes direi, se vocês quiserem ouvir
agora.
4
Muito raramente sonho alguma coisa que tenha algum sentido. Geralmente vou deitar tarde e então acordo e
fico nervoso ou cansado; você sonha, então dorme e sonha, e depois acorda. Vocês sabem como é, uma pessoa
nervosa como eu. E eu havia saído com o irmão Wood e o irmão Sothmann; e o Senhor tem dado pessoas... Vindo
com... E isto foi em Tucson, Arizona. E o Senhor tem dado interpretações de sonhos em cada caso, perfeitamente.
5
A gora, vocês sabem, quando alguém me conta um sonho, a única maneira de poder dar a interpretação é se
eu ver aquele sonho de novo. E muitos de vocês aqui sabem que quando alguém de vocês me conta coisas, porém
você não falou tudo sobre o sonho; mas quando eu vejo o sonho novamente, eu digo o que você não contou.
Entende? Então você tem que ver de novo, então Ele te diz. Portanto, algumas vezes é desagradável, é difícil,
desconcertante para a pessoa. Mas você tem que ser verdadeiro, porque é a Palavra do Senhor. Entende? Porque
elas estão esperando por Ele. E nunca… O Senhor tem sido bom comigo em permitir que sempre esteja correto.
6
E então, naquela noite eu fui dormir, e sonhei. E pensei que estava... Um sujeito com quem eu costumava lutar
boxe há anos atrás... Muitos de vocês do tempo antigo… Eu estava pensando justamente no irmão Roy Slaughter, em
pé aqui perto da porta. Ele tem estado conosco, creio, que é um dos membros mais velho da igreja aqui. O irmão
Slaughter, eu acho, é um dos membros mais velhos. E eu simplesmente... Já que estou falando a respeito dele, me
veio à mente muitas coisas boas do irmão Roy Slaughter das quais as pessoas não conhecem. E está certo. Ele é meu
irmão, e eu prefiro dar-lhe um pequeno buquê agora, ou uma flor, do que uma coroa de flores quando ele partir. Isto é
certo. Há muitas coisas boas. O irmão Roy tem sido um verdadeiro irmão para mim, ele e sua família. E ele mora lá,
trabalhou duro para sustentar aquela pequena família, e criou um grupo de filhos bons. Eu conheci todas as suas
moças e rapazes. E preguei no funeral do filhinho dele quando morreu.
7
Lembro-me em uma ocasião aqui que tivemos um sujeito trabalhando na igreja. E era para ele trabalhar só como
carpinteiro. E nós não tínhamos muito dinheiro; ele iria trabalhar aqui por dentro. E veio alguém que queria trabalhar e
ele não trabalhou. E foi reclamar que tinha trabalhado meia hora, ou algo, que machucou o pé, e então ele (só para por
uma demanda contra a igreja) e nos processar por dez mil dólares. Bem, nós não tínhamos nada. Nós não soubemos
de nada, senão quando eles já tinham julgado. Entendem? Eles processaram o... O homem, ele não tinha seguro,
então estava recaindo sobre nós. Nós não tínhamos que pagar.
8
Eu nunca esquecerei a noite, sentado por aqui atrás, quando Roy pegou o livro, um velho (me desculpe, irmão
Roy) velho e rasgado livro e tirou os cheques que tinha em uma bolsa velha e disse: “Bem, irmão Branham, eu vou
ajudar com isto.” A pequena Evelyna, irmã dele (ela provavelmente está sentada aqui em algum lugar), ela disse:
“Irmão Branham, minha velha casa só vale trezentos dólares, mas eu vou ajudar com isto.” Entende? Isto é genuíno,
material de primeira, se você quiser saber. Aquilo… No meu ver, isto é genuíno.
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Eu me lembro então, uma pouco depois daquilo, eu estava em minha primeira reunião fora. Foi em Saint Louis,
em uma das minhas primeiras grandes reuniões. E um telegrama chegou: ”Minha menininha está quase morta. Venha
imediatamente. Irmão Slaugther.” Eu então comecei a colocar minhas roupas dentro da mala. Era tudo que tinha que
fazer. Não poderia lhe abandonar, e nós viemos. Fui a casa, entrei no quarto. As enfermeiras do Hospital Católico de
New Albany tinham desenganado a menina dele. E assim que eu entrei no quarto, o Senhor Jesus a curou. E lá estava
ela simplesmente... Veem? É como lançar o pão sobre as águas, retornará para ti algum dia.
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Saí do meu tema, mas vamos de volta ao começo. Eu costumava lutar boxe. E lá tinha um sujeito chamado...
Aqui na cidade, um sujeito pobre, bebe muito agora; um de seus filhos está na Polícia agora. Smith. George Smith.
Eles o chamavam “Smith seis-segundos”. Ele me treinou no Boxe, antes das “Luvas de Ouro” começarem. Nós
estávamos aqui no ginásio de esporte do governo. E naquilo, bem, ele era a pessoa mais durona que eu já tinha visto.
Ele me golpeava, e eu voava longe. Eu regressava e dizia: “Você não precisa ser tão duro desse jeito.” Vê? Dizia-lhe:
“Você me bate tão forte que me deixa sem ar.” Ele dizia: “Vou lhe contar o porquê Billy”, dizia, “não importa quão bem
treinado você esteja, ou quanta experiência atlética você tenha, e quão forte você seja para o seu tamanho, ou
qualquer coisa do gênero. Um soco rápido pára a corrente sanguínea quando te atinge daquela maneira.” (O irmão
Branham demonstra um soco. - Ed.). E dizia: “Você pode me odiar agora, mas quando você estiver lá em cima no
ringue, você vai gostar.” Dizia: “Seu corpo se prepara para recuperar-se rápido. Mas se te dão um golpe, e você cair e
ficar deitado ali, é só aguardar a contagem. Mas se seu corpo estiver preparado e puder suportar os socos, então
quando um soco forte te atingir, você volta rápido e fica em pé de novo.” Ele me socou daquele jeito e me jogou para
fora do ringue. Ele dizia: “Tem que fazer isso. Veem?” Ele quase me matou. Ele era de 13 kg a 18 kg mais pesado que
eu, e podia… Ele era um lutador profissional; e eu era só um iniciante. Então, ele quase me matava. Ele disse: “Você
vai gostar quando estiver lá no ringue.” E eu descobri que era verdade.
11
Tenho ouvido daqueles sargentos no exército treinando aqueles rapazes, e eles são bastante rigorosos. Eles
odiariam aquele sargento, mas quando estivessem em combate, eles o amariam por aquele treinamento severo. Esta é
a maneira que eu tenho tentado treinar os cristãos: não corte seu cabelo, não use maquiagem, não faça isto. Faço de
maneira severa. Vocês me agradecerão quando eu chegar - chegar ao final do caminho. Veem? Treinando, fazendo
bem o treinamento. Você pode… Vamos nos manter corretos com a Palavra. Ela pode ser severa, cortar diferenças
denominacionais em pedaços, mas você vai gostar quando chegar ao final da estrada. Entende? Vocês se
posicionaram firmes ao lado da Bíblia.
12
Então minha esposa colocou seu braço no meu e nós saímos. E George Smith... (Agora, eu acho que ele é um
homem grisalho agora. Ele é sete, oito, ou dez anos mais velho que eu.) E ele havia voltado ao ringue e estava
lutando. E aqueles rapazes vieram; rapazes fortes de ombros largos, não conseguiram derrotá-lo de jeito nenhum. Ele
os nocauteava em um minuto. E um rapaz disse: “Eu posso derrotar aquele velho, eu sei que posso.” Então ele, um
sujeito do tipo atlético, pulou para dentro do ringue. Não ficou lá nem meio minuto. Ele saiu e disse: “Eu não sei como
ele consegue, mas com certeza ele é muito homem.”
13
Então naquele momento eu olhei para minha esposa no sonho, e eu disse: “Esposa, sabe, ele deu-me o meu
primeiro treinamento.” E então, (você sabe, sonhos são engraçados) eu fui a um grande mar, e as águas estavam
bastante agitadas. E o barqueiro... Agora, Meda, minha esposa, não estava comigo naquele momento. Então naquele
momento, o barqueiro veio e entregou-me uma canoinha de 80 cm a 1 m de comprimento, e ele disse... Aquilo era
extremamente branco, toda de plástico e branco. Ele disse: “Aqui está seu barco.”
“Oh!”, eu disse: “Eu não poderia atravessar nisto.”
E ele disse: ”Bem, esse aqui faz cinquenta milhas [80 km - Trad.] em uma hora.”
Eu disse: “Ele pode fazer isto aqui na margem, mas não fará lá adiante.”
Ele disse: “Bem, vá com eles.” E eu olhei e lá estavam o irmão Wood e o irmão Fred Sothmann, os dois irmãos
que estavam comigo na noite que tive aquele sonho. E eles estavam sentados numa canoa verde com muitos objetos
de acampamento, tendas e demais coisas. E eles estavam sentados lá. Ele disse: “Vá com eles.”
Eu disse: “Eles nem mesmo sabem pilotar barco. Eu sei disto.” Eu disse: “Eu piloto barcos. Eu - eu sei que tipo
de canoa aguenta isto. Eles não conseguirão. Eu não iria com isto de maneira nenhuma.”
“Bem.” Ele disse: “Eles te amam.” Ele disse: “Por que você não vai lá em cima e armazena comida?”
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Então eu voltei, e o pequeno lugar para onde nós iríamos, um lugarzinho chamado Klondike, mais ou menos a
64 km da civilização, só tinha um pequeno armazém para os rancheiros e coisas, parecia que era Klondike, mas
descobri depois que era este Tabernáculo. E eu estava em pé bem aqui, e eu estava falando sobre grandes barris, eu
estava mandando trazer grandes barris de alimento, da comida mais bonita que eu já tinha visto: rabanetes de 1 m de
comprimento, nabos e verduras, e batatas, e todas as coisas.
Ele disse: “Armazene bastante disto.” Vê?
15
E eu estava lá em pé armazenando aquelas coisas, e acordei. Não consegui entender aquele sonho. Pensei
que fosse só um sonho e não prestei atenção. O sonho incomodou o irmão Wood e muitos deles; então aqui está a
interpretação. Eu tive que esperar, como eu lhes tenho dito muitas vezes. Coisas têm que acontecer antes de você...
Certas coisas têm que se ajustar.
16
Esta era a interpretação: nós estávamos em expectativa de viajar ao estrangeiro. O irmão Minor Arganbrigth,
um amigo íntimo meu, iria pagar todas as despesas da viagem pela Palestina para mim e minha esposa. E nos iríamos
à Suíça e depois para a África, numa campanha em junho. E minha esposa, e Rebeca, e todos eles estavam
certamente achando muito bom saber que iriam à Alemanha, e Inglaterra, França e Palestina. Eles teriam que esperar
até que eu fizesse a campanha na África e depois pegá-los na volta. E eles todos estavam com grande expectativa.
Vocês têm me ouvido dizer: “Se o Senhor permitir; sempre; se o Senhor permitir, eu estou planejando fazer aquela
campanha no estrangeiro. Eu não sei quando, exatamente.” Então, eu estava esperando por isto. Mas aqui está uma
coisa: este senhor Smith, George Smith (foi meu primeiro treinador e era mais que páreo para qualquer um daqueles
jovens que estavam fora do ringue, naquela luta que ele estava tendo), foi meu primeiro treinamento na fila de oração.
Veem?
17
Muitas vezes eu trago as pessoas aqui em cima e visões acontecem. Espero, oro por uma pessoa, e tenho
uma visão; outra pessoa, e uma visão. E isto nunca funcionou bem como deveria.
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Agora, quando eu comecei, eu nunca permiti uma pessoa... A menos que encontrasse alguma coisa na fila que
não estivesse exatamente bem, e Ele mesmo me parava e me falava sobre aquilo. Eu continuava e orava pelas
pessoas, e oh, que coisa! O resultado era cem por cento, porque conseguíamos... Eu orava por quatrocentas ou
quinhentas pessoas em uma noite, desta maneira, talvez vinte e cinco ou trinta pessoas, talvez nem isto. Talvez eu
tivesse dez ou quinze visões, e teriam quase que me carregar para fora. Voltando para a mesma coisa novamente,
veem? Regressando ao meu primeiro treinamento. Além disto, nunca houve nada no campo que pôde, ou pode, se
opor a isto, porque é a Palavra. Não se trata de uma denominação, mas sim da Palavra. Veem?
19
E então… Então, observe a próxima parte: depois de Meda sair do sonho, quando eu vim ao mar, estava
havendo viagens ao estrangeiro. Agora, o irmão Arganbrigth me chamou outra noite, todo animado, e disse: “Irmão
Branham, será uma grande viagem de férias. O irmão Shakarian teve um enfarto, assim que as reuniões no
estrangeiro foram canceladas.” E eles... As reuniões na Suíça, ele queria que eu fosse lá somente por uma noite; e
haveria aquela única noite de reunião e o resto seria viajar de férias, passeando pelo país, o que seria muito bom. O
irmão Arganbrigth, oh! Ele é simplesmente um cristão de primeira linha e amigo íntimo para mim e para minha família.
20
Mas vocês veem, a pequena canoa de plástico branca que ele queria que eu entrasse, era a Palavra de Deus;
e não haveria muita pregação a ser feita além-mar. Eu disse: “Não, não, nesta canoa não. Só esta? Não, não.”
Ele disse: “Então vá com eles, como eles estão indo.”
Eu disse: “Eles não são homens acostumados com barcos, são pregadores. Eu sou um ministro. Se eles
fossem, aquilo seriam férias junto com os equipamentos de acampamento. Mas eu não quis, rejeitei. Então, esta era a
interpretação do sonho. Veem? E então, o senhor Arganbrigth me ligou há algumas noites atrás e me contou que a...
Por suposto, ouvimos que as reuniões no estrangeiro tinham sido canceladas por causa do irmão Shakarian. Então,
não há nenhuma... Aquela reunião na Suíça seria só uma noite, e eu tinha... Meda tinha que me dizer primeiro que ela
não queria ir, então eu liguei para ela lá da Flórida, ou da Geórgia, na outra noite. E eu contei para ela e disse: “O
irmão Arganbrigth ligou e disse que nós temos que viajar dia vinte de maio.”
Ela disse: “Isso é impossível. Isso é impossível.” As crianças estarão fazendo provas. Não posso ir.” Veem?
Ela mesma teria que rejeitar, porque ela estava incluída. Eram as férias dela e lá estava acontecendo. Mesmo os
sonhos, todas as coisas são para um propósito. Tudo tem a ver com algo em algum lugar. Então, sonhos têm
interpretações.
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Agora, voltando, para que eu possa falar de maneira que você possa entender, e a razão pela qual isto está
sendo gravado. Na estrada, vindo para casa... Bem antes de sair de lá... Quantos se lembram de eu repetir aqui que
uma Voz veio e me disse no meu quarto numa manhã, depois de uma visão, contou a respeito de uma serpente sendo
amarrada e de não ter medo de nada? Ele disse: “Não tenha medo. Não tenho provado estar contigo onde quer que
você esteja? Não tenho provado estar contigo em suas viagens de caça?” Vocês se lembram quando eu lhes contei
sobre onde eu estaria indo, antes de ir e todas aquelas coisas? “Não tenho provado estar com você?” Então uma Voz
muito suave veio e disse: “A infalível presença de Jesus Cristo está contigo onde quer que tu vás.” E eu sei por isso,
que estamos subindo a algo. Eu não sei o que é; não posso dizer.
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Vindo para casa numa noite destas, ou outro dia, ou bem antes de chegar em casa, eu tive uma visão. Eu vi
pequenos sujeitinhos, magros, pareciam rapazes usando bonés. E estávamos caçando. E eu atirei num enorme urso
pardo. Então eles se viraram e disseram para mim: ”Mas há uma confusão com relação à reunião.”
E eu disse: “Não importa qual seja a confusão, se eu tiver que estar lá, onde quer que sejas; eu vou de todas
as maneiras. Não me importo.” E a visão acabou. Eu não sei onde é, mas está na fita. Vai acontecer. Vê? Mas
lembrem-se: vai acontecer; é uma visão.
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Então agora, no próximo domingo eu vou estar no Tennessee, se o Senhor permitir, no próximo sábado à noite
e domingo, com o irmão M.E. Littlefield, na... Oh, aquela Igreja de Deus Central lá em Cleveland, Tennesse, com o
Irmão M.E. Litltefield, em sua igreja, aquela que eu dediquei para ele dois ou três anos atrás, em Cleveland,
Tennessee. No próximo sábado à noite e domingo de manhã. Haverá culto unicamente de manhã no domingo. Assim
terei tempo. Minha família irá comigo e regressaremos. Eu prometi a ele que iria e pregaria novamente em sua igreja.
Isto será no próximo domingo.
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Então no domingo seguinte, o irmão Arganbrigth estará aqui com o irmão Rowe, aquele diplomata de
Washington, que tem estado no cargo durante o mandato de três ou quatro presidentes. Eles estarão aqui nesse
domingo com um filme. Quero que todos procurem estar aqui, se possível, para essa data. Eu quero estar aqui.
25
O domingo seguinte é a Páscoa. Nós estamos esperando por uma grande reunião de Páscoa aqui. Se for a
vontade do Senhor, eu quero estar aqui no domingo de Páscoa para... E teremos culto do nascer do sol; geralmente há
batismos. Todos vocês que vão se batizar em Nome de nosso Senhor Jesus, estejam aqui no domingo. E foi
antecipado, ou falado há pouco que, sendo que não temos assentos suficientes, talvez utilizaremos o “Clube dos
Rapazes”; lá tem assentos para setecentos ou oitocentos, bem aqui em cima, ao lado, um novo clube na esquina.
Venham aqui para o culto batismal, e voltaremos para lá, para que todos consigam assentos confortáveis na manhã de
Páscoa. Nós vamos olhar e ver se podemos conseguir.
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Então, o culto seguinte começando em… Eu viajarei no dia vinte e cinco ou vinte seis deste mês, e então no
dia seis, sete, oito, nove e dez... Eu estarei à caminho da Ilha de Vitória, lá entre alguns índios, onde você tem que ir de
barco para chegar até eles.
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Um missionário meu amigo, irmão... Eu estive com ele no outono passado numa caçada; eles provêm de um
belo lar, ele e a esposa. E os braços dele estavam arranhados e feridos, em diferentes lugares. Bem, o que aconteceu
foi que pulgas e insetos, veem? Eles vivem lá longe, onde eles têm que ficar em qualquer coisa entre aqueles índios.
Ele trouxe alguns deles para a reunião, e o chefe, eles são todos católicos, praticamente todos, e o Espírito Santo
desceu no meio deles e veio sobre o chefe e todos aqueles com ele, e curou cada um deles na reunião. Eles
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simplesmente varreram a costa, para cima e para baixo com aqueles barcos. Eles são pescadores que comerciam
peixes por toda a costa. E o irmão Eddie está chamando, e eu estou com um pequeno sentimento para ir, vê? Para ir
ali. E então nós sairemos de lá e teremos mais um dia de viagem, e teremos duas ou três noites em Forte São João.
Isto fica bem acima da rodovia, no Alasca; duas noites ali.
28
Então voltando para casa, eu acho, no dia sete, oito, nove e dez de junho. Agora, aqui está um lugar que vocês
todos poderiam ir. Estas reuniões serão aqui em Southern Pines. Vocês conhecem aquele irmão que enviou uma
bonita carta há não muito tempo atrás. Por falar nisto, ele me enviou mais algumas revistas. Eu deveria ter trazido elas.
Eu vou trazê-las no próximo domingo, se o Senhor permitir. E esta será em Southern Pines, a apenas seis ou oito
horas de viagem daqui, Suthern Pines, Carolina do Norte – ou é Carolina do Sul? Carolina do Sul. Sim, está certo.
Então assim que nós – você sai de lá no dia dez, e no dia onze e doze com o irmão Bigby em Colúmbia, Carolina do
Norte.
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E este é o homem, o presbiteriano que escreveu aquele artigo. Aquele artigo me tocou mais do que qualquer
coisa que já vi escrito a meu respeito. Ele era um presbiteriano, Doutor em Divindade, veio a Chicago e escreveu
aquele artigo... Esqueci agora sobre o que era. Foi realmente bom. Eu o tenho em algum lugar, numa revista. Algo
sobre um presbiteriano encontrando-se com um pentecostal, ou alguma coisa como ”Profeta Pentecostal para alguma
coisa presbiteriana.” Eu estarei com ele.
30
Então, na noite passada chamamos o irmão Roy Borders, que já está lá na costa oeste. E há alguns deles que
têm entre vinte e cinco a quarenta igrejas para cooperarem com as reuniões em Sedália, Califórnia, e lá em Grass City,
e de lá – Grass Valley, quero dizer, de lá para Oregon, até Washington.
31
E então, o irmão Arganbright vindo, nós vamos – estamos planejando agora na última semana de julho, estar
em Anchorage, Alasca, para organizar um grupo local lá para os Homens de Negócio; seguindo mais ou menos seis ou
oito dias de reavivamento, que eu espero ter lá naquela região difícil no Alasca. Vocês sabem como é. Só garimpeiros
e mineiros, e presunto com ovos que custam por volta de três dólares e cinquenta centavos o prato. É realmente um
lugar difícil, mas eles precisam do Evangelho.
32
Agora, o que eu almejo fazer é ensinar aqui, armazenar comida e fazer isto da maneira correta. Eu quero ir
agora. Eu não tenho uma direção definida para ir a nenhum lugar, mas vou semear sementes, isto é certo, em algum
lugar. Comecei...
33
Minha esposa, ela está aqui em algum lugar, ela recebeu uma carta de uma senhora lá de Illinois outro dia.
Aquilo tocou profundamente o meu coração. Esta senhora disse: “Irmã Branham, não há dúvida que muitas vezes na
sua vida, desde que se casou, que você sofre muito por causa do irmão Branham estar longe, e você, e com estas
crianças. As crianças com certeza choram por causa do pai.”, e disse: “Eu sei o que isto significa, porque eu mesmo
tenho um marido amável.” Ela disse: ‘’Mas vou te contar em que condição eu estava: eu tive quatro operações nestes
últimos quatro anos. Eu tomava de quinze a dezesseis comprimidos tranquilizantes por dia, e tomava três injeções de
Lextron por semana. Eu tomava um punhado de comprimidos para dormir, e por último, para acalmar os nervos, e não
ter que tomar aquelas injeções, estava tomando dois comprimidos para dormir à noite, e não conseguia dormir.” Ela
disse: “Meu médico me disse que fosse para uma clínica psiquiátrica, antes que chegasse ao ponto de não ter mais
retorno. E aquela seria a esperança: que eles pudessem recuperar minha mente. Não havia nada na linha médica que
pudesse me ajudar. Eu estava pensando em suicidar, planejando deixar meu querido marido e minha menininha.” Ela
disse: “Nós moramos no Kansas, e eu gosto demais daqui. Nós vemos o milho amadurando e pensamos sobre o
tempo da colheita.
34
Eu penso que ela era metodista. E disse que onde... E então, lá no Colégio em Bloomington, Illinois, eles
pegaram um papel dizendo que eu estaria lá; há onze meses atrás. Muitos de vocês se lembram da reunião em
Bloomington. Vocês estavam lá. E ela disse: “Meu marido me pegou, com mais alguns amigos, e viajamos. O Senhor
sabia que eu não poderia aguentar nem mais um dia.” Ela estava muito mal. E disse: “Eu fui a primeira pessoa; seu
filho Billy Paul me deu um cartão. E na noite que seu marido chamou os números, eu fui a primeira da fila a receber
oração. Assim que eu cheguei na plataforma, ele contou minha vida e o que eu teria feito, tudo a respeito daquilo, e
disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, seu problema acabou.” Daquele exato momento em diante, eu nunca mais tive dor. Eu
pesava perto de setenta e algo de libras (Trinta e algo de kilos - Trad.) e agora peso aproximadamente cento e
sessenta e algo de libras (Setenta e dois kilos - Trad.) E disse: “Irmã Branham, quando você estiver sozinha, eu
entendo como você se sente, compartilhando seu marido com o mundo e coisas asssim. Mas lembre-se: uma pequena
esposa no Kansas hoje está liberta, porque ele estava se importando em atender à causa do Senhor.”
35
Eu mostrei a Billy e disse: “Eu quero que você envie esta carta a esse Colégio Metodista.” Ele estendeu a mão
e pegou uma pilha de outras cartas e disse: “Leia alguma destas.” Eu disse: ”Eu sei, eu sei. Eu sei que elas são
maravilhosas. Mas esta é suficiente. Esta estabelece o assunto.”
36
Você ouviu aquilo? “Imundo, imundo!” Os espíritos imundos o conduziam. Veem? Fora de sua mente, nas
tumbas. Quando Jesus veio, Ele libertou os cativos. Jesus é a Palavra. Então, tome a Palavra e Ela libertará os
cativos.
37
Eu fico aqui conversando, tomando meu tempo, tomando o seu tempo, quando há tanto para dizer. Vamos
inclinar nossas cabeças.
38
Senhor, como mortais, sabemos que não temos muito mais tempo para conversar. Quando eu olho neste
pequeno grupo de peregrinos de corações famintos, que vêm do campo, das fazendas, alguns deles vêm do serviço
público; e alguns deles dirigiram através das montanhas, pelos desertos, pelos campos e pântanos, e se ajuntam aqui
e têm que ficar em pé. Mas eles são peregrinos. Eles não pertencem a este mundo; eles estão aqui apenas como
testemunhas, como luzes que são colocadas num monte, dando Luz para a comunidade onde eles estão vivendo.
Então, quando eles se ajuntam para serem rededicados e recarregados com a Palavra, eles estão em pé, tanto os
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velhos quanto o jovem. E eles Te amam Senhor, é por isto que eles estão aqui. Qualquer um sabe que uma pessoa
não viria dirigindo quilômetros, para ficar em pé ao redor das paredes, encostados, apenas para serem vistos.
39
E com este grupo, Senhor, somos - somos pessoas pobres. Não vimos com vestes bonitas. Viemos aqui para
adorar-Te. Com um propósito em nossos corações, um objetivo e um motivo, que és Tu, Senhor. Eu oro Deus, que Tu
os recompenses ricamente. Que não haja um que tenha passado por estas portas, que não receba Vida Eterna. Então
as lutas do caminho parecerão nada, quando chagarmos ao final da estrada. Se eles estiverem doentes, cure-os,
Senhor. E agora temos falado de outras reuniões, Senhor, sem saber definitivamente para onde estou indo, se for da
Tua vontade, simplesmente semeando sementes. Elas nascerão se caírem no tipo certo de terreno. E eu oro Senhor,
que Tu as direcione para o tipo certo de terreno.
40
Colocados aqui nesta plataforma, ou neste púlpito, digo, estão lenços, pequenos pacotes; isto significa que as
pessoas estão doentes e necessitadas. Oh, Deus do céu, que ressuscitou a Cristo dos mortos e O tem apresentado a
nós nestes últimos dias na forma do Espírito Santo, faz que Ele, que é onipresente, olhar para baixo, onisciente, que
sabe todas as coisas, onipresente, todo poderoso, que Ele possa olhar para estes pedacinhos de tecidos, e quando
eles tocarem os doentes e aflitos, que o Espírito Santo possa vivificar aquela oração aos ouvidos de Deus, e que eles
possam ser curados imediatamente. Senhor, penso naquela pobre mulher, que acabei de mencionar o testemunho
dela, que está lá no Kansas hoje, feliz, sem nenhuma dor. Nenhum médico pode encontrar nada mais de errado com
ela; nenhuma dor mais, nenhum tranquilizante, nenhum comprimido para dormir. Ela dorme muito bem agora. Tudo
está bem. Oh, Senhor, quando Tu vens, tudo fica bem. Nós Te agradecemos por isto. Agora, Pai, quando nos
voltamos para a Palavra, abençoe Tua Palavra. Que Ela não volte para Ti vazia, mas que Ela possa cumprir o seu
propósito e aquilo para o qual Ela foi dedicada. Em Nome de Jesus nós pedimos estas coisas. Amém.
41
Agora, todos podem ouvir bem? Lá atrás estão ouvindo bem? Qual é melhor? Se eu falar assim [O Ir. Branham
se aproxima mais do microfone. – Ed.] ou assim [O Ir. Branham se afasta um pouco do microfone. – Ed.]? Assim?
Deste lado aqui é melhor? Fica melhor para vocês lá atrás? Tudo bem. Eu vou puxar isto aqui um pouquinho mais
perto então.
42
No domingo passado, há uma semana, eu me atrasei um pouquinho. Eu tive um culto bastante longo. Eu não
quero que seja daquela maneira. E agora, de vez em quando; não me incomoda nem um pouco; se alguém que está
sentado ir aos que estão em pé e quiserem trocar de lugar com eles por um pouco para descansá-los, isto seria um ato
muito bom de cristianismo. E agora, talvez na época da Páscoa nós possamos ter um outro lugar para o culto principal.
43
Agora, nós queremos abrir nesta manhã... Todos vocês soldados peguem Suas Espadas agora, e vamos
declarar guerra ao inimigo. Nós costumávamos cantar um pequeno hino, que vocês conhecem:
A batalha está rugindo, oh soldado cristão,
Face a face em forte preparação para a guerra, (Vocês já ouviram este hino.)
Armas brilhando, cores tremulando,
O certo e o errado lado a lado, (Vocês veem? Isto é certo.)
A batalha está rugindo, mas não fique cansado,
Seja forte e segure em Sua poderosa mão,
Se Deus é por nós, Sua bandeira nos cobre,
Nós cantaremos o hino da vitória no final! (Isto é certo.)
44
Nós queremos abrir agora no – ler primeiro a Escritura que se encontra em São João 10, os primeiros cinco
versículos:
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas,
mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e
as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque
conhecem a sua voz.
Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz
dos estranhos.
45
Agora, o assunto que eu escolhi nesta manhã para ensinar por um pouco é “Sabedoria versus Fé”. “Sabedoria
versus fé.” Agora, há somente duas fontes – ou por duas fontes nós devemos viver. Vocês sabiam disso?
46
Agora, nós… Eu tenho muitas Escrituras anotadas aqui, e eu quero que você... Provavelmente vamos nos
referir a elas no decorrer do tempo. E eu vou tentar terminar o mais rápido possível e não vou tentar... Simplesmente
fazer as colocações para que vocês possam tomá-las daí por diante, entende?
47
Mas há somente duas fontes através das quais nós dirigimos nossas vidas. E uma delas é sabedoria, e a outra
é a fé. E se nós pensarmos o que a sabedoria produz e o que a fé produz... Mas estas duas fontes, nós vamos tomálas como lição da escola dominical; usá-las de acordo com a Bíblia, e mostrar o que elas são, e o que elas vão fazer, e
o que elas têm feito, com a ajuda do Senhor.
48
Agora, fé e sabedoria. Agora, para começar, vamos notar que em Gênesis no capítulo 1, nós encontramos que
a fé foi apresentada, e a sabedoria foi apresentada. E hoje, estas duas fontes ainda são apresentadas à raça humana.
Nós vemos que Deus é o autor da fé, para crer - para fazer o povo crer e confiar na Sua Palavra. E Satanás é o autor
da sabedoria, tentando fazer as pessoas aceitar sua sabedoria e levá-las para longe da fé que há na Palavra de Deus
– estas são as duas fontes.
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49
Nós vemos que é tão estranho que em Gênesis, este capítulo semente, começa daquela maneira. E nós
vemos que todas estas coisas que temos hoje começaram originalmente no livro de Gênesis, porque a palavra
Gênesis significa “o princípio”. E se nós virmos estas coisas que temos... Hoje da maneira que são, elas tiveram que
ter um começo em algum lugar. Você tem que seguir todas as coisas de volta a um princípio.
50
E aqui está um pequeno pensamento para vocês; tudo o que teve um princípio tem um fim. Mas as coisas que
não tiveram um princípio, e que não terão fim, são as coisas que são eternas. Portanto, eu quero fazer uma pergunta:
como podem fazer sentido para nós as palavras “filiação eterna” de Deus? Se Ele foi um filho, Ele teve um princípio. Se
Ele foi o “Filho eterno”, como Ele poderia ser filho e ser eterno? Porque um filho é um produto de algo. Mas se Ele foi
um… Ele era – não poderia ser um “Filho eterno”. Não há tal coisa como o “Filho eterno” de Deus. Porque se Ele
nunca teve um princípio, então Ele não pode ser outra coisa que não seja eterno. Mas se Ele foi um Filho, Ele teve um
começo. Então Ele não pode ser um “Filho eterno”. Ele foi o Deus Eterno manifestado em um Filho. Veem? O Deus
Eterno; porque Deus é a única coisa que é eterna.
51
E a única maneira pela qual nós podemos viver é porque temos Vida Eterna. Este corpo morre, todas as
nossas partes morrem; mas a parte que é eterna é Deus, e não pode morrer. Agora, a Palavra, a Bíblia é eterna,
porque Ela é Deus na forma de palavra. E o que estava em Deus, em Seus pensamentos, antes que houvesse
qualquer Palavra falada, era Deus. Vocês podem ver isto? Era Deus. Portanto, sendo predestinados, nós que somos
(vamos dizer “nós confiamos”, eu estou com vocês) que somos predestinados, somos as coisas que estavam em Deus
na eternidade. Então, se você é um filho de Deus nascido de novo, você é (e tem o Espírito Santo em você), você é a
manifestação da Palavra falada de Deus, antes que Ela fosse uma palavra. Tem que ser um pensamento antes de
poder ser uma palavra. Uma “palavra” é um “pensamento falado”. E os pensamentos estavam em Deus. Então nós
estávamos em Deus na eternidade. E nós fomos falados à existência pela Palavra. Oh, que… Por qual Palavra? Esta
Palavra, a Palavra de Deus.
52
Agora, Deus é o autor da fé. Satanás é o autor da sabedoria. Pois Deus deu aos seus primeiros filhos Sua
Palavra, e lhes disse que eles teriam que crer Nela, e colocou uma pena de separação por morte, punição, se eles
falhassem em crer Nela. E Satanás veio e tentou oferecer sabedoria para Eva: “Você será sábia, sabendo o certo e o
errado, como Deus.”
53
Agora, para começar, vocês percebem bem depressa que sabedoria vem do diabo. Isto é estranho, não é?
Mas é a vedade. Sabedoria vem do diabo; ele é o autor da sabedoria. Agora, claro que tudo que o diabo tem é uma
perversão do original. Pecado é uma perversão da justiça. Adultério é uma perversão de um ato legal. Uma mentira é
uma perversão da verdade.
54
E então, a sabedoria que eu quero que vocês entendam bem antes que comecemos... Há uma sabedoria de
Deus. A sabedoria de Deus é ficar com Sua Palavra. Mas Satanás em sua sabedoria procurou torcer a Palavra; esta é
a sabedoria da qual estou falando. Há certa porção de fé nas coisas de Satanás. Para aceitar a Satanás você tem que
crer em Satanás. Então existe uma fé pervertida para uma coisa pervertida. E qualquer coisa que tenta torcer a Palavra
de Deus, fazê-La dizer uma coisa que Ela não diz, é um espírito errado, veem? Oferecendo sabedoria no lugar da
sabedoria de Deus. Então vamos nos referir a isto como sabedoria, e não como a fé de Satanás.
55
Muitas daquelas pessoas que acreditam naquilo, são pessoas sinceras que creem com toda fé que tem que
estão certas. Entende? Você tem que observar. A colcha se estira para os dois lados. A única maneira de estar certo é
voltar à Palavra original. É Lá que tudo está baseado, na Palavra.
56
Agora, vemos que estas duas facções, ou fontes, são: sabedoria, e a outra, fé. E elas se opõem uma contra a
outra desde o princípio da criação no jardim do Éden. Agora, há filhos em ambos os lados. Agora, o que é a sabedoria
da qual estamos falando? Algo que não está de acordo que toda esta Palavra é a Verdade. É algo que vai levar para
longe da Verdade, expressando-se como um conhecimento mais elevado, mais sabedoria. E se sabedoria desse tipo
vem de Satanás, seus filhos vivem por essa sabedoria. E se a fé de Deus vem através de Deus, e Deus é a Palavra, os
filhos de Deus vivem por fé. A Bíblia fala que o justo vive por sabedoria? [A congregação responde: “Não.” – Ed.] Pela
fé! “O justo viverá pela fé.” Não pelo que ele pode aprender, mas o quanto ele pode crer. Correto.
57
Agora, nós vemos… Vamos tomar a sabedoria primeiro. A sabedoria tem arrazoamento. A fé não tem
arrazoamento, mas a sabedoria tem. Vamos começar a olhar na Bíblia, vamos abrir em Gênesis, o capítulo 3 de
Gênesis, e ensinar sobre isto. Agora, o que estamos fazendo - tentando fazer nesta manhã? Seguir o que o Senhor
disse: “Armazene alimento”. Você vai precisar disto num destes dias. “Armazene alimento”. Agora, Gênesis 3:1.
Vamos ler agora. Ver como a sabedoria contém arrazoamentos.
Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse
à mulher: É assim que Deus disse: (crendo, dizendo a Palavra) Não comereis de toda árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele (citando a Palavra) nem
nele tocareis para que não morrais. (Agora, a fé segura naquilo. Vê? Agora, observe.).
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
58
Uma razão, arrazoamento: “Deus é bom demais, Deus é muito misericordioso, Ele te ama tanto.” Você ouve
aquele mesmo velho diabo hoje: “Deus é bom demais para fazer isto. Deus não vai castigar.” Ele vai fazer exatamente
o que a Palavra diz que Ele vai fazer. Entende? “Certamente não morrereis.” Você vê? O que ele está tentando fazer?
Fazendo com que ela arrazoe com ele. No momento que você arrazoa sobre a Palavra de Deus, então você está
perdendo a fé. Vê? Não tenha nenhum “sim”, “não”, ”talvez seja”; fique certo com a Palavra. Eva teve a aproximação
correta, mas ela ouviu o arrazoamento dele.
59
Existem tantas pessoas hoje que têm o conhecimento certo, que sabem que esta Palavra deve ser a Palavra
de Deus, e é a Palavra de Deus. Mas eles deixam algum estudante de seminário arrazoar os levando para longe da
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Palavra, para longe do Espírito Santo, para longe das coisas de Deus. Os arrazoamentos, nós temos que jogá-los fora.
Agora, versículo 4. Vou lhes dizer por que Satanás disse. Lerei primeiro o quarto verso, depois o quinto.
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal.
60
Você vê? Ele está dando razão para ela. “Você não gostaria de ser igual a Deus?” Em outras palavras: “Você
quer realmente estar certa com Deus, então tome meu conselho. Escute-me. Deus não quis dizer aquilo. Ele
simplesmente não queria...” Quando você ouvir aquilo, afaste-se. Isto é certo. Este é o cochicho do diabo; soa
razoável, mas não arrazoe de maneira nenhuma. Simplesmente creia no que Deus disse. Agora:
61
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer (Você vê o que foi aquilo? O arrazoamento dele a
levou a saber o que era certo. Era verdade.) E agradável aos olhos, e árvore desejável para... (Para ter fé?) para dar
entendimento; (Fazer a pessoa ser sábia; você vê o que foi aquilo? Satanás apresentando conhecimento;
conhecimento que era contrário à Palavra; alguém que fará alguém ficar sábio.) tomou do seu fruto, e comeu, e deu
também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira e
fizeram para si aventais.
62
Agora, o que começou aquilo? Arrazoamento. Veem? Fé não tem arrazoamentos. Você não arrazoa de jeito
nenhum, você crê. Quando você recebe oração e aceita a Palavra de Deus para a cura, não arrazoe com seus
sentimentos. Não arrazoe com nada mais. Não há arrazoamento para isto; Deus disse que seria, e é assunto
encerrado. Oh, como eu gostaria de parar aqui por uns poucos minutos e falar disto; tirar um tema disto. Não posso
fazer isto e ainda pregar sobre estes quarenta ou cinquenta textos que eu tenho escritos aqui.
63
Mas, arrazoamento. Quando o Senhor dá uma visão... Vou te contar no meu próprio jeito infantil. O Senhor dá
uma visão que alguma coisa vai acontecer. Ora, eu não me importo com o que for contrário a ela. E lembre-se, tudo
que possa ser apresentado ao contrário, é Satanás que está fazendo aquilo. Ele tentará arrazoar: “Você não pode
fazer isto.”
64
Por exemplo, aquilo que eu acabei de relatar a vocês há momentos atrás, a respeito de ir... Agora, isto dá a
impressão de estar fora da trilha, foi bem antes que minha mãe partisse. E o Senhor sabia que eu não seria capaz de
cumprir todos aqueles tratos que eu fiz com aqueles irmãos, a respeito daquela caçada; e Ele me deu uma visão e me
mandou para a Colúmbia Britânica. E quando chegamos lá, o guia disse: “Eu nunca vi um tipo prateado; e eu tenho
vivido aqui toda a minha vida. E além do mais, nós estamos indo para uma região de ovelhas, a cavalo. Não existe
nenhum tipo prateado lá; não há nenhum... Você não vai conseguir este tipo lá em cima.” Está vendo? Está vendo?
Tentando me tirar a fé – razão. Satanás me disse: “Você entendeu mal a visão.” Mas eu não tinha entendido mal! Isto
vai ser ASSIM DIZ O SENHOR!
65
E quando o caribu apareceu, nós o pegamos, aquele da visão, como vocês sabem, então ele disse – o guia
disse para mim, um irmão muito bom com quem vou estar em algumas semanas – um jovem cristão. Ele disse: “Irmão
Branham, meu irmão tem tido epilepsia, e o senhor montou naquele cavalo naquele dia e me disse para fazer certa
coisa, e a epilepsia de meu irmão cessaria” Ele disse: “Quando eu fiz exatamente o que o Espírito Santo te disse para
me dizer, ele nunca mais teve nenhum ataque desde aquele dia.” E ele disse: “Agora, aqui estamos nós no topo desta
montanha e por três milhas [4,8 km - Trad.] abaixo não há nem mesmo um arbusto de quatro polegadas, [10 cm de
altura - Trad.] nada além de musgo de caribu, algumas amoras, e elas somente crescem duas ou três polegadas [5 ou
7 cm - Trad.] de altura. Ele disse: “Musgo de caribu e amoras até o bosque, onde nossos cavalos estão amarrados. “E
agora, de acordo com o que o senhor me disse, antes que chegássemos aqui, que mais ou menos entre este ponto
aqui e aquele onde está aquele rapaz com uma camisa xadrez, o senhor vai matar um urso cinza-prateado de nove
pés.” [2,7 m - Trad.]
Eu disse: “Isto é ASSIM DIZ O SENHOR.”
Você vê? O que era isso? Satanás tentando me fazer descrer disso.
66
Nós começamos a subir a montanha. Quanto mais perto chegávamos, ele ficava dizendo: “Irmão Branham, nós
estamos só a uma milha [1,6 km. - Trad.] de lá.”
Eu disse: “Você está duvidando, Bud?”
“Nem um pouco.” Nós chegamos a mais ou menos a meia milha [800 metros].
Ele disse: “Nós estamos somente a meio milha agora.”
Eu disse: “Está certo.”
Ele disse: “Apenas pense; em uma meio milha...” Lançando arrazoamento...
Ele disse: “Nós podemos ver tudo diante de nós; não há nada ali.”
Mas eu disse: “O Deus que me deu a Palavra pode criar um urso ali.”
Não arrazoe, apenas creia! Não preste atenção à razão, ela não tem nada a ver com isto. Apenas creia no que
Ele disse. Isto é tudo.
67
E eu estava em pé lá, olhei nos montes por todos os lados, e só havia musgos amarelos de caribu, o sol se
pondo, os montes tão bonitos! Você poderia ver qualquer pontinho em qualquer lugar por três milhas [4,8 km - Trad.]
na montanha, bem acima de mim. E quando eu virei para olhar, a mais ou menos duas milhas [3,2 Km.] a minha frente,
ou duas milhas e meia, estava um urso cinza-prateado nove pés de comprimento [Aproximadamente 2,74 m.- Trad.].
Como ele chegou ali? Eu não sei. Veem? Mas ele estava ali. Não arrazoe; creiam. Não importa o que as
circunstâncias digam, não preste nenhuma atenção às circunstâncias. Creia-o.
68
Agora, se Deus disse: “No dia em que dele comerdes certamente morrereis.” Satanás disse: “Deixe-me te dizer
uma coisa. (Veem?) Agora, aquilo – aquilo é... Oh sim! Nós dizemos que Deus é verdadeiro, com certeza; isto é certo.
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Nós cremos naquela Palavra.” Satanás disse: “Oh, eu creio que aquilo é verdade, claro. Mas escute, deixe-me te dizer:
Ele não quis dizer exatamente aquilo.” Ele quis sim! Ele quis dizer exatamente o que Ele disse. Satanás disse: “Agora
olhe, vou te dizer por que Ele fez aquilo. Ele realmente... Você sabe, você ainda não é sábia; você não tem nenhuma
sabedoria.” Você vê? “Você é como uma ovelha que precisa ser conduzida. Você não pertence a si mesma.” Esta é a
maneira que Deus te quer! Você não é nunca… “Você não tem nenhum PHD ainda. Você - você não tem educação
suficiente ainda. Mas eu tenho sabedoria e vou provar isto para você. Agora olhe, você não sabe o que é certo e o que
é errado. Você sabe que existe esta coisa, mas você não sabe o que é. Deixe-me te mostrar como isto é feito.” Aquilo
era tudo que ele queria falar para aquela mulher. Era tudo que ele queria fazer. ”Deixe-me te mostrar como isto é feito.”
Ela disse: “Mas nós vamos morrer.“
Ele disse: “Com certeza Deus não vai fazer isto. Mas Ele sabe que você será sábia também.” Entende?
69
Colocando sua sabedoria contra a Palavra de Deus. Aí está à sabedoria da qual estou falando. Veem?
Sabedoria contra fé – versus fé. Aquela foi a primeira batalha, e a Palavra de Deus permaneceu firme e verdadeira.
Quando eles provaram do que foi proibido, eles morreram; e morrem desde então. Veem? Ali é onde... Provado sem
sombra de dúvida. Agora, vamos discorrer sobre isto um pouquinho.
70
Agora, eu tenho Gênesis 3:1-17, e agora – ou melhor, 1-7, melhor dizendo, e agora, sabedoria tem
arrazoamento. Quantos creem nisto digam Amém! [A congregação diz: Amém! – Ed.]
71
Você diz agora... O médico diz: “Vou te dizer…” Agora, vamos pegar esta mulher de quem eu acabei de dar
testemunho. O médico disse que não havia nada que ele pudesse fazer. “Você está numa péssima condição. Não há
esperança para você; vá para uma clínica psiquiátrica. Leve-a para lá.”
Ela disse: “Antes de ir para uma daquelas celas, me matarei.” E então o que aconteceu? Deus veio à cena. E
através de um anúncio num jornal em algum lugar, distante do Kansas, lá de Bloomington, Illinois, ela ouviu: “A fé vem
pelo ouvir.” Você vê? Bem, o marido dela a levou lá. Eles eram muito ligados um ao outro, se amavam. Pensem.
Quatro anos e quatro operações sérias, quinze, dezesseis tranquilizantes; isto é suficiente para matar qualquer mortal.
Veem?
72
E todas aquelas injeções, duas ou três por semana, com... Eu sei que uma delas era Lextron; e esqueci qual
era a outra. Era uma coisa para problema mental. Ela estava tomando aquelas injeções, e, além disto, dois
comprimidos para dormir; e não conseguia dormir com aquilo tudo. Estado precário, doente o dia todo, a noite toda,
ano após ano. Nada poderia ser feito. Mas a fé vem pelo ouvir. Veem?
73
Agora, quando ela chegou lá, Deus a colocou como a primeira na plataforma. Vocês veem? Quando eu
caminhei para o lado dela eu disse: “Muito prazer, irmã.” “Muito prazer.” Ela nunca tinha ouvido nada sobre o dom; não
sabia nada sobre isto. Mas eu disse: “Você é a senhora fulana de tal. Você vem do Kansas.“ Agora, rapidamente aquilo
fez com que ela pensasse: “Espere um minuto. Eu acabei de ouví-lo dizer que Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. E aqui provamos na Bíblia nesta noite que Cristo prometeu aparecer nos últimos dias em Sua igreja; e as
coisas que eles fizeram lá em Sodoma, e tudo mais, como ele pregou (O que é meu sermão de abertura para o...)
agora, aqui eu vejo isto acontecer.” Veem?
74
Agora, sim! “Agora, você tem ido a diversos médicos, você fez quatro operações.” “Onde ele está conseguindo
estas informações? De onde vem isto? Este carequinha aqui não sabe nada destas coisas. De onde está vindo isto?”
“E em sua vinda para cá tal e tal coisa...” “Espere aí! Vê? Agora, isto é exatamente como ele estava pregando. Esta é a
Palavra.” Mas você sabe, Satanás disse: “Você sabe que se você aceitar isto, seu pastor...” Isto não tem nada a ver
com aquilo. Vê? Jogue fora o arrazoamento. “Mas seu médico disse que você vai para uma clínica psiquiátrica.” Jogue
fora o arrazoamento. “Estou esperando para ver o que Deus vai dizer sobre isto.” Vocês veem?
75
Então Deus… Eu não sabia o que dizer. Então o Espírito captou aquilo e falou. Ela creu no que foi falado. Ela
nunca arrazoou. “Ano após ano, esgotamento nervoso, a mente falhando, operações e todas as coisas; está fora de
cogitação pensar que eu poderia ser curada aqui em um segundo.” Mas ela não pensou em arrazoamento; ela
simplesmente creu. A fé promoveu a cura. Ela foi curada naquela instante. Se vocês quiserem escrever para ela, bem,
Billy pode dar-te o endereço. Muito bem.
76
Agora, a sabedoria vai arrazoar. Mas a fé não tem nenhum arrazoamento; ela não faz nada a não ser segurar na
Palavra. Ela se segura na promessa. Agora, leremos um pouquinho. Vamos abrir em Romanos capítulo 4 e lermos só
um pouquinho e está... Até que realmente fiquemos apertados de tempo, leremos somente as Escrituras, Romanos
capítulo 4, porque eu gosto muito de ler as Escrituras. Faz bem para vocês ler as Escrituras. Romanos capítulo 4, e
vamos começar com o versículo 17.
77
Escute a Paulo escrevendo o comentário sobre a vida de Abraão. Sabe, não há nada dito a respeito de Abraão
descendo para Gerar, e nada no comentário, vocês sabem; somente diz: “Abraão creu em Deus.” Paulo, aquele grande
apóstolo, escrevendo um comentário sobre Abraão, no versículo 17:
Como está escrito... (Eu gosto disto: Paulo ficando com a Palavra)... Como está escrito, “Por pai de muitas
nações te constituí...” “Te constituí.” Abraão estava com setenta e cinco anos, viveu com sua esposa desde que ela era
– desde que ambos eram jovens; ela era sua meio-irmã. Eles não tinham filhos, ele era estéril e ela era estéril. Mas
Deus o encontrou e disse: “Te constituí (No tempo passado, desde a fundação do mundo, é claro), por pai de muitas
nações.” Não de muitos filhos, mas de muitas nações. Pense nisto!
“… perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como
se já fossem.”
78
Não arrazoem de maneira nenhuma. Escutem: “... chama as coisas que não são como se já fossem.”
O qual contra a esperança... Que coisa, nem mesmo esperança! Imagine se ele tivesse arrazoado? Nem
mesmo esperança... O qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o
que lhe fora dito: Assim será a tua descendência.
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79
Sem importar com o que mais fosse dito, Deus disse assim; e isto está estabelecido. Oh, se Eva tivesse ficado
com aquilo! Você vê? Mas ela parou para arrazoar, para receber um pouco de sabedoria. Abraão não queria nenhuma
sabedoria, ele só queria a Palavra: “Deus tinha dito e ponto final.” Vocês sabem que eu tenho pregado sobre isto
muitas vezes: eles começaram a preparar todas as fraldas, alfinetes e coisas, se prepararam para ter o bebê e Sara
fez os sapatinhos de lã. Anos e anos se passaram. “Bendito seja Deus, nós vamos ter o bebê com certeza.” Isto é
certo. “Bem, ela tem...?” O médico disse: “Bem, ela não pode ter o bebê, você não pode ter o bebê.” “Hum-hum. Não
me diga isto. Nós vamos tê-lo de todas as maneiras.” É isto.
80
Contra a esperança, mas ainda crendo em esperança. As esperanças já tinham acabado, mas mesmo assim
ele creu. Quando a esperança tinha acabado para ele, quando a esperança tinha acabado para toda fonte científica,
para cada fonte de sabedoria; a esperança tinha acabado, mas ele ainda creu na Palavra. O que foi aquilo? Fé em
esperança. Fé em esperança, quando a esperança não mais existia. Hum - hum! Eu gostaria de demorar-me neste
assunto por um pouco de tempo. Fé em esperança, quando não havia mais esperança. Mesmo assim ele ainda creu
em esperança, porque ele disse: “Ele me disse: Assim será tua semente.” Agora, o versículo 19:
E não enfraqueceu na... Sabedoria? Conhecimento? Nos graus de doutorado que ele tinha? Não, não, não!
…não enfraqueceu na fé… Ah, aqui está! ...nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido... A esperança tinha
acabado; seu corpo estava morto. Escute o que segue:...pois já era de quase cem anos, nem tão pouco para o
amortecimento do ventre de Sara. A esperança tinha acabado, seu corpo estava morto, o ventre de Sara estava morto.
O que ele fez? Versículo seguinte:
E não duvidou… Oh, que coisa! …E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade... Sabedoria, mas foi
fortificado na fé dando glória a Deus. Oh, que coisa! O quê?
E estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
81
Humm! Sem importar como… Não há arrazoamento para isto de modo algum. Somente necessita tomar a
Palavra e segurar-se nela. Agora, se esta é a Palavra de Deus, vocês creem nisto? Então por que duvidar de qualquer
palavra Dela, de qualquer promessa Dela? Como podem vocês dizer que isto é parte, e que esta não serve, e que isto
é aquilo, e escolherem o que vocês querem? Vocês não podem fazer isto. Ela é toda boa, ou, nada Dela é boa.
Correto! Então, assim que você vir que Ela é a verdade, agarre-se a Ela. Não a deixe escapar, não importe com as
circunstâncias, como eles tentam arrazoar. “Ora, você não pode...” Não, não faça isso de maneira nenhuma. Fique
firme com Ela. Deus prometeu cumprí-La.
82
Se eu vou agora tomar minha posição por Cristo, e Ele me deu o Espírito Santo, Seu Espírito dá testemunho
da vida Dele em mim, então quando chego perto da morte, Satanás tenta dizer: “Agora, você sabe, você não pertence
a nenhuma organização.” Fique certo com a Palavra. “Você não fez isto, você não fez aquilo.” Não importa o que…
Satanás não tem nenhum arrazoamento sobre isto; é a Palavra de Deus. Fique com a Palavra. Entende? A Palavra
lança fora todo arrazoamento. Você não tem que ter nenhum arrazoamento; simplesmente segure-se na Palavra.
Entende?
83
Agora, a fé simplesmente confia na Palavra Dele. Veem? Era isto que Ele queria que eles fizessem. Agora,
vocês tem a base agora. Isto é exatamente o que Deus queria que a raça humana fizesse: que confiasse em cada
Palavra que Ele disse. E Eva creu em grande parte dela; só não creu numa pequena coisa. Ela aceitou: “Bem, se eu
me tornar cheia de sabedoria, talvez fosse desse jeito. Talvez fosse para ser desse jeito.” Veem? Então, bem ali ela
perdeu sua segurança. Foi onde ela começou a afundar-se, bem ali. Foi ali que toda a raça humana desceu à
sepultura, bem ali mesma, porque ela duvidou de uma Palavra.
84
Alguns deles dizem: “Bem, eu creio que isto é a verdade. Eu creio que é a verdade. Eu creio que Deus pode
salvar, mas eu não creio que Ele pode curar. Eu creio no Espírito Santo, claro, caiu no dia de Pentecoste; mas não há
nenhum lugar onde haja nada que diga que o Espírito Santo caiu depois do Pentecostes.” Oh irmão! Esta é a maneira
que eles dizem isto. Chamam a si mesmos as Igrejas de Cristo. Vê? Vê? Tendo forma de piedade e negando a eficácia
da Palavra. Hum - hum! É isto. Vocês veem? Devem crer. Não arrazoe, creiam. Não tente ter sabedoria. Somente
creiam na Palavra. A sabedoria tenta arrazoar e apresentar um caminho melhor. Agora, isto é exatamente o que
Satanás disse para Eva. “Agora, você não vai morrer. Com certeza você não vai, porque Deus é um Deus bom.”
85
Ele é um Deus bom. E a única maneira que eu posso confiar que Ele é um Deus bom, é sabendo que Ele
ficará com a Sua Palavra. Como você pode esperar que eu seja de confiança, se eu não sou confiável? Se eu te falo
uma coisa e faço uma outra coisa, minhas palavras são bastante incertas. Vê? A única coisa que faz Dele um Deus
bom é porque Ele falou a Palavra e nós estamos supostos a viver pela Palavra. “Nem só de pão viverá o homem, mas
de toda Palavra que sai da boca de Deus.” Então, Deus tem que ficar com aquela Palavra. Isto é o que faz Dele um
Deus bom.
86
Agora, se Ele tivesse dito: “Bem, Eu vou deixá-los passar com isto. Eu vou deixá-los fazer isto. Bem, está tudo
bem. Oh, Eu vou sair por aqui.” Ora, Ele seria um Deus “vai-e-vêm”. Entende? Ele não seria Deus. Ele seria só um
homem comum. Vê? Mas para ser um bom Deus, Ele tem que ficar com Sua Palavra. Isto coloca cada filho… Se Ele
deixar este aqui cometer adultério, e este outro beber um pouco, e este outro pode mentir um pouco, e este outro pode
roubar um pouco, e este outro pode fazer isto, e aquele outro fazer aquilo. E me obriga a uma regra para entrar? Ele
tem uma maneira, e todos que tiverem de entrar, vai ter que passar por essa porta. “Estreita é a ou é a Bíblia porta e
apertado o caminho e poucos são os que entram por ela.”
87
No livro de Apocalipse Ele disse: “E ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem,” e assim
por diante. “Bem-aventurados os que guardam todos os Seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da
vida.” Isto é correto. Há um caminho, e este é Deus. Não arrazoe de maneira nenhuma. Bem, a igreja Romana diz:
“Nós somos a igreja. A Bíblia nem é digna de... Ora. você não poderia...” O Bispo Sheen disse: “Tentar viver com isto é
como caminhar sobre águas barrentas.”
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Você vê? Vê? Como vão fazer isto? Então se ele está certo, a Bíblia está errada. A Bíblia está certa, e ele está
errado. Agora, o que vocês dirão? Se a Palavra de Deus está certa ou é o Bispo Sheen, – não só o bispo Sheen, mas
o Reverendo fulano de tal, ou o Doutor fulano de tal, e fulano de tal. Eu não teria dito o nome do homem, se ele não
tivesse dito isto no rádio. Então se ele disse no rádio, eu acho que posso mencionar o nome dele. O Doutor fulano de
tal e fulano de tal, “Isto e aquilo e isto e aquilo.” Agora, em quem você vai crer? Em Deus ou neles?
89
“Bem”, alguém pode dizer, “Isto não significa exatamente assim.” Isto significa exatamente como está escrito.
Esta foi a primeira mentira do diabo. Ele disse para Eva: “Isto não significa aquilo. Com certeza, Deus é muito bom
para fazer aquilo. Você não morrerá.” Mas eles morreram. E morrerão cada vez. Você tem que alinhar-se com a
Palavra. A sabedoria tenta tomar um caminho melhor; o caminho do modernismo, o caminho da popularidade, e... Um
caminho mais fácil; encontrando-se...
90
Agora, você pega um sujeito aqui, que talvez Deus esteja trabalhando com ele. Agora, ele pensa que ele tem
que vir, tem que fazer sua esposa se alinhar, tem que acabar com suas festas de baralho, tem que parar de dançar,
sua esposa tem que deixar o cabelo crescer, ela tem que parar de usar maquiagem. Ele tem que parar de fumar, de
beber, ele tem que sair daquela sociedade a que ele pertence, tem que se humilhar no altar. Ele tem que se posicionar
e ser chamado de fanático, santo rolador, belzebu, qualquer coisa que pudesse ser chamado. “Oh, eu seria religioso,
mas eu escolherei unir-me a... a esta igreja; vocês são rígidos demais.” Aí está! Vocês veem? Há um arrazoamento,
arrazoamento. Agora, vamos chegar a um importante ponto em alguns minutos. Como você vai saber qual é o certo e
qual é o errado então? Veem?
91
Agora, procure fazer com que a Palavra diga algo, o conhecimento o fará. O conhecimento – a sabedoria
procura arrazoar, a sabedoria encontra um caminho melhor. Não há outro caminho a não ser o caminho de Deus! A
sabedoria trata de dizer: “Oh, bem, agora você bem sabe, que não poderíamos fazer isto neste tempo.” Nós temos que
fazer isto de todas as maneiras! Veem? Tenta encontrar um caminho mais fácil. Tenta fazer a Bíblia dizer coisas que
Ela não diz.
92
Agora, você diz: “Ó irmão Branham, agora, o senhor está...” Espere só um momento! Vamos voltar para a
semente outra vez. O que foi aquilo que o diabo tentou fazer com a sabedoria? Fazer com que a Palavra de Deus
dissesse algo que Ela não disse. Isto é certo. Ele tentou fazer a Palavra de Deus dizer algo que Ela não disse. Então
é desta maneira que acontece hoje. Quando eles tentam fazer a Palavra de Deus dizer algo que Ela não diz, bem,
dizem eles: “Bem, vou te dizer, irmão Branham, o senhor não tem a interpretação correta.” A Bíblia diz que a profecia
não é de particular interpretação. Por quê? Por que não é de particular interpretação? Por quê? A Palavra do Senhor
vem aos profetas; ela é interpretada pelo profeta. Ela não pode ser uma interpretação particular. Os profetas já à
interpretaram para você. Aqui está Ela, escrita bem aqui. Esta é a maneira que deve ser.
93
Deus tem que ter algo fundamental pelo qual as pessoas devam ser julgadas. Se é por uma igreja, qual está
certa, são mais ou menos novecentas delas, novecentas diferentes organizações? [O irmão Branham tosse. - Trad.]
Desculpem. Qual delas é a correta? Como saberá você qual delas vai ser? E se você estiver na Metodista e a Batista é
a que for a certa? E se você estiver na Pentecostal e a Presbiteriana é que for a certa? E se você for católico e os
luteranos forem os certos? E se você for luterano e os católicos forem os certos? Veem? Tem que haver um
fundamento em algum lugar. Então se a Palavra…
94
“No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus.” A Palavra estava em Deus, a
Palavra era Deus. A Palavra era Seus pensamentos que sempre estiveram com Ele. Os pensamentos de Deus são tão
eternos quanto Ele. Amém! Isto não é leite desnatado, irmão. Veem? Aqui está! Os pensamentos de Deus eram Sua
Palavra. No princípio... Isto é na eternidade, agora, quando o princípio teve início, o tempo. “No princípio era a Palavra
(Os pensamentos de Deus), e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus.” Veem? Seus pensamentos são o que
Ele era. Assim é você também. Seus pensamentos são o que você é. Não importa se você tenta viver por outra coisa,
seus pensamentos são o que você é. Você pode vir e agir como um bom sujeito, mas em seu coração você é um
adúltero, ou seja o que for; aquilo é o que você é: seus pensamentos. E os pensamentos de Deus eram Sua Palavra
que estava com Ele e Nele, e a Palavra era Deus. “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus e a
Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne.” Os pensamentos de Deus foram expressos em um corpo humano, feito
carne e habitou entre nós. Aí está.
95
Agora, se você tem Vida Eterna hoje, você está em Deus. Sendo que Deus está em você, você é um
pensamento expressado de Deus. Veja isto! Então, não escute nenhum arrazoamento para que sua coroa não seja
tirada e dada a outro. Não arrazoe de maneira nenhuma. Apenas creia que o que Deus disse é verdade e permaneça
com isso. O arrazoamento através da sabedoria tenta fazer a Palavra dizer algo que ela não diz. Agora, você diz: “Isto
é verdade, irmão Branham?” Bem, vamos voltar a Gênesis e descobrir. Vamos a Gênesis, capítulo três de Gênesis, e
vamos ler o quarto versículo. Vamos ver se a sabedoria tenta fazer a Palavra dizer coisas que Ela não diz. O terceiro
capítulo de Gênesis, versículo 4: “Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.” Você vê o que a
serpente apresenta? O que é isto? Tentando fazer a Palavra dizer o que Ela não diz. Entende? Deus disse:
“Certamente morrereis.”
96
A sabedoria, como Satanás estava apresentando para ela, disse: “Certamente você não morrerá.” Entende?
Está tentando fazer a Palavra dizer algo que Ela não diz. Isto é o que a sabedoria é hoje. Oh irmão, como poderíamos
prolongar neste assunto. Seminários, escolas de teologia, são os verdadeiros ninho disto. Esta é a fonte deles: tentar
fazer a Palavra dizer algo que Ela não diz. Eu desafio a qualquer pessoa para me mostrar um “Credo Apostólico” na
Bíblia. Eu desafio a qualquer um para me mostrar “comunhão dos santos” na Bíblia. Protestantes e católicos acreditam
nisto. Eu te desafio a me mostrar qualquer destas coisas na Bíblia.
97
Veem? É a fonte da sabedoria tentando arrazoar. A nossa luta não é carnal, mas poderosa, lançando fora todo
arrazoamento, veem? Derrubando as fortalezas de Satanás, aquela grande criatura, formosa, adornada. Ele não era
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horroroso, oh, não, isso é por dentro. Mas por fora o pecado é duas vezes mais bonito. Você sabe que o pecado é
lindo? Quantos homens e mulheres aqui têm mais de cinquenta anos, levantem as mãos. Eu não deveria ter
perguntado às mulheres, mas eu - eu... Todos admitimos a verdade. Eu quero fazer-lhes uma pergunta: você percebe
que hoje as mulheres são duas vezes mais bonitas, quase, do que elas eram, na média, em todo o mundo? Se isto é
verdade, levantem suas mãos. Com certeza. Elas são duas vezes mais bonitas do que elas eram. Pegue algumas
fotos antigas.
98
Olhem para a vovó com saias compridas, os cabelos amarrados nas costas. Ela não se parecia tão atraente.
Olhem para as vovós modernas hoje: um vestidinho apertado, com todas as formas (ela não pode se mover sem
pecar), caminhando, descendo a rua com toda aquela maquiagem e cosmético Max Factor nela, arrumando o cabelo
como uma mocinha; usando uma sainha bem acima dos joelhos, se ela ainda tiver algum. Mas olhem para ela, ela é
bonita. Satanás sabe como fazer isto! Ele é o autor da beleza; daquele tipo de beleza que resulta em pecado.
99
A própria Terra é uma madre. Onde Deus colocou Suas sementes? Onde a semente é colocada? Em um
ventre. Deus colocou a semente... E o que o homem faz? Como os demônios num ventre. Ele fará uma criança nascer
deformada se ele puder. Isso é o que os demônios têm feito na Terra, hibridando, fazendo criaturas que não existem. É
melhor eu deixar este assunto, senão nunca vou pregar o resto do que eu tenho escrito aqui. Vocês sabem o que eu
quero dizer. Essa é a razão que existe uma criação deformada a ponto de ser destruída. Deus já acabou com ela. O
mundo está todo fora de ordem; tudo está errado. As fontes estão contaminadas, o ar está poluído, sujeira, fedor. Um
velho índio disse há não muito tempo atrás: “Homem branco, eu não quero viver mais. Estou cansado das lutas.”
Disse: “Onde estão meus bebês? Eles estão morrendo de fome? Onde está minha esposa? Disse: “Antes de vocês
virem para cá com suas mulheres, e whiskey, e pecado, nós vivíamos em paz. Esta terra é nossa; Deus a nos deu,
mas vocês a estão tomando de nós. Vocês pagarão por isso algum dia.”
100
Olhem para isto hoje, os grandes e bonitos desertos e montanhas despedaçados com fedor, pecado, garrafas
de whiskey, latas de cerveja! Todo lugar cheio de bares e besteira. Reno, Nevada, naquele grande deserto não há
nada a não ser prostituição. As grande cidades estão... Eles... Até mesmo o ar e a atmosfera estão contaminados.
Onde uma vez havia bonitas montanhas, agora estão destruídas com toda classe de coisas. Onde as árvores
cresciam, agora estão cortadas. Onde nos desertos a água corria livremente, agora está contaminada. O mundo inteiro
vai sofrer uma expulsão. A terra vai dar à luz ao seu filho que está na semente. Sendo pervertida por demônios,
rasgando-a e levando-a a esta condição. Com certeza está. É uma criação pervertida. Deus vai acabar com ela e
começar tudo de novo. Isto é certo.
101
De onde veio isto? Uma pessoa crendo numa pequena... Descrendo numa pequena frase da Palavra de Deus.
A terra inteira está gemendo. A Bíblia diz que a própria natureza está gemendo por aquele dia de alívio, esperando
pela manifestação dos filhos de Deus. As árvores estão se esforçando em vão; as flores estão tentando embelezar o
caminho para nós, mas elas estão gemendo, chorando, e sabem que há alguma coisa errada, pervertida. A madre não
pode dar à luz ao que é perfeito, porque ela está pervertida. O solo fede. Ela está banhada com sangue inocente. Ela
tem… Ela está como uma… Eu poderia dizer uma coisa, mas pode ser muito desagradável. Ela fede. Deus disse que
ela fede às Suas narinas. Tão imunda.
102
Entre num banheiro, os vasos tão fedidos, contaminados. É exatamente como o mundo cheira para Deus;
sentindo este cheiro imundo! A coisa toda é uma imundície. Deus vai explodi-la em pedaços. “E Eu criarei um novo céu
e uma nova Terra”, Ele disse. Sim, senhor.
103
O que é isto? O ventre dela ainda não deu à luz ao milênio. Ela deu à luz a uma coisa pervertida. Por quê?
Tentando ser sábia. Não tenho nada contra a Flórida. Eu não digo isto sobre vocês pessoas da Flórida. Mas quando eu
vim à Flórida pela primeira vez, e voltei para a Geórgia, eu disse: “Como um cidadão americano, eu devolvo a minha
parte para os Seminoles (Confederação dos Índios da Flórida) a quem isto pertence.” Ora, eles tomam conta melhor
dos jardins deles do que eu cuido do meu cabelo. Tudo está cortado, as palmeiras cheias de luzes, grandes iates
luxuosos e coisas, tentando trazer o milênio sem arrependimento. Para mim isto é um monte de coisa sem valor.
Milhões de vezes eu preferia subir no topo de um monte na Colúmbia Britânica e olhar as montanhas que Deus criou e
que a mão do homem nunca tocou. Com certeza.
104
Vá a estas cidades, as grandes casas; aquilo não me atrai. Eu detesto aquele tipo de coisa. Veem? Mas eu sei
que um dia, um dia isto será mudado. A Terra dará à luz ao seu filho aflito. A Terra, ela será mudada um dia. Correto.
105
A fé crê no que está escrito e diz: “A Palavra não tem nenhuma falha.” Você já ouviu a um ministro dizer: “Bem,
vou te dizer, a versão Rei George, ou a Versão Revisada, ou isto aqui tem... É um pouquinho diferente. Ela realmente –
Ela realmente não quer dizer aquilo.”? Você já ouviu aquilo? Oh, que coisa! O mundo está contaminado com isto.
Veem? Mas a fé não acredita naquilo. A fé crê num Deus que pôde criar-me e que pode manter esse Livro de maneira
que eu possa viver por Ele. Se o Deus que me formou e vai me julgar não pode manter Seu Livro em ordem, então Ele
é um Deus muito pobre. Eu creio que cada palavra da Bíblia é a verdade. Sim, senhor.
106
O que acontece quando se crê na Palavra? Ela te da um lugar de perfeito descanso. Veem? Você não pode
descrer que aquela Palavra está alterada de alguma maneira. Você tem que crer Nela exatamente da maneira que Ela
é. Se você tentar usar a sabedoria... Eles dizem: “Agora, olhe aqui. Não é razoável que Deus tenha dito que faria uma
coisa como esta.” Mas Deus fez aquilo sim! Veem? Isto é certo. Agora, se você disser: “Bem, se Deus fez isto, se Ele
tirou a vida de um homem porque ele não era um levita que colocou sua mão na Arca quando ela estava por cair...”
Não importa o que aquele homem era quando Deus tirou a vida dele. Deus disse que somente Levitas poderiam tocar
na Arca. Ele tirou a vida dele. Isto foi o que fez Davi ficar perplexo, vocês sabem.
107
Um Levita era… Ninguém a não ser um Levita poderia tocar naquela Arca. E aqui a Arca estava vindo para um
reavivamento, e um que não pertencia àquela linhagem tentou segurar a Palavra. Isto mostra que somente o que é
ungido de Deus é quem pode tocar aquela Palavra. Estes credos e denominações não têm nada que se misturar com
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Ela. Somente o Espírito Santo tem direito a essa Palavra; e é morte para qualquer outro tocar Nela. Portanto, descrer
de qualquer parte Dela ou ensinar, da mesma maneira será tirado – sua parte será tirada do Livro da Vida. Veem? Não
coloque suas mãos na Palavra; fique longe disto. Escute e creia no que Ela diz. Fique firme com o que Ela diz. É
morte fazer qualquer coisa com Ela. Agora, porque aquilo... O que faz a fé? Ela crê na Palavra exatamente como Ela é.
Esta é a maneira que Deus A tem preservado ao longo das eras, e aqui está Ela. É a Palavra de Deus para mim. Deus
honra isto. Ela dá uma fé perfeita na Sua veracidade.
108
Como você poderia alguma vez se casar com uma mulher, se aquela moça fugiu e fez todas as coisas, e viveu
em prostituição e tudo mais; e mesmo assim você a pegou na casa de prostituição, saiu, e ela diz: “Bem, eu tentarei
ser uma pessoa melhor.” Você não pode ter fé naquela mulher. Vê? Você não pode fazer isto. Como uma mulher pode
ter fé num homem que fez a mesma coisa? Você simplesmente não pode colocar sua fé ali; não há nada onde se
possa edificar aquela fé. Veem? Você não pode fazer isto.
109
Como você poderia vir aqui e dizer: “Aqui está um barco; ele está cheio de buracos. Eu vou colocar alguns
sacos de grama nele. Talvez isto possa resistir à onda ao cruzar o rio.” Eu não iria querer tentar, quando há um aqui
que está em boas condições. Com certeza. Por que nós tomaríamos alguma teologia feita por homem com buracos
nela por toda parte; está provado que está errado. Veem? Quando há uma aqui que é realmente a Palavra de Deus,
que resistiu à onda de cada tempestade e vendaval. Ela tem permanecido tão verdadeira quanto possa ser, e sempre
permanecerá. Certo. “Passarão os céus e a Terra”, disse Jesus, ”mas Minha Palavra não passará.” Por quê? Ela é
eterna. Ela estava no princípio. Ele veio aqui para expressar a Palavra de Deus. Ele era à expressão de Deus. Deus
mesmo estava expressando-Se através de Seu Filho.
110
Tudo isto começou em Gênesis, o capítulo semente, e desde então tem sido assim... Desde então tem estado
em cena, tem sido a mesma coisa; uma luta entre sabedoria e fé, uma luta constante. Então a sabedoria é do diabo e
para seus filhos. Vocês alguma vez já observaram? Todos vocês têm visto ovelhas, todos vocês têm visto bodes. Mas
vocês sabem, o balido dos dois é tão parecido, que se necessita de um pastor muito bom para saber a diferença.
Coloque um bode lá fora e deixe-o balir, e então coloque uma ovelha e deixe-a balir. Escute aquilo. Soa do mesmo
jeito. Mas um pastor de verdade pode captar aquela voz.
111
Jesus disse: “Minhas ovelhas ouvem a Minha voz.” Entende? Eles podem dizer se é um bode. Por quê? Ele
mesmo é uma ovelha. ”Minhas ovelhas conhecem Minha voz; a um estranho não seguirão.” Qual que é Sua voz? Aqui
está: Sua Palavra. “Minhas ovelhas conhecem Minha voz.” Elas não deixarão ninguém dizer: “Bem, olhe aqui, estou
falando a voz de Deus também. Ela diz isto aqui.” Mas é Satanás. Nós vamos chegar nisto daqui a pouquinho,
esclarecer melhor isto para você.
112
Agora, vocês veem que a semente Palavra não pode crescer na atmosfera do conhecimento. Isto é correto?
Assim que a sabedoria se mistura com a fé, ela morre bem ali. Eva veio e disse: “O Senhor disse que no dia em que
comermos, naquele dia morreremos.” Então ela parou para ver o que ele diria.
Ele disse: “Escute, minha querida, coisinha bonitinha, você vê? Com certeza Deus te criou com um propósito.
Você sabe que isto é certo. Você é uma mulher. Você foi criada para este propósito. É isto. Você não sabes isto agora,
mas você foi criada para este propósito. Oh, você é uma coisinha bonitinha, querida. Olhe para estas mãozinhas tão
delicadas. Ora, com certeza ele não… Certamente…”“Mas Ele disse que se comêssemos certamente morreríamos.”
Ele disse: “Oh! Você acha que um bom e amável Pai, Deus, faria uma coisa dessas?” O que ela fez? Ela
escutou a razão, tomou a sabedoria dele, disse: “É uma árvore desejável, pode-se ter desejo disto”, e ela caiu por
causa daquilo. Exatamente isto. E quando ela caiu, o que aconteceu? Como aconteceria com qualquer mulher. Assim
que você cai naquilo, está acabado bem ali. Correto. Agora, você vê, a semente que ela estava levando e finalmente
acabaria sendo mãe... Pela vontade de Deus, pela Palavra Falada, ela teria finalmente se tornado mãe. Mas ela não
conseguiu esperar; entrou naquilo.
113
Agora, assim que ela fez aquilo, aceitou a sabedoria com a Palavra… E a sabedoria era contrária à Palavra. Se
você entende, diga: “Amém”. [A congregação responde: “Amém”- Ed.] Se a sabedoria está com a Palavra e prova estar
com a Palavra, e a Palavra produz a si mesma pela mesma coisa, então é a Palavra. Mas se a sabedoria é contrária à
Palavra, e não está com a Palavra, mas está tentando adicionar a Ela ou tirar Dela, é o diabo. E a semente do Espírito
Santo da Bíblia não pode crescer numa atmosfera de sabedoria. Ela mata cada seminário no país. Ela abre buracos
neles com o… Até que o julgamento possa fluir. Isto é certo. Certamente fará isto, porque a Palavra não pode crescer
com a sabedoria – sabedoria mundana. Não crescerá.
114
Eva teria que crer na Palavra como foi dado a ela. Não é certo? Ela não teria que escutar a ninguém mais a
respeito daquilo. Era do jeito que foi dado a ela. Aquela era a maneira que ela teria que crer na Palavra. Nunca teria
havido morte se ela não tivesse crido naquilo. Isto é certo. E um homem ou uma mulher que tomar a Palavra de Deus
exatamente da maneira que é dada a nós, segura Nela da maneira que Deus disse, é Vida. Mas misturá-La com
alguma sabedoria de alguma organização, você morre bem ali. Exatamente como aconteceu na primeira... Esta é a
semente. Esta é a maneira, esta é a maneira que a Palavra agiu na primeira vez; esta é a maneira que Ela agirá toda
vez. Sempre tem sido assim. Se Deus permitir, provaremos isto através da Bíblia nesta manhã. Esta é a única maneira
que a Palavra pode crescer, é separando-se de todo arrazoamento ou qualquer outra coisa e somente crer na Palavra.
115
Eva teria que tomá-La da mesma maneira que Deus a deu. E eu tenho expressado e dito que eu creio que
Deus tem preservado e mantido esta Bíblia; e esta é a maneira que Deus a deu para mim aqui. Agora, eu não quero
nenhuma outra sabedoria; eu quero apenas do jeito que Deus disse aqui. Agora, eu espero não te ferir. Mas se a Bíblia
disse que eu devo me arrepender, significa arrepender. Não fazer penitência, mas arrepender.
116
A Bíblia diz que devo me batizar em Nome de Jesus Cristo; Ela não quiz dizer alguma outra coisa. Ela não quiz
dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Ela disse isso. “Bem”, você diz, “Mateus 28: 19 disse: batize em Nome do Pai, Filho e
Espírito Santo.”Isto é exatamente o que aconteceu. Agora, se aquilo não está correto, se eles não estavam com a
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coisa certa, então a fé que Pedro teve para batizar em Nome de Jesus Cristo, e todo o restante da Bíblia, então eles
tiveram uma falsa revelação que Deus abençoou. Aquilo traz Deus de volta... Ele não deveria ter abençoado Eva no
princípio então.
117
O Nome Pai, Filho e Espírito Santo são três títulos. Há somente um Nome. Você não pode ser batizado em
Nome do Pai, Filho e Espírito Santo até que você seja batizado em Nome de Jesus Cristo; porque este é o Nome do
Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia inteira foi escrita deste jeito. Toda pessoa na Bíblia que alguma vez foi batizada,
o foi em Nome de Jesus Cristo. Ninguém nas Escrituras foi batizado naqueles títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E
todos os que foram batizados em Nome de Jesus Cristo foram batizados em Nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Todos os que foram batizados nos títulos Pai, do Filho e do Espírito Santo não foram batizados em Nome
algum. Estes são títulos como ministro, reverendo, doutor, o que quer que seja, pai, filho, humano, esposa; são títulos.
Dizem: “Não faz diferença.”
Então ponha seu título no cheque e não seu nome, e veja o que acontece. Diga: “Eu assino este cheque em
nome de ‘dona-de-casa’.” Bem, isto faz tanto sentido como faria se você descresse na Palavra de Deus, quando a
revelação está colocada bem diante de você. Claro que faria. Com certeza. Tudo bem.
118
Temos que crer na Palavra da maneira que Deus A expressou. E a Palavra não se contradiz. Se Ela se
contradiz, venha e me mostre. Ela não se contradiz de maneira nenhuma. Satanás pode fazê-La contradizer para
você, mas ele não pode contradizer a Palavra; a Palavra não suportará isto. Não, senhor. Esta é a coisa mais velha
que se tem pensado a respeito, mas nunca tem sido provado ainda. Vamos seguir estas duas fontes, ou o que você
possa chamar de atmosferas, e ver o que elas criam. Vamos segui-las por uns momentos.
119
Atmosfera. Ambas as fontes criarão uma atmosfera. Eu quero perguntar-lhe algo. Você já foi a uma igreja... Eu
digo isto reverentemente agora, só para fazer um quadro. Deus não permita! Você já foi a uma igreja onde o pastor é
bem formal? Vê? A congregação é do mesmo jeito. Correto. Veem? O que é aquilo? É aquela atmosfera que trouxe
aquele comportamento. Vá a um lugar onde o pastor diz: “Agora, espere um minuto. Não há tal coisa como aquela
besteira. Eu não creio em tal coisa como cura Divina, sobre aquele batismo do Espírito Santo que eles falam ali.” Você
verá cada um na congregação... Se houver uma águia lá em algum lugar, ela sairá do meio daquele bando de galinhas.
Com certeza ela sairá. Essa é exatemente a verdade. Ela sairá. Com certeza sairá. Ela não pode suportar aquilo; ela é
uma águia. Ela é um pássaro que tem constituição para estar no céu, não num galinheiro. Sim, senhor. Agora, aqui
está ela.
120
E agora, nós encontramos que aquelas atmosferas… E você entre onde quer que aquelas coisas… Em uma
igreja onde a fé é ensinada, você encontrará a igreja naquela atmosfera. Ó Deus; deixe-me mostrar isto a vocês de
maneira que vocês possam entender.
121
Esta é a razão que pessoas vêm entre os santos, onde eles estão orando – crentes. Paulo disse que não tinha
encontrado nenhum na cidade, somente Timóteo, que tinha aquela fé preciosa, vocês sabem. O resto deles eram
todos denominacionalistas. Veem?
122
Mas quando ele entrou naquela atmosfera, veem? Você encontrará coisas acontecendo naquela atmosfera
que foi criada. Você encontra pessoas vivendo por fé, quando você chega a um lugar onde se diz: “Que coisa! Ora, a
Bíblia é verdadeira. Deus cura.” Você anda pela congregação e encontra, “Ora, eu estava morrendo com câncer e eu
fui curado.” “Eu era cego, e eu...” Veem? E os desconhecidos dizendo: “Meu Deus! Que coisa! O que? Você quer
dizer… Qual era o seu problema?” “Eu vou te mostrar na fita que tenho. Venha a minha casa. Venha jantar comigo, e
vou te mostrar uma coisa. Eu tenho uma gravação aqui. Meu vizinho sabe que eu estava naquela condição. Eu estava
paralítico por anos; eu recebi oração.” Veem? O que é isto? Aquela Palavra naquela igreja, aquele grupo de crentes
criaram aquela atmosfera.
123
Agora, como a Palavra em Sua simplicidade, mas também em Sua plenitude, vai alguma vez crescer em um
lugar onde o conhecimento faz sombra sobre Ela, e diz: “Não pode ser deste jeito.” Veem? Não podem. Assim que o
conhecimento é pregado, vindo de um seminário, os filhos morrem. Onde a fé é pregada vinda da Palavra, os filhos
vivem. Amém! Esta é a diferença: vida e morte. A mesma coisa aconteceu no Jardim do Éden. Isto foi exatamente o
que aconteceu naquelas duas atmosferas ali; quando Eva saiu da atmosfera certa e entrou na errada, ela morreu.
Entende? Acontecerá aquilo toda vez. Então eles não podem ficar. Se sua igreja tem aquele tipo de atmosfera, oh,
filho, se você quiser viver, creia na Palavra.
124
Agora, aqui vai uma agulhadinha, e eu não tenciono ser duro. Eu só... Isto é um ensinamento. Quando você
atinge estes pontos, você tem que fazer arder e queimar um pouquinho. Vocês veem? Agora, esperem. É como marcar
um bezerro. Eu detestava fazer aquilo: marcar bezerro. Pobrezinho, ele corria por lá e… Eu não sei se vocês já
pegaram bezerros para marcar e os amarraram. Você o amarrava ao redor... E o pobrezinho… Você ia lá e pegava
aquele ferro quente de marcar e enfiava nele. Oh, irmão, parecia horrível! Quando ele se levantava, ele corria como
louco. Ele corria, e dava coices, e rolava, berrava, por bastante tempo. Mas vou te dizer, eles sabiam daquele dia em
diante a quem eles pertenciam. Isto é certo. Eles sabiam a que pastagem eles pertenciam. Não brincavam mais acerca
daquilo então. Então, vamos marcar. Veem? Vamos marcar. Sim, senhor. Quando eles dizem… Você sabe o… Muitos
de vocês têm lido ou cantado a canção “Meditação de um Cowboy”. E o gado sem dono, quando você o pegava lá no
final da boiada, aquele não tinha dono e eles faziam o jantar com ele, porque ele não tinha nenhuma marca. Então o
restante deles iria para suas pastagens. Mas o dono da boiada conhecia seu gado. Então, se você... Marcar dói.
125
Agora, olhem! Satanás poderia provar cientificamente por sua sabedoria (agora, vou fazer de conta que sou
um médico aqui por alguns minutos), Satanás poderia provar cientificamente por sua sabedoria que o solo que ele vai
dar para a raça humana crescer, tem vitaminas. Com certeza ele poderia. Ele poderia provar cientificamente. Eles
podem provar cientificamente quase tudo que eles querem. Veem? Com certeza.
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126
O solo tem vitamina ”P”, de “prazer”, “popularidade”. Existe isto – existe isto no solo da sua sabedoria; com
certeza, com certeza! Todos os prazeres do mundo, todos os shows, todas as danças, tudo... “Pode ir, está tudo bem,
não vai fazer mal.” Claro. Veem? Popularidade. “Bem, vocês são a maior igreja que existe na cidade.” Tudo bem. O
solo dele tem vitamina “S”, que ele se refere como “senso comum.” Provoca razão. Veem? Tem vitamina ”A” de
“arrazoamento”. Sim, ele poderia arrazoar. Mas você entende, isto não funcionará. Tem vitamina “B” de beleza.
Satanás é belo. O pecado é belo. E quanto mais o pecado aumenta, mais belo ele se torna. Quantas casas mais
bonitas temos hoje do que as cabanas de troncos? Quão mais bonitas elas são? Quão mais bonitas são nossas
mulheres hoje do que elas eram antigamente? Veem? Quão mais bonita é a Flórida do que era – agora, do que era
quando Deus a criou? Você vê? Tem beleza. Quantos sabem que Satanás tem a ver com beleza, e que ele desejou
beleza, e tentou criar um reino mais lindo, e assim por diante? Claro, nós sabemos disto. Satanás está na beleza.
127
Agora observe! Ele tinha vitamina “A” de arrazoamento, vitamina “B” de beleza, vitamina “M” de “moderno”.
”Ah, você quer se moderno.” Tome o conhecimento dele e veja se você não crê naquela coisa. Aquilo vai crescer em
você. Aquela vitamina vai subir bem ali onde você estiver. Algum camarada se levanta e te dá um pouco do
conhecimento dele, “agora, escutem amigos. O que seria se pegássemos esta linda catedral aqui e tivéssemos toda
aquela gritaria, e choro, e falar em línguas, e correr para lá e para cá, espumando a boca como cachorro doido? E o
que você acha que o prefeito iria dizer, o quadro de diáconos, se nós permitíssemos tal coisa como esta entrar aqui?”
Oh, com certeza é moderno. “Você acha que nossa gente iria para a rua com um tamborim em sua mão e... O que
seria se nossas irmãs viessem com cabelos longos, e o resto das mulheres fossem pela cidade, ‘Olhe lá, olhe lá!’. Ora,
o presidente desta igreja... (seja lá o que for, você sabe). Bem, olhe, olhe lá, ela se parece com um modelo antigo, não
parece? Ela tem um pneu de estepe atrás da cabeça.” Você sabe, alguma coisa desse tipo. “Você quer ser moderna.”
Veem? Esta é a sabedoria do diabo. É isto que ela faz crescer. O que o solo produz contém a vitamina que está
naquele solo. Continue sua Jezabel moderna! Tudo bem.
128
Moderna, como a mulheres de hoje. Claro. Oh, moderníssimas! “Oh, as pessoas mais modernas da cidade
vêm a esta igreja.” Claro. Por quê? Eles crescem com essa vitamina de modernismo. Vitamina de arrazoamento.
Correto, eles crescem nisso. Veem? É isto, arrazoamento. Mas assim que você começa a crescer naquilo, você está
morto para a Palavra. Você tem que negar a Palavra antes ser isso. Veem? A única maneira de se tornar um pecador é
negando a Palavra de Deus. O que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na Palavra de Deus. Veem?
Você tem que negar a Palavra primeiro.
129
Agora, eu tenho mais dez vitaminas escritas aqui, mas aqui está uma vitamina que ele se esqueceu de falar
para eles. Ele tem vitamina “M”. Esta é a vitamina mais abundante ali dentro, e ela resulta em “morte”. Veem? É o
grupo de pessoas mais bem vestidas, mais modernas que existem, a igreja mais linda que existe, a maior organização,
veem? A mais moderna que havia, a mais bonita que havia, as coisas mais razoáveis que poderiam ser ditas: “Por que
não... Se Deus nos fez criaturas Suas, por que Ele condenaria estas mulheres por quererem ter uma boa aparência
com o cabelo curto? Por que Ele condenaria um pouquinho de maquiagem?” Bem, Ele teve uma na Bíblia que fez isto
e Ele alimentou os cães com ela. Então que vocês pensem nisto. Veem? Isto é exatamente certo.
130
“Por que Deus… Ora, Ele não espera que vivamos de acordo com a Bíblia.” Claro que Ele espera! Ele disse a
Eva que ela teria que viver por Ela. E Ele disse… Jesus disse que o homem viverá por cada Palavra, cada Palavra que
sai da boca de Deus. Quem disse isto? Jesus. Está certo? Ele disse: “Se qualquer outro homem dissesse qualquer
coisa diferente, que ele fosse mentiroso e Sua Palavra a verdade. Céus e Terra passarão, mas Minhas Palavras não
passarão.” Aí está. Então a vitamina “M” está na sua fórmula. Modernismo. Correto.
131
Agora, a Palavra-Semente da Bíblia não pode crescer num tipo de terreno como esse. Como uma pessoa
poderia ir numa destas modernas igrejas de hoje, e se o Espírito Santo viesse sobre elas, e elas sentissem vontade de
gritar “Glória a Deus! Aleluia!”, sabe o que aconteceria? Ora, você faria o pregador engolir o seu sermão! Estou te
dizendo! Eu posso até ouvi-lo dizer: ”Ahammm!” E todas aquelas garças esticariam o pescoço, vocês sabem, olhariam
ao redor para ver. “Quem disse isto?” E depois de alguns minutos o pregador diria: “Jesus Cristo o Filho de Deus...”
“Glória a Deus. Está correto!”
132
“Ahammm!!! Diáconos…” Você estaria na porta em poucos minutos. Eles te jogariam lá fora. Veem? A Palavra
não pode crescer ali. Não pode. Não, não pode. Simplesmente não pode. Veem? Então ele vem pulverizando seu
veneno em cima da Palavra, para tentar matar o gérmen de vida que está em você. “Agora, nós estamos... Há um
grupo de pessoas no país hoje que creem que Deus cura. Ora, claro, o senso comum mostra que Deus nos deu
médicos para curar-nos.” Agora, pergunte a um bom médico, sensível, se ele é um curador. Ele te dirá: “Não, senhor.
Eu posso tirar um dente, mas eu não posso fechar o lugar onde ele estava.” Isso é certo. “Eu posso engessar um braço
quebrado, mas não posso curá-lo.” Certamente que sim. Deus é o curador. Compreendem? Agora, como alguma coisa
poderia crescer numa coisa como essa? Como pode a Palavra-Semente crescer em tal coisa? Ela não crescerá! Ela
não poderá crescer neste tipo de atmosfera. Ela certamente não poderá. Mas a fé só crescerá com uma vitamina. Ela
só tem uma vitamina. Não tem que ter nenhum tipo de mistura. A fé crescerá sob o efeito de uma só vitamina, que é a
Palavra! Esta é a única coisa em que a fé poderá crescer, é na Palavra. E a única maneira que a fé poderá crescer é
porque crer na Palavra; e ela tem que tomar toda a Palavra e crer que Ela é a verdade. E a vitamina fé é soletrada
numa palavrinha de quatro letras: V-I-D-A. Vida! Fé tem vitamina “V”; a fé tem. A fé tem vitamina ”V”.
133
A sabedoria tem vitamina “P”, vitamina “A” “prazer” e “arrazoamento”, vitamina… O conhecimento tem todas
estas outras vitaminas. Entende? A sabedoria tem todas elas, ela arrazoa tudo. Mas a fé só tem uma: Vida! É tudo que
permanecerá. “Tua Palavra é vida. Tua Palavra é verdade.” Ele é a Palavra, “o Caminho, a Verdade e a Vida”. A fé se
segura nisto. Isto é tudo. Ela não tirará estas coisas. Vida do Espírito Santo, a Vida Eterna, é onde a fé cresce. A
palavra “Zoe”, significa a própria vida de Deus. Este é o único lugar em que a fé pode funcionar. Onde ela ouve a
Palavra e crê que é a Palavra de Deus. Então na palavra “Zoe” a fé cresce e produz o que a Palavra disse.
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Deus… Como Ele fez o mundo? Vocês creem que o mundo estava nos pensamentos de Deus? Com certeza
estava. Tinha que estar. Como Ele fez o mundo? Ele somente disse… Onde Ele conseguiu as coisas? Como você
poderia alguma vez arrazoar com Deus? Você diria: “Deus, onde o Senhor pegou os materiais para fazer as pedras?
Onde o Senhor…”
“Eles vieram dos gases.”
“De onde o Senhor conseguiu os gases, Senhor? Como o Senhor fez a água?” “Qual é a fórmula?”
“H2O.”
“De onde o Senhor tirou o oxigênio e o hidrogênio?”
Vocês veem? É isto. Entende? Isto simplesmente não faz sentido. O que disse Deus? Isto é o que estava em
Seus pensamentos. E Seus pensamentos são Sua Palavra antes de serem expressos. Então quando Seus
pensamentos disseram: “Haja!”, veio à existência. É isto. É aí onde a fé se baseia.
135
Hebreus 11 diz: “Pela fé os mundos foram criados.” O mundo foi feito pela fé. Deus fez o mundo das coisas
que não se veem. Pela fé Deus trouxe o mundo à existência, porque era uma – era uma palavra premeditada. Mas
assim que Ele a falou, o mundo veio à vida. Agora você pode dizer “eu creio nisto, irmão Branham.” Em seu coração
você pode crer, você pode dizer “eu creio”; então nunca mude isto de maneira nenhuma, fique firme com ela. Observe
o que crescerá disto. Produzirá a Palavra, porque isto é fé. Veem? A sabedoria te afasta, mas a fé te traz para perto da
Palavra.
136
Vocês veem isto? Isto corta cada credo feito por homem, corta toda escola de ensinamento de teologia
humana; a Palavra os paraliza. Lá estão eles, o erudito, D.D., Ph.D., L.L., Q.U.D.. E todos estes companheiros têm que
ir para a escola e aprender psicologia e todas estas coisas. Há somente uma coisa que ele deixa para trás. Como
apresentar-se a si mesmo com psicologia, e que tipo de roupa usar e como ele deve dizer: “amém”, tudo tão... E, oh,
que bobagem! Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não por
sabedoria de seminário; mas o Espírito de Deus guia os filhos e as filhas de Deus. Certamente é a verdade. Amém.
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Agora isto deixa fora todo credo, toda escola de ensinamento, toda teologia feita pelo homem. Não é de se
admirar que eles não possam crer. Não há nada ali para que a fé possa crescer. Veem? Eles têm vitamina “A”,
arrazoamento, que nós temos que jogar fora. Vitamina “popularidade”, vitamina “prazer”. Tenho que ter um pouquinho
de diversão. “Que tipo de diversão?” “Oh, sair e beber um pouquinho de vez em quando, você sabe, só para divertir.
Não fará nenhuma diferença.” Você sabe, coisinhas como aquelas, são todas aquelas vitaminas. Vê? E como esse tipo
de vitamina dará crescimento a Palavra que nega aquela vitamina? Como você fará isto? Vê? A Palavra nega isto. “Se
você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você”, diz a Bíblia. Então, como a
Palavra de Deus vai crescer sob o efeito de vitaminas como essas?
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Necessita-se de certa vitamina no solo para produzir o grão. Tem que estar no tipo certo de solo. Nós vamos
chegar a isto em um instante. Você vê? Tem que ter o tipo certo de solo ou o grão não crescerá. Tomem certos tipos
de terrenos. Neles crescerá uma coisa e não crescerá outra. Terreno arenoso e diferentes vitaminas fazem crescer
certa coisa. Se não crescer, ora, não tem aquele tipo de vitamina e não crescerá. Isto é tudo.
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Agora, ervas daninhas crescerão bem em qualquer lugar, em qualquer tipo de solo. Não é certo? As velhas
ervas daninhas denominacionais crescerão em qualquer lugar. Mas vou te dizer irmão, se você quiser produzir os
frutos da Vida, eles terão que vir da Palavra. Correto, correto. Certo! Tudo bem. Espero que não esteja lhes segurando
por muito tempo nesta manhã. Agora, não… Você vê? Tudo bem.
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Não é de se admirar que eles não possam crer; eles não têm nada para viver. Jesus falou deles em Mateus 13
versículo primeiro. Vamos ler e ver o que Jesus disse sobre estas coisas que estamos falando. Mateus capítulo 13,
versículo primeiro:
Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar;
E ajuntou-se muita gente ao pé Dele, de sorte que, entrando no barco se assentou; e toda a
multidão estava em pé na praia.
E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear.
E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e
comeram-na;
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não
tinha terra funda;
Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a trinta.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. (Não sabedoria. Ouvidos. Vocês veem? Correto. Ouvir.)
141
Certo. Observe, Ele disse que algumas delas foram lançadas. Quando a semente foi lançada, a Palavra foi
pregada, algumas sementes caíram ao lado do caminho, exatamente como água nas costas de pato, escorrendo assim
que cai. Algumas caíram sobre terreno rochoso, pedregoso. Só tinha um pouquinho de terra sobre as pedras. A
semente brotou, mas não criou nenhuma raiz. Não tinha onde se enraizar.
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Agora, eu vou fazer algumas ilustrações aqui, e espero não ferir os sentimentos de ninguém. Essa foi a Igreja
Católica. Eles disseram que foram edificados na rocha. Eu concordarei com eles. Com certeza concordo com eles.
Correto. Correto. Nenhuma terra debaixo disto, nenhuma terra onde Ela possa crescer. Por quê? Eles não puderam
produzir uma vitamina Bíblica, porque eles nem mesmo creem Nela. Eles... A doutrina são dogmas, dogma Romano.
Nada da Palavra naquilo de maneira nenhuma. Veem?
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Caiu em pedregais. Aquela era uma super sabedoria. Oh, irmão, vou te dizer! Eles a tinham numa super
maneira. Eles a apresentam numa maneira de psicologia, e grandes edifícios bonitos, e roupas finas, se parecendo
com os santos sacerdotes de deuses e tudo mais. Quantos ouviram o testemunho daquela freira que acabou de sair de
lá? Vocês o têm aqui? Eu quero mostrar para vocês na quarta à noite aqui na igreja. Cada pessoa aqui deveria ter
aquele testemunho.
144
Uma delas me seguiu por muito tempo. Como elas... Eu mesmo fui ali ao México e vi aqueles poços de cal;
onde os bebês daquelas freiras, quando aqueles padres os tiveram com... aqueles bebês, como eles eram queimados
naqueles poços de cal e coisas assim. Aquilo foi o que fez o comunismo espalhar no México. Eles acabaram com
aquele lixo. Aquilo foi o que fez o comunismo se levantar por toda parte. Nunca tema o comunismo. Deus está usando
o comunismo. Eu não creio nele; é do diabo, mas Deus toma o diabo e o usa como Ele fez com o rei Nabucodonosor,
que tomou e conquistou a Israel. Veem? Observem e vejam se a Bíblia não prova. Num destes dias estudaremos isto.
Deus levantou o comunismo para vingar os Seus filhos por tudo que aquela velha prostituta fez. Isto é exatamente o
que a Bíblia disse, que eles a queimariam com fogo, e ela chegaria ao fim a que ela está fadada a chegar. Isto é
exatamente o que vai acontecer com ela também. Ali está ela; esta é aquela semente que caiu sobre pedras, que tinha
só um pouquinho de terra, de maneira que não podia crescer, e morreu. Então, aquilo foi super sabedoria.
145
Então algumas sementes caíram em terreno Protestante. Mas depois de algum tempo a grande sabedoria das
grandes denominações sufocaram a semente, sufocaram o Espírito Santo. “Os dias de milagres passaram.” “O doutor
fulano de tal disse, isto e aquilo.” Veem? “Não existe tal coisa.” Exatamente assim. Sufocou tudo, sufocou o quê?
Sufocou o Espírito para tomar a sabedoria. Veem?
146
O Espírito Santo caiu nos dias de Martinho Lutero. O Espírito Santo caiu nos dias de João Wesley. O Espírito
Santo caiu nos primeiros dias da Igreja Pentecostal. Mas o que as denominações fizeram? Com sua sabedoria eles O
sufocaram. Sufocaram o quê? A Semente. O que é a Semente? A Palavra. “Isto não significa aquilo, significa isto aqui.”
Compreendem? Eles A tomam ou não.
147
Muitos desses ministros, são homens de coração honesto, tenho me encontrado, sentado e conversado com
eles, mesmo sobre o assunto do batismo e muitas outras coisas; eu os tenho chamado para conversar sobre o
assunto. Eles dizem: ”Irmão Branham, se nós fizermos isto, nossa igreja nos colocará para fora.” Eu disse: “Quem é
maior para vocês, a Palavra de Deus ou a sua igreja?” Você nunca irá muito longe naquele terreno denominacional.
Veem? Correto. Se a denominação nega a Palavra, ela está errada. Veem? Isto mostra que é sabedoria humana.
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Agora, os protestantes se sufocaram. Eles sufocaram o Espírito deles, quando eles começaram tomar
sabedoria ao invés da fé na Palavra. A sabedoria na organização, a sabedoria organizacional em lugar da fé na
Palavra. Todos que entendem isto digam “amém”. [A congregação responde: ”Amém.” Ed.]. Veem? Fé no que aquele
grupo de homens metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, evangélicos; e todos formularam... E logo eles
formarão uma confederação de Igrejas, a qual será a imagem da besta. E eles terão o mesmo poder nesta nação
(Apocalipse 13: 11) que eles tiveram lá atrás, e provocarão uma perseguição aos santos, exatamente como eles
fizeram no começo da Igreja Romana. Veem? Isso é para onde estão se dirigindo agora mesmo. E é por isto que a
semente está sendo semeada agora mesmo por toda parte. Fique longe daquilo. Saia daquilo. Veem?
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Agora, a sabedoria sufocou a semente. Sua própria sabedoria sufocou o Espírito Santo no meio deles. Deixeme provar isto para você na Bíblia, em Apocalipse capítulo três, onde vimos sobre as eras de igreja. Jesus tinha sido
impedido de entrar em Sua Igreja, e estava do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar novamente. [O irmão
Branham bate no pulpito – Ed.] Isto é exatamente o que a Bíblia diz. “Eis que Estou à porta e bato. Se alguém tiver
sede e se Me deixar entrar, Eu entrarei.” Mas ninguém abriu a porta. Veem? Eles O colocaram para fora. O que foi
aquilo? Eles tinham...
150
A semente caiu neles, vê? Mas algumas caíram no vale da perseguição; algumas sementes foram lançadas no
vale da perseguição. Agora, no vale é onde você encontra água, o melhor terreno. Quando você vê alguém que tem
sido golpeado, até que toda a teologia tenha saído dele, se riram e zombaram dele, que tenha passado por grande
provação até que o metal esteja pronto para o trabalho, você encontrará que há alguma umidade por ali. Isto é certo.
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Para o vale, aquele sujeito foi lançado no vale, chutado para fora de sua organização, ele está “jogado no lixo”,
como eles falam. Não no lixo, mas no vale; nós chamamos isto de “ali no vale”. Vocês sabem, é lá onde o lírio cresce,
no vale. Correto. Algumas caíram em vales de perseguição, duras provas. Algumas daquelas sementes caíram ali, no
vale da perseguição, duras provas, sendo chamado de todas as coisas, como o Lírio foi chamado de Belzebu, sendo
ridicularizado. Mas neste vale há os rios de águas.
152
Salmos capítulo 1º diz: “Bem aventurado é o homem…” Deixe-me ler. Deixe-me mostrar o que está no vale.
Que Salmo... Eu pensei que teria tempo, mas vamos ler sem pressa para vermos isto aqui. Nós vamos ler isto e ver
onde este homem está, onde ele está plantado. Se ele está no... Sobre o pó da pedra no deserto, onde não há nenhum
terreno, ou se ele está plantado no vale. Correto.
Bem aventurado é o varão que não anda segundo o conselho... (da sabedoria... Amém, amém, amém, amém!)
– que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor (a Palavra)... e na Sua lei (a Palavra) ...medita de dia e de noite.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água (ribeiros – o que é isto? Os nove dons do Espírito,
ribeiros de uma água, um Espírito. Uma água, mas vindo de nove fontes diferentes. Ribeiros de água, veja, ribeiros de
água)... a qual dá seu fruto (frutos do Espírito) ...na estação própria, e cujas folhas não caem; e tudo quanto fizer
prosperará.
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Veem? Algumas sementes caíram naquele vale, onde existem estes ribeiros e trouxe... E você notou... Eu
quero tomar uma outra coisa. O que aconteceu com ela? Caiu no ribeiro. Ela não foi colocada. “Ele será como a árvore
que é plantada (transposta daqui para ali).” Ele foi plantado. O quê? Predestinado. Aquele pensamento de Deus desde
antes de fundação do mundo o colocou lá. Vê? Não enfiado por acaso, mas plantado, predestinado! O quê? Junto a
ribeiros de água. Oh, “sua raiz não secará”. Oh, aleluia! “Ainda que ele morra, Eu o ressuscitarei no ultimo dia.” Isto é
certo. Ele esta predestinado para estar ali. Não simplesmente por acaso. Ele foi predestinado para captar a Palavra
quando Ela fosse semeada. Ele está... Ele estará lá. E quando a Palavra for plantada, ela brotará. Ele é plantado; não
simplesmente enfiado. Ele é bem plantado. Isto é certo. Há muita diferença entre enfiar uma vara no chão e plantar
alguma coisa. É diferente.
154
A semente foi plantada. Ela encontrou lugar onde crescer suas raízes. Quando a água começa a vir e traz a
Vida, o Espírito, ela começa a dizer, vocês sabem: “Existem nove dons espirituais.”
Ela diz: ”Amém!”
“Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
“Amém!”
“Ele ainda cura da mesma maneira que Ele curava.”
“Amém, amém, amém!” Veem?
155
Ele está plantado junto a ribeiros de águas, ribeiros vindo de todos os lados, ribeiros de águas. Não é de se
admirar que ele não possa secar. Não é de se admirar. Ele está plantado. Algumas daquelas sementes caíram lá. Ele
não pode morrer, ele está bem na corrente da Vida que o mantém produzindo. Isto é certo. Está tirando sua Vida direto
do ribeiro. Ribeiros – o Velho Testamento e o Novo Testamento. Amém! Sendo alimentado diretamente deles. Oh,
irmão!
“Você vai amá-Lo?” “Amém.”
“Você vai louvá-Lo?” “Amém.”
“Você vai adorá-Lo?” Amém, amém, amém!
156
Sim senhor, sim senhor! Oh, eu amo isto, vocês não amam? Sim! Dá Seus frutos... Dá os frutos Dele na
estação própria, Gênesis 1: 11, dá os Seus frutos. Quais frutos? Os frutos de quê? Seus frutos. Quais frutos? Seus
próprios frutos. Que frutos são estes? A Bíblia. Veem? Todos estes frutos aqui: amor – está aqui na Bíblia; alegria –
está aqui na Bíblia. Poder, o Espírito Santo, todas estas coisas aqui; cura divina, as promessas de Deus. Estes são os
frutos. Aqui estão eles, e se o homem é plantado Nele, e eles são plantados no tipo certo de terreno, com fé, o que faz
a fé? A fé começa a fazer os frutos crescerem. Amém. Começa a fazê-los subir. Com certeza! Ele será como a árvore
plantada junto a ribeiros de água, dando Seu fruto na estação própria.
157
Agora, que tipo de fruto trará? Em João 14:11 Ele disse, Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, também fará as
obras que Eu faço.” Por quê? A mesma Palavra está nele. Ele era a Palavra. Está certo? “Se vós estiverdes em Mim e
Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes.”
158
Eu estava conversando com o irmão Evans ali atrás. Há não muito tempo ele veio aqui, ele dirige uma grande
distância, e ele perdeu seu carro. Estacionou perto do Miller, deixando a chave dentro. Alguém veio e roubou o carro.
Tudo que ele tinha estava ali dentro. Ele veio e com ele, o irmão Fred e o irmão Tom, alguns deles vieram a minha
casa, e disse... Bem, ele parecia um menininho que alguém tivesse tirado a balinha dele; estava todo choroso, você
sabe. Ele disse: “Eu não sei o que eu vou fazer.”
Eu disse: “Bem...”
Agora, o que é isto? Agora, eles vieram. Qual é a primeira coisa a fazer? Ir à Palavra, perguntar ao Pai. “Se
vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes.” O quê? Fiquem com a Palavra.
Somente fiquem firmes com a Palavra.
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Eu disse: “Vamos orar.” Nos ajoelhamos e, começamos a orar, e enquanto estávamos orando eu disse: ”Pai,
eu venho a Ti em Nome do Senhor Jesus. Aqui está um irmão que gasta... trabalha somente uns poucos dias na
semana, suas mãos todas machucadas de consertar carros estragados e coisas daquele tipo, para conseguir dinheiro
suficiente para dirigir mil e quatrocentas ou mil e quinhentas milhas (cerca de 2.200 km ou 2.400 km - Ed.) todo
domingo para vir às reuniões. Ele tem um monte de crianças para alimentar. E gasta mais ou menos de cinquenta a
setenta e cinco dólares por semana para fazer essa viagem, só para vir à igreja. Ele vem aqui para ouvir a Palavra,
enquanto procuramos esforçar-nos por Ela.” E eu disse: “E agora, alguma pessoa má roubou o seu carro.” O que era
aquilo? Eu disse: “Agora, Senhor, eu oro para que Tu dês a ele o carro de volta em Nome de Jesus Cristo.”
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O que eu fiz? Eu coloquei essa Palavra, essa Promessa diante de Deus, selei-A com o Nome de Jesus, e A
enviei. A Palavra foi na rodovia lá longe, encontrou o carro exatamente como um cão de caça na trilha de um coelho.
Vê? Aqui vai Ele, estrada a baixo, uivando. Desceu mais ou menos na metade do caminho perto de Bowling Green,
Kentucky. Que o trouxe? A Palavra o encontrou. Bem naquele momento uma visão se abriu. Eu vi um homem com
uma camisa amarelada dirigindo, um homem jovem, que uma vez tinha sido um cristão. A Palavra o atingiu: “Você está
agindo errado.” A Palavra o pegou. Ele enviou Sua Palavra (Vocês veem? Vocês veem?) e o pegou. “Você será pego
por causa disto algum dia e a justiça vai te pegar por fazer isto. Volte e devolva o carro.”
161
A Palavra o pegou. Ele tinha sido um cristão no passado. Eu o vi trazer o carro e estacioná-lo ao lado da rua.
Eu disse: “Agora, irmãos, vão direto num certo caminho aqui e vocês encontrarão o seu carro. Espere aqui um
momento até que ele volte. Agora, você tinha um tanque cheio?” “Sim”, ele disse. Eu disse: “Não haverá nada
danificado, mas só tem meio tanque, porque ele gastou meio tanque para percorrer o caminho de Bowling Green até
aqui, mais ou menos 100 milhas de distância. [Cerca de 1.600 m – Ed.]” Quando o irmão encontrou o carro, estava no
lugar onde foi dito, exatamente. O que foi aquilo? A Palavra foi e pegou o homem. Voltou e disse…
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Não muito depois daquilo, um homem comprou um carro na mão dele; o sujeito fugiu e não o pagou. Ele disse:
“Irmão Branham, eu...” Eu pensei: “Pobre homem.” O homem devia a ele 400 dólares. Eu disse: “Eu vou orar.” Eu
enviei a Palavra. A Palavra foi à procura dele, e o encontrou. Quando nós fomos para encontrar o homem, ele nunca
tinha sido um cristão. Ele fez... Ele riu de… Eles o chamaram para vir à igreja certa vez, e ele disse: “Bem, enquanto o
pregador estiver pregando, eu vou procurar umas loiras bonitas.” Então, você vê, você não pode encontrar... Sim,
aquilo é o diabo. Aquilo é... Veem?
163
Assim que a Palavra não pode se segurar nele. Mas o que fez a Palavra? Ela o segue. Vê? Só não… O irmão
Welch somente ficou firme e disse: “Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.” A Palavra foi atrás dele, vê? “Se vós
estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes.”Vê? A Palavra foi atrás. A
primeira coisa que se sabe, é que um dos filhos do irmão estava dirigindo na estrada aqui por perto e lá estava o carro.
Ele viu um homem no carro, pegou o número do telefone dele, e ligou de volta para o irmão Wood. Eles ligaram para
ver de onde era. Era em Bowling Green. O Deus do céu sabe que eu nunca tinha ouvido uma palavra sobre aquilo, não
sabia nada sobre aquilo.
164
No domingo passado; isto aconteceu há uma semana atrás, à tarde, quando terminamos de pregar aqui, nós
fomos lá. Troquei de roupa, e nos preparamos para ir à Flórida para o... ou ali no irmão Welch, para uma reunião na
noite seguinte. Quando eu desci do carro eu vi aquele homem. Eu disse: “Irmão Welch...” Eu não poderia contar-lhe
naquele momento. Ele teria que fazer aquilo por si mesmo, vê? Da mesma maneira que Meda teria que fazer sua
decisão naquele assunto, Vê? Eu disse: “Nós vamos passar por Bowling Green.”
Ele disse: “É mais ou menos trinta milhas daqui [48 km – Ed.].”
Tomamos o caminho. Eu pensei: ”Oh, ele vai... Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Ele tem que lembrar.”
Fomos estrada abaixo, a irmã Evans e eu, e após algum tempo ele disse, “Sabe que, irmão Branham,” ele
disse, “Tenho sido tão cabeça dura.” Disse: “O senhor disse Bowling Green há momentos atrás?”
“Sim.”
Ele disse: “O senhor recorda daquele homem que pegou meu dinheiro e fugiu com ele?”
“Sim.”
Disse: “Ele está em Bowling Green, e eu tenho estado pensando a cerca disso… eu tenho uma coisinha aqui,
e vou lê-la, e saberei onde ele está, vou lê-la…”
Eu disse: “O que você faria? Você iria lá e pegaria seu dinheiro?”
Agora, entende, se eu tivesse contado a ele, então ele... Vê? Ele teria que fazer aquilo por si mesmo. Vê? Ele
tinha que fazer algo. Eu não poderia dizer-lhe. Se eu tivesse falado, teria interrompido a visão bem ali. Vê? Então eu
tinha que deixar…
165
Veem? Assim como… Por que Jesus parou naquela ocasião e disse a Marta e Maria: “Tirai a pedra?” Ora, Ele
era Deus. Ele poderia dizer: “Pedra, desapareça!” e ela teria desaparecido. Mas ela tinha alguma coisa para fazer. Por
que Ele parou e olhou na seara? Voces creem que Ele era o Senhor da seara? Ele disse aos seus discípulos: “Orem
para que o Senhor envie trabalhadores para a Sua seara.” Em outras palavras: “Peçam-Me para fazer o que Eu vou
fazer.”
166
Veem? Somos companheiros, somos… Somos uma igreja. Nós temos que fazer alguma coisa por nós
mesmos. Vocês têm algo para fazer. Aqui está o Evangelho, eu o conheço. Mas se você simplesmente se assenta aqui
e não o prega, que bem isto fará? Vocês têm algo para fazer. Vocês têm que fazer um esforço. Vocês têm... Você
disse: “Bem, eu creio que Deus pode curar, mas eu não sei.” Levante-se e deixe a Palavra Se tornar sua palavra. Creia
Nela, não arrazoe, somente creia.
167
Eu disse: “Bem, eu sabia que se ele não fosse pegar, ele perderia aquele dinheiro. Eu disse: “Se fosse comigo,
eu iria pegar meu dinheiro agora mesmo.” E ele foi. Ele tirou o homem da cama. Ele tinha um pouco do dinheiro. O
homem pediu ao vizinho e conseguiu o restante. Pagou a dívida. O que foi aquilo? Foi a Palavra. Veem? Se ela puder
encontrar um lugar, poderá retornar.
168
Agora, é a mesma coisa com relação à cura divina. Agora, e se o irmão Welch tivesse dito: “Bem, eu acho que
não vou por lá, vou pelo outro caminho.” E se aquele sujeito tivesse dito: “Eu acho que não vou lá. Ora, aquele carro
não...” Você vê, não teria acontecido. Mas você tem que crer. Você tem que crer naquilo. E então aquilo cai numa
atmosfera de fé, e tem que produzir. Simplesmente tem que produzir o que se espera. Oh, isto é…
169
Algumavez você tem pensado sobre alguém que foi ressuscitado dos mortos, o que acontece? Você já pensou
sobre o que aconteceu lá na Finlândia, quando aquele menino foi ressuscitado dos mortos? O espírito dele já se tinha
ído. Agora, a Palavra teve que ir através do espaço além e pegar aquela pequena alma e trazê-la de volta. Veem?
Como pôde fazer isto? É a Palavra: cura o enfermo, resuscita o morto. Veem? Como Ele vai fazer isto? Isto terá que vir
por uma Palavra regada. Ele tinha mostrado uma visão, e aquilo teria que acontecer. Lá estava o menino, tudo estava
exatamente como Ele disse que estaria há dois anos atrás. E lá estava. Esta é a razão pela qual eu disse sobre o urso
descendo a colina, ou o que fosse. Tem que acontecer. Tem que ser daquele jeito. Veem?
170
O que isto fez? Uma palavra. Eu disse: “Pai celestial, lá no meu país Tu me disseste há mais ou menos dois
anos atrás que este garotinho ressuscitaria dos mortos; portanto, sobre a base de Tua Palavra, Tua promessa... A
Palavra diz: “Estes sinais seguirão os que crerem.” Tu enviaste a Teus discípulos, Tu, disseste para eles curarem os
enfermos, levantarem os mortos e expulsarem os demônios. Então por uma visão, Tu me mostraste lá na minha terra
que este garotinho ia voltar à vida outra vez. Portanto: “Morte, tu não podes segurá-lo mais. Eu tenho a Palavra do
Senhor.” Não eu, eu não sou a Palavra, Ele é a Palavra. Veem? Se eu fosse a Palavra…
171
Há somente uma pessoa que poderia ser a Palavra, este era Jesus. Ele era a Palavra falada de Deus, por um
nascimento virginal. Eu sou uma perversão. Veem? Eu sou - eu sou o resultado de uma união entre meu pai e minha
mãe. Este tem que morrer, esse sou eu, veem? O corpo tem que morrer. Foi assim com Jesus. Ele era a Palavra. Ele
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nasceu de uma virgem. Irmão, não houve mulher, homem, ou nada que teve alguma coisa a ver com o que aconteceu
com Ele. A mulher foi a incubadora, isto é certo, e Ele amamentou no seio dela e assim por diante. Isto deve ter sido
verdade. Mas deixem-me dizer-lhes: Ele era Deus. Foi o que Ele era! Não teve sexo naquilo de maneira nenhuma. Ele
teve que estar livre de sexo, para trazer Vida através desse Sangue, como veremos daqui a alguns minutos.
172
E então olhem. Ele era a Palavra, mas a Palavra do Senhor… Os profetas não eram a Palavra, mas a Palavra
do Senhor veio aos profetas. Não... Eles não eram a Palavra, a Palavra veio a eles. E esta é a maneira que acontece
conosco hoje. Quando a Palavra veio para aquele garotinho, o que foi aquilo? Uma visão. O que aconteceu no caso do
urso? O que aconteceu nas outras coisas? Tudo por uma visão. A Palavra do Senhor veio numa visão. Então o que a
visão faz? Ela se firma naquilo. Agora, tem que ser primeiro falada. “Morte, traga-o de volta! Em nome de Jesus Cristo,
eu envio aquela Palavra.” A Palavra o apanha exatamente como apanhou aquele rapaz descendo lá em Bowling
Green, com aquele carro roubado. A Palavra vai e traz novamente. O que ela faz? Ela pega aquele pequeno espírito, o
traz de volta e o apresenta ao corpo, exatamente como a Palavra disse que faria. Aí está. O que faz isto? Fé, não o
conhecimento.
173
Você diz: “Agora, vamos ver. Aquele ar é feito disso e daquilo. Há tanto de ácido, há tanto de gás, há tanto de
luz cósmica. Eu posso compreender, e talvez se eu puder...” Oh, você – você - você está desperdiçando tempo. Não
por sabedoria, por fé! A sabedoria te dirá que não pode acontecer. A fé prova que está feito. Veem? Isto é certo.
Mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem. Vamos nos apressar. Temos que nos apressar.
174
Traz frutos conforme a sua espécie. João 14 diz isto: “Aquele que crê em Mim, as obras, os sinais que Eu
faço...” Agora, você diz: “Aqueles são os sinais que Ele faz?” Ele foi à casa de uma menininha, a filha única de um
ministro; ela estava morta, fria, pálida, deitada lá. Ela poderia ter morrido um par de horas antes que Ele chegasse ali.
Eles a colocaram em uma pequena cama, preparando para embalsamá-la. Jesus entrou direto para o quarto onde ela
estava. Eles estavam lamentando e chorando daquela maneira. Ele colocou a todos para fora, disse: “Saiam daqui,
saiam.” Disse: ”Venha aqui Pedro, Tiago e João. Eu sei que vocês creem.” E disse ao pai: “Você crê, ou então você
não teria ido Me chamar.”
E a mãe disse: “Senhor, eu creio.” Você vê?
Disse: “Fique em pé aqui.”
175
Ele olhou e lá estava a menininha. Ele disse: “Talita cumi,” que significa ‘menina. ’ Aleluia! Ele não teve que
orar, Ele era a Palavra. Eu não tenho que orar se eu vejo uma visão, porque a Palavra já fez aquilo real. Eu tenho que
orar para conseguir a Palavra, saber o que Deus diz, então eu posso falar de acordo com o que Ele diz. Mas Ele era a
Palavra. Amém.
“Menina, Eu te digo, levanta.” Pegou-a pela mão. Foi isto. Veem? Oh, que coisa! Àquilo é manifestação,
produzindo conforme a sua espécie.
Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também as fará.”
176
Então estas - todas estas coisas destas denominações e coisas, que têm tal conglomeração de sujeira e
pecado, da mesma maneira que o ventre da Terra tem poder de criação. Isto é certo. Oh, que coisa! Como isto pode
acontecer? Como a verdadeira Palavra de Deus pode crescer com cabelo cortado, roupas curtas, fumar cigarros,
jogadores de bocha, frequentadores de igreja? Como ela pode, quando há mais amor pelos prazeres, buscando
multidões daquela meneira, saindo e amando coisas como estas, amando o mundo, como pode o amor de Deus
entrar? Como pode a semente de Deus crescer num terreno como este? Ela nunca criará raízes, nunca trará nenhuma
vida. Ela ficará naquela velha pedra denominacional empoeirada e apodrecida, mas nunca trará vida. Sim, senhor.
Sim, senhor! Buscadores de prazeres, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Que coisa terrível! Mas eles são
muito inteligentes. Eles são duas vezes mais inteligentes do que a outra classe. Veem? Com certeza. Inteligentes,
educados, buscadores de sabedoria da mesma maneira que Eva foi. E eles conseguiram a mesma dose que ela
conseguiu. Exatamente. Isto é verdade.
177
Como um lírio poderia viver – uma semente de lírio poderia viver e crescer nestas denominações
empoeiradas? Como esta semente pode viver ali quando ele cresce na água? Águas do Espírito. Eles têm forma de
santidade, mas negam o poder do Espírito. Entende? Ainda que a Palavra caia neles, ela não poderá crescer. Ela não
pode crescer, da mesma maneira que foi com Eva. Não pôde crescer. Por quê? Ela aceitou a sabedoria, a sabedoria
de Satanás.
178
A Palavra vem a eles, a Palavra cai sobre eles. Com certeza ela cai. Sim, senhor. Cresce… Ela cai sobre eles.
Eles podem ouvir a Palavra ser pregada. Você já observou as pessoas na igreja? Elas nunca reagirão. Pregue para as
mulheres sobre cortar o cabelo. Anos e anos se passam e elas continuam com o cabelo cortado. Fale com os homens
sobre fumar, com as mulheres sobre beber, elas continuam bebendo da mesma maneira. É como derramar água nas
costas de pato; elas não têm nenhum lugar para crescer. Vê? Aquela velha popularidade buscadora de prazeres.
“Bem, deixe o resto das mulheres fazer isto primeiro, então eu farei.” Eu não me importo com o que elas fazem. É seu
dever seguir a Palavra de Deus. Isto é certo. Entende?
179
Ainda que a Palavra caia sobre eles, Ela não pode crescer. Isto é a sabedoria de Satanás, veem? Então ela se
torna poeira denominacional. Eles não podem crer em Hebreus 13: 8, de tão inchados com sabedoria. Nenhum lugar
onde a Palavra possa crescer. Veem? Como eles podem crer em Hebreus 13: 8, “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente”? Não poderia crêr. Veem? Oh, eles dizem que creem Nela. Oh, se você lhes perguntar isto, eles dizem:
“Claro, nós cremos na Palavra.” Então, mostre-me os frutos Dela. Deixe-me vê-los. Deixe-me vê-los serem feitos.
Deixe-me ver a igreja para a qual você está pregando fazer o que eles fizeram na igreja apostólica, que creram na
Palavra então. Vocês torceram seus batismos, vocês torceram suas evidências; vocês fizeram com que se ajustasse
com algum tipo de credo, ao invés de falar a Palavra e deixar que Ela desse Seus próprios frutos. Vocês fazem algum
tipo de coisa que vocês têm que fazer para trazer uma evidência da Palavra. E Satanás pode interpretar cada
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evidência que vocês quiserem trazer. Certamente ele pode. Certamente que ele pode. Mas ele não pode produzir a
Palavra. Esta é uma coisa que o deixa extressado. Ele não pode fazer isto. Sim, senhor. Oh, sim!
180
Agora, olhem para Caim e Abel. Ambos eram sinceros. Caim tomou, pela sua sabedoria, seguindo sua igreja
mãe, Eva... (Aquela era a mãe dele. Quantos sabem que Eva era a mãe de Caim? Com certeza. Tudo bem). Como sua
mãe, ele tomou arrazoamento, veem? A sabedoria, sua própria sabedoria. Ele preparou um lindo sacrifício. Ele tinha
flores, ele tinha os frutos do campo. Ele disse: “Bem, agora certamente Deus… Veem? Exatamente o que Satanás
disse para Eva, ‘certamente, certamente’. Certamente Deus vai receber meu sacrifício. Eu construí um lindo altar. Eu o
fiz ficar tão bonito, está tão bem decorado.” Exatamente como será esta Páscoa. Eles gastam milhões de dólares por
toda a nação para colocar flores da Páscoa em alguns altares. O altar não foi feito para receber flores, foi feito para
receber sacrifícios. Veem? Vocês simplesmente mostram o velho espírito de Caim, o mesmo antigo demônio que veio
do Éden. Veem?
181
O que aconteceu? Caim pensou: “Certamente…” Você sabe, o homem era sincero, porque isso significava
como entre a vida e a morte para ele. E aquelas pessoas, não pensem que elas são hipócritas. Elas são sinceras.
Vocês dizem: “Elas poderiam ser sinceras e estarem erradas?” Seguro! Um homem pode beber ácido arsênico com
toda sinceridade, pensando que está tomando óleo de castor ou algo; alguma outra coisa. Veem? Ele é sincero. Aquilo
não faz ser correto. É a verdade, não a sinceridade. A Verdade.
182
Aquelas mulheres lá na África sacrificam seus bebês para os deuses, os jogam para os crocodilos. Vocês são
sinceros assim? Não. Quantos deles… Fiquei sabendo que os chineses quebram seus ossos para os deuses da
cozinha. E o que dizer daqueles maometanos, os que caminham sobre o fogo, oh! Com anzóis nas suas bocas, e
costuram suas bocas. E alguns deles colocam um pedaço de pau... Eu tenho uma pequena estátua, uma pequena
figura, que mostra a maneira de sacrificar para o seu deus, pensando que fazendo aquilo ele irá para o céu. Um
sacerdote coloca um pedaço de madeira na sua boca, amarra ao redor de sua cabeça uma corrente que chega até os
pés, ata suas mãos por de traz, acorrenta seus pés; ele não pode beber, falar, comer, nada mais, até que ele morra.
Vocês veem algum cristão fazendo um sacrifício como esse? Nem sequer creem na Verdade, na Palavra. Veem?
183
Agora beleza. Ele disse: “Certemente, Deus receberá. Olhe quão bonito é meu altar!” Veja aquele mesmo
espírito de sabedoria hoje. “Bem, se nós construirmos esta grande denominação, certamente Deus nos receberá.” Ele
não receberá nada que não seja Sua Palavra. Não. Veem? Eles dizem: “Bem, olhe irmão Branham, se nós colocarmos
tantos ministros a cada ano... Nosso programa missionário no ano passado custou mais de cem mil dólares.” Aquilo
poderia ser muito bom, irmão, mas você está morto até que você reconheça aquela Palavra e venha a Ela. É
exatamente isto.
184
“Ora, irmão Branham, nossa igreja… O que o senhor pensa que é? O senhor é só um ‘cérebro de amendoim’.”
Isto é verdade, é exatamente a verdade. É verdade. Mas seja lá o que eu for, deixe-me ficar com aquela Palavra. Ela
produzirá algo algum dia. Veem? Simplesmente fique com a Palavra, sem importar com o que quer que seja. Nós não
somos nada mais, só um pequeno Tabernáculo aqui. Isto é tudo o que precisamos no momento. É um lugar para
podermos vir, porque estamos esperando pela vinda de Jesus. Não queremos nenhuma grande denominação, que
tenha que gastar milhões todo ano em edifícios e coisas deste tipo; e pessoas tentando pregar a Palavra, sofrendo por
ali nos campos, sem nada para comer e coisas assim. Qual é o problema com as pessoas? Oh, Se as pessoas
pudessem acordar!
185
Mas qualquer pessoa que pudesse aceitar o catolicismo, seria cego o bastante para aceitar qualquer coisa.
Vou te dizer a verdade: qualquer pessoa que deixasse aquilo descer garganta abaixo, podería... Homens sábios. Não
se admira que a Bíblia diga: “Até mesmo os reis da Terra cometeram fornicação com ela.” E o homem sábio –
conhecimento. Veem? E eles fazem isto… Esses sacerdotes são inteligentes? Ora, se são! Você fala sobre serem
educados?! Rapaz, eles gastam anos e anos, anos e anos, com educação.
186
Eles dizem que não vivem com aquelas freiras. Então eu quero perguntar-lhes algo: por que elas não se
tornam estéreis então? Elas são a noiva e elas são – as freiras são a noiva e aquele é o noivo, claro. Isto é certo.
Madres Superioras matam os bebês asfixiados e os enterram num poço de cal. Se vocês não acreditam, ouçam o
testemunho daquela freira que esteve ali, dizer: “Agora, venha, traga a justiça para prender-me.” E disse: “Nós faremos
a mesma coisa que eles fizeram na Rússia, e a mesma coisa que fizeram no México. Declararemos essa coisa
abertamente diante do governo.” Mas como vão fazer isto quando temos a cabeça disso ali mesmo no governo?
Veem? Veem? Isso é... Essa Palavra tem que se cumprir. Eles organizaram uma imagem a esta besta, e ambos
concordam e dão poder a esta besta para falar. Oh, irmão, esta Palavra vai permanecer firme. Não será o Comunismo
que dominará, será o Romanismo.
187
Agora, olhem isto aqui. Caim disse: “Certamente que Ele aceitará o meu sacrifício.” Mas que tipo... Ele disse:
“Eu fiz um sacrifício.” Mas que tipo de sacrifício era aquele? Vida botânica, plantas, flores, vegetais – vida botânica. O
que era aquilo? Não há nenhum sofrimento nisto, nenhum preço. As pessoas não querem sofrer. Este é o problema
hoje. Elas virão mesmo agora e crerão nesta Palavra, se elas não tiverem que sair de suas igrejas, se não tiver que ser
ridicularizadas e zombadas. Não, elas querem a vida botânica, algum tipo de sabedoria. “Bem, esta vida é tão boa
quanto aquela.” Não é! Vou te mostrar de onde isto vem, em poucos minutos, se o Senhor permitir.
188
Mas Abel, pela fé, glória!... Caim por sabedoria disse: “Certamente Deus aceitará isto. Aqui está um altar. Eu
tenho uma igreja.” Isto é o que uma igreja é: um altar, um lugar de adoração. Correto. “Eu tenho um altar. Eu adorarei
tão sinceramente como meu irmão, e eu tenho uma coisa linda aqui para fazer isto. Certamente Deus aceitará meu
altar.” Esta foi a mesma coisa que o diabo disse para sua mãe. A mesma mentira, a mesma sabedoria.
189
Agora, Abel... Hebreus 11 diz: “Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E
mesmo estando morto, ainda fala.” Veem?
20

190
Abel, pelo quê? Sabedoria? Por teologia? Por fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Pela fé em
quê? Pela fé em quê? O que seria se ele tivesse fé? Lá estava somente seu pai, sua mãe e seu meio irmão. Como
poderia ter acontecido aquilo? Onde ele poderia conseguir aquilo? Em que ele tinha fé? Fé na vida botânica? Fé nisto?
Não, senhor! Ele tinha fé na Palavra, porque ele queria saber por que ele estava fora daquele jardim. “Por que fomos
colocados para fora?” A mãe poderia ter dito: “Foi porque eu ouvi a uma mentira do diabo, porque este rapaz aqui
nasceu de certa e certa maneira. Esta é a razão porque Deus nos colocou para fora.”
Ele disse: “Bem, não posso nem mesmo chegar perto do portão. Há um querubim lá com uma espada,
guardando aquela Árvore de Vida.” Então por fé...
191
Veja, por sabedoria, Caim ofereceu… Vocês sabem, não conhecendo a Palavra, mas só pensando, por
sabedoria, ele fez um bonito lugar. Mas Abel, ninguém lhe tinha falado, ele era só um garoto, por fé viu que não era
vida botânica. Foi um caso de sexo, envolvendo sangue! Aí está, irmão. Caminhe no topo disto uma vez! Pela fé os
filhos dele ainda veem isto. Ele nunca foi ensinado por nenhuma sabedoria. Isto não vem por sabedoria. Vem por fé. A
Bíblia diz: “Abel pela fé...” O que ele ofereceu? Sangue de um ser vivente, vida animal. Nós mesmos somos animais,
somos animais de sangue quente. Isto é exatamente a verdade. Uma espécie mais elevada de animal. Mas a alma
aqui dentro é o que é a vida.
192
Agora observe, por fé Abel viu a revelação, a visão, e trouxe sangue de um ser vivo, porque a vida estava no
sangue. Há vida no talo de uma flor, e é uma vida botânica que não tem nenhum sentimento. Eu espero que o
sacrifício tenha ficado encharcado! Abel por fé ficou com a Palavra, por fé, não por sabedoria. Pela fé ele viu que foi
sexo, sangue. A célula de sangue vem do macho. O homem tem a célula de sangue no esperma. A hemoglobina, é – o
sangue, vem do macho. E Adão sabia que não foram maçãs e pêssegos, e batatas, ou que quer que seja, que causou
o pecado, e os lançou fora do jardim do Éden. Foi sangue de sexo, e ele ofereceu sangue em restituicão. Pela fé ele
fez aquilo, não por sabedoria. Como um homem vai entender isto por sabedoria, quando a Bíblia inteira, e toda a igreja
de Deus está edificada sobre revelação divina, pela fé! “Sobre esta pedra Eu edificarei a Minha igreja.” Veem? Eles
dizem: “Ah, claro, nós cremos nisto.” Então, onde está a Vida de Cristo nestas formas? Onde está a Vida de Cristo?
193
Um momento. Querem anotar algumas destas Escrituras? Vejam, onde está a vida? Se eles dizem: “Bem, nós
cremos, nós cremos, nós cremos.” Se vocês creem, então Jesus disse: ”Estes sinais seguirão (não talvez), seguirão os
que crerem.” Jesus disse: “Se um homem crer em Mim, as obras que Eu faço, ele fará também.” Ele não fará de conta,
ele realmente fará as obras. Como isto pode acontecer? Porque a própria vida que está em Cristo está em você. Esta
Vida não trará nenhuma sabedoria; Ela não crescerá nisto. É necessário negar a sabedoria para tomar a fé. Fé na
Palavra, não sabedoria na Palavra. Fé na Palavra.
194
Satanás tem mais sabedoria nessa Palavra do que todos os pregadores juntos, e padres, e tudo mais. Ele tem
mais sabedoria, mas ele não pode ter fé. A fé faria a Palavra se tornar viva. A fé o faria arrepender-se, o faria afastarse das suas organizações. Ele tem sabedoria, então ele fica com ela. Tudo bem. Mas Abel viu que foi um ato sexual, e
ele ofereceu sangue, a vida do sangue; e Deus aceitou aquilo.
195
Agora, em II Timóteo 2:3, diz que a Palavra vem a eles; ainda que ela caia num terreno ruim, vocês veem?
“Tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia Dela”, negam a eficácia do Espírito (II Timóteo 3, se você está
anotando). “Tendo aparência de piedade...” Os sinais de Vida Eterna do Espírito Santo, eles negam aquilo. “As
pessoas não têm que falar em línguas. Não! Não há tal coisa como cura Divina, batismo com o Espírito Santo. Aquelas
coisas foram para os apóstolos.” Tendo a forma... Paulo disse, profetizando sobre isto, “Nos últimos dias, nos últimos
tempos, estas coisas acontecerão”, não naqueles dias. “E o Espírito expressamente diz: nos últimos dias, alguns se
apostatarão da fé”, e todas estas coisas. Veem? Aqui está: tendo essa forma de piedade.
196
Agora, como podem os sinais de Vida Eterna do Espírito Santo crescer naquela poeira eclesiástica, onde não
há nenhuma água do Espírito? Veem? Não pode crescer num campo de gracejo denominacional, e sabedoria e
brincadeira. Como podem os sinais e maravilhas do Deus vivo crescer numa mulher que não tem decência para agir
como uma dama? Eu quero perguntar-lhes isto. Como ela pode crescer num homem que sobe no púlpito, e por causa
do vale-refeição, ou algum favor denominacional, deixa passar a Verdade de Deus? Como os sinais espirituais podem
seguir aquilo? Não podem seguir.
197
Como Ela pode crescer num pregador que levaria sua congregação lá embaixo e os deixaria se despirem lá na
praia? E aqui numa outra noite, num certo lugar por onde eu passei ontem à noite, numa paróquia, estavam tendo uma
grande quadrilha de dança lá, todos agindo daquela maneira. Como podem os frutos do Espírito crescer em tal lugar
como aquele? Está numa rocha eclesiástica, isto é certo, e não no vale da perseguição para serem zombados e
ridicularizados.
198
O lírio faz muito esforço. Você se lembra de meu sermão há não muito tempo atrás, alguns anos atrás, sobre
“Reverendo Senhor Lírio”. Ele se esforça onde... Jesus disse como ele se esforçou, “E não semeiam nem fiam, e Eu
vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles.” Como aquele lírio se esforça para
parecer bonito. E para quê? Simplesmente para oferecer para quem passa [O irmão Branham faz um som com o nariz
–Ed.] o seu perfume. A abelha voa até o coração dele e tira-lhe o mel, e ele o dá livremente; esforça-se para fazer isto.
Aleluia! Este é o verdadeiro homem de Deus: Pastor Lírio, Reverendo Senhor Lírio, sim senhor! Que se esforça com a
Palavra, se prostra com a face no chão e clama a Deus: “Deus, eu não posso ver onde isto vai se encaixar aqui, ou ali.”
Tem que vir pela Palavra. Quando você vê a Palavra e Deus te dá a Mesma então siga livremente; não para ter alguma
grande campanha, “Se você me garantir tantos mil dólares, eu irei”, mas livremente. Se for lá em Timbuktu ou onde
quer que seja, Deus, onde Tu quiseres que eu semeie a Semente, eu me disponho livremente.” Aleluia!
199
Jesus disse: “Salomão com toda sua glória não se vestiu como um deles.” Disse: “Olhai para os lírios.”
Pobrezinho, tem que sofrer como não sei o que para conseguir o que tem, e ser zombado e ridicularizado; e todos os
grandes clérigos o chutaram para fora e o chamaram de todo tipo de nome feio. Mas ele fica firme com essa Palavra,
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esforçando-se dia e noite, plantado num vale. Bem, ele está em um lugar onde ele pode tirar dos rios de água.
Esforçando-se para quê? Para dar a outros, ”De graça recebestes, de graça dai.” Sim, senhor. Oh irmão, como a
Palavra pode crescer num campo de poeira nessa pedra eclesiástica?!
200
Os filhos de Caim eram sábios, cientificos. Observem os filhos de Caim agora, como eles agiram. Vamos
observá-los um minuto. Os filhos de Caim, o que eles eram? Construtores, inventores, grandes homens da ciência.
Eles tinham sabedoria. Veem? Eles até mesmo construíram edifícios, fizeram o ferro, e temperavam coisas juntas. Eles
eram cientistas, inteligentes, educados e religiosos. Mas o que aquela safra de sabedoria produziu? Morte para toda a
raça, quando o julgamento de Deus caiu. Isto é certo? O que o grupo deles faz? Produz morte. Ainda que, com toda
sabedoria e inteligência, o que aconteceu? Eles morreram. Cada um deles pereceu no julgamento de Deus. Isto é
verdade? Deus disse que sim. Eles eram inteligentes, altamente educados, polidos, religiosos, muito finos, inteligentes,
educados. Dependiam de sua sabedoria, e mataram toda a sua raça.
201
A mesma coisa eles estão fazendo agora. Suas bombas atômicas e as coisas destes inteligentes cientistas irão
destruir a raça inteira. Eles têm chuva radioativa que... Você queima os olhos, provoca câncer e tudo mais. Eles têm
muito disto lançado no oceano; eles nem podem encontrar onde estão mais. Quando aquilo se soltar irá destruir o
mundo inteiro, eles dizem. Pessoas vão queimar a própria carne. Não é de se admirar que a Bíblia diga: “E as aves do
céu comerão a carne dos capitães,” apodrecer pela radioatividade e tudo mais. Eles mesmos estão fazendo isto, a
sabedoria engenhosa deles. Isto é o que fez com que a morte viesse: inteligência, sabedoria. Sejais simples, creiam na
Palavra de Deus e viva. Alguém aceita sua sabedoria e morre. Certo. A colheita, o tempo final, eles perecem.
202
Bem, os filhos de Abel eram humildes, fazendeiros, pastores, fazendeiros humildes. Não, não proclamavam ser
inteligentes, mas somente ficavam com a Palavra. O que eles produziram no tempo final? Produziram um profeta. Um
profeta para quê? Para os sinais dos últimos tempos.
203
Quando Noé parou naquela porta, construindo aquela arca, ele disse: “Está vindo chuva.” Ele foi chamado de
fanático, mas ele era um profeta. Amém! O que ele fez? Trouxe salvação para aqueles que creram e que quiseram
escapar. Aquilo foi o que a raça humilde, sem cultura, trouxe; os que acreditaram na fé. Outros creram no
conhecimento, e trouxeram morte para a raça inteira. O que os humildes fizeram com a fé? Trouxeram salvação, um
profeta do Senhor, que lhes deu um sinal que o tempo do fim tinha chegado. Vocês pensam que os educados creriam
naquilo? Torceram seus narizes e caminharam para longe dizendo: “De onde vem a chuva? Está cientificamente
provado para mim que não há nenhuma água lá em cima.” Aqueles cientistas, bando de figurões inteligentes, tentando
provar cientificamente que não há Deus, tentam...
204
Quando aquela foto foi tirada, aquilo os arrancou do banco onde estavam sentados. Eles não puderam
entender. Disseram: “Há um tipo de luz que atingiu a lente.” Lá estava o próprio instrumento científico deles tirando a
foto: a câmera. Como George Lacy disse: “Senhor, esta câmera não pode captar psicologia. A luz atingiu a lente,
estava lá.” Disse: “Agora, o que isto é, eu não posso te dizer. Mas está ali!” Disse: “Vou assinar meu nome.” E ele
assinou. Vocês a têm. Sim, senhor. E aquilo foi o FBI, veem?
205
Nosso Deus, nestes últimos dias, não está deixando nada encoberto; pelo contrário, está mostrando que este
mundo não pode subsistir mais. Sabedoria e conhecimento crescendo, voando no ar como moscas, e - e aviões a jato,
e lutando debaixo da água, e todo tipo de corrupção. Vivendo em pecado, tentando construir algo que possa protegêlos. Há somente uma coisa que pode: a justiça de Deus que está na porta de arca.
206
Quem é a Porta? Cristo disse: “Eu sou a Porta do curral,” como eu li o meu texto. “Minhas ovelhas ouvirão
Minha voz. A um estranho não seguirão.” Você nunca moverá uma…? Aquelas organizações lá. Ela sairá tão certo
como o mundo existe. “Eu as tirarei do aprisco e as guiarei. Eu irei adiante delas.” Amém! Elas Me conhecem. Ninguém
pode caminhar como Eu. Ninguém pode fazer as coisas que Eu faço,” Ele diria. Amém! “Rabi, nós sabemos que vieste
de Deus, porque homem algum poderia fazer estes milagres que Tu fazes, se Deus não for com ele.” Isto é certo. Esta
foi a confissão de Nicodemos. Correto.
207
Aquela pequena raça humilde produziu um profeta, e aquele profeta nos últimos dias dos filhos de Abel
produziu um profeta que mostrou os sinais do último dia e deu o aviso. É a mesma coisa agora, eu penso. “Quem tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.” Então veja, a semente Palavra de Vida não pode crescer naquele tipo de
atmosfera de sabedoria. Ela simplesmente não pode.
208
Moisés e Josué tiveram fé na Palavra. Os outros quiseram dançar e despir as mulheres – Coré. Por quê? Pela
sua sabedoria egípcia. Moisés não quis aquilo. Olhe para estes Corés de hoje, fazendo um caminho fácil, dançando,
festas toda a noite, mulheres com cabelo cortado, vestidos curtos e tudo. “Não faz nenhuma diferença, está tudo bem.”
Não está tudo bem! A Palavra diz que não é certo. Correto. A mesma coisa. Veem?
209
Ainda que cada um deles fosse batizado, cada um, Coré e todos foram batizados. Isto mostra que existe
aquele tipo de clérigo de novo. Vocês dizem: “Eles foram batizados?” I Coríntios 10: 1 e 2, vamos ler. Nós… Eu sei que
está ficando tarde, mas o jantar não vai queimar. Este jantar pode demorar um pouquinho mais, se o Senhor continuar
nos alimentando, veem? I Coríntios 10, agora olhe aqui. I Coríntios 10: 1 e 2, eu tenho aqui. Não, eu estou em II
Coríntios. I Coríntios 10: 1 e 2:
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos
passaram pelo mar.
E foram todos batizados em Moisés, na nuvem, e no mar.
210
Coré teve o mesmo batismo que o restante deles teve. Mas o que ele queria fazer? Deixar a mulheres
dançarem, e eles beberiam um pouquinho de vinho, e teriam um tempo bom, despiria as mulheres e cometeriam
adultério e teriam... Você sabe que a Bíblia diz que eles fizeram isto. Eles pegaram aquelas mulheres e tiraram suas
roupas, e as fizeram dançar, e coisas deste tipo. E Moisés ficou irado com eles. Vocês se lembram daquela ocasião?
Por quê? Eles tinham o Doutor Coré por lá, com aquela sabedoria. Ele disse: “Eu os levarei de volta para o Egito.” E
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seria para ali que eles teriam ido. Mas irmão, quando Moisés desceu foi diferente! Ele e Josué ficaram com a Palavra.
Deus deu a promessa e eles ficaram com Ela. Correto. Os outros queriam dançar e tirar as roupas. Pela sabedoria de
Coré eles foram todos batizados em um.
211
Israel e Moabe… Oh, eu já falei sobre isto uma vez. Não tomaremos isto, eu tenho que apressar-me. Tudo
bem. Israel e Moabe, vocês sabem como aconteceu lá. Um tão fino, com sabedoria, grandes denominações, e o outro,
uma pequena interdenominacão.
212
Então um dia… Aqui é onde quero chegar antes de encerrarmos, um dia estas duas grandes fontes, ou
poderes, se encontraram para uma demonstração da Palavra de Deus. Agora, vamos chegar ao clímax. Poderíamos
voltar, eu poderia tomar uma dúzia... Eu poderia ficar aqui por uma semana e nunca tocar na superfície deste assunto.
Como eu poderia provar isso mesmo, do qual eu estou falando. Eu espero que vocês captem isto. Veem?
213
Um dia elas vieram a um confronto, a sabedoria e a fé se encontraram para um confronto: Jesus e Satanás.
Correto. Jesus e Satanás se encontraram; estas duas grandes forças. A sabedoria e o conhecimento vieram a um
confronto. Agora, ambos usaram a Palavra. Isto é certo? Oh, irmão isto faz tão bem para mim! Não perca isto agora.
Oh, eu digo: “Deus, abra meu coração.“ Ambos usaram a Palavra de Deus, a mesma Bíblia. Mas a Palavra não
funcionará num canal inconverso. Com certeza não funcionará. Certamente não. Ambos usaram a Palavra de Deus.
Mas Satanás a usou vindo de conhecimento intelectual, e não funcionou.
214
Eu tenho uma Escritura aqui, você se importaria se eu a lesse? Vamos abrir em Hebreus 4 bem rápido, só por
um minuto. Eu quero ler só isto. Está tão bom para mim aqui. Hebreus 4, começando do 1 ao 2:
Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós
fiquem para trás.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a Palavra da pregação nada lhes
aproveitou, porquanto não estava misturada com... (Conhecimento? Sabedoria?)... fé naqueles… (Fé naqueles que o
quê?) ...que A ouviram.
215
Você pode ter toda a Palavra, você pode conhecer a Palavra de A a Z, e Ela nunca funcionará para você.
Vocês têm visto homens tomarem aquela Palavra e tentarem fazê-La funcionar? Dizem: “Irmão, glória a Deus...” Isto
não vai funcionar. Você não pode brincar com a Palavra. Não, não, não! Não importa o que você professe, a Palavra
testifica de si mesma. Não importa o que você afirme, a Palavra dá o testemunho. Isto é correto.
216
Agora, Satanás conhecia a Palavra; ele A conhecia de A a Z. Bem, sabe de uma coisa? Eu imagino que se ele
tivesse diplomas de doutorado, ele teria títulos para se estender por quatro ou cinco páginas. Doutor, Reverendo,
Ancião, Ph., LL., Q.D, todo o alfabeto, e de todas as maneiras. Seus diplomas estariam nesta Bíblia. Ele conhece cada
palavra Dela. Com certeza ele conhece. Veem?
217
Então Satanás disse: “Agora, eu conheço a Palavra.” Eu sei que ele conhecia a Palavra quando ele encontrou
Eva. Então, ele tinha a Palavra por conhecimento intelectual; mas Ela não funcionaria. Jesus conhecia a Palavra pela
fé na revelação da Palavra de Deus em Sua própria Vida predestinada. Glória! Eu espero que isto penetre no fundo do
seu coração. Jesus sabia quem Ele era! Satanás estava tentando adivinhar.
Ele sabia que Ele era a criatura
predestinada de Deus, que o próprio Deus estava manifestado Nele. Não era Ele fazendo as obras, era o Pai que
habitava Nele. Amém! Deixe o diabo voar com toda sua teologia.
218
Jesus… Satanás sabia disto; ele conhecia a Palavra. Agora, ele poderia citar aquela Escritura, rapaz, como se
estivesse caminhando pela Bíblia; ele poderia citá-La daquela maneira. Vê? [O irmão Branham estala os dedos
repetidas vezes. – Ed.] Mas Jesus ficou firme, porque Ele conhecia onde Ele estava parado. Ele sabia que Ele era
predestinado, que era o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo; Ele sabia que Ele era Aquela Pessoa.
Oh, irmão! “Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.” Ele sabia que Ele era predestinado para isso, e esta era a
maneira que Ele conhecia a Palavra. Vê? E a Palavra funcionou. Com certeza! Satanás conhecia a Palavra por
sabedoria, e falhou. Ele citou a mesma Palavra que Jesus citou, a mesma Bíblia. Ele citou os Salmos. “Ele dará...” Está
escrito, disse Satanás: “Ele dará ordens aos Seus anjos para que não tropece Teu pé em pedras; eles Te sustentarão.”
Ele disse: “Também está escrito.” Veem?
219
Satanás conhecia a Palavra por conhecimento, Jesus conhecia a Palavra por experiência; Ele A conhecia por
revelação. Ele sabia que era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Ele conhecia Sua comissão. Ele sabia que
tinha nascido no mundo para aquele propósito. E esta era a razão porque a Palavra podia funcionar através Dele;
porque Ele sabia quem Ele era. Glória! Você captou isto? Ele sabia quem Ele era! Satanás, no fundo, sabia o que Ele
era; Ele sabia que não tinha negócio algum com sua sabedoria em relação à Palavra, porque a Palavra era Deus. Você
captou isto?
220
Agora, se Jesus sabia quem Ele era… Ele era uma criatura predestinada do tempo. Você crê nisto? Jesus, o
corpo, Ele sabia que Ele era a Palavra predestinada, a Pessoa de Deus que Se levantaria naquele dia para ser o
Sacrifício pelo pecado. E Ele conhecia Seu adversário (como eu preguei há alguns domingos atrás), Ele conhecia Seu
adversário, e sabia quem Ele era. Portanto, aquelas duas grandes forças vieram juntas: conhecimento e fé. Jesus
sabia quem Ele era. Satanás conhecia a Bíblia tão bem quanto Jesus conhecia, mas Ela não funcionaria para Satanás.
Vê? Não importa quanto conhecimento você tenha, não funcionará.
221
Agora, levem isto para algumas destas grandes denominações. Pense nelas por um minuto. Elas dizem: “Bem,
nós temos a Palavra.” Deixe-me vê-la funcionar. Vocês católicos, vocês dizem que são os originais. Deixem-me ver
isto. Mostrem-me suas obras sem sua – ou mostrem-me suas obras por – ou sem sua fé, e eu te mostrarei as minhas
obras pela minha fé. Veem? Vejam o que a Palavra disse.
222
Você pode plantar uma semente sem que ela manifeste o que ela é, se está crescendo? Você pode plantar
um grão de milho e ele crescer e não produzir milho? Você pode plantar batata e não crescer batata? Você pode
plantar uma flor e não brotar aquele tipo de flor? Então se você foi plantado e a semente de Deus está em seu coração,
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tem que produzir aquela semente. Jesus disse: “Ele fará Minhas obras se ele crer em Mim.” Se ele diz que crê na
Palavra e as obras não o seguem, ele é um mentiroso. ”Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também as fará,
e maiores do que estas, porque Eu vou para Meu Pai.” Ora, isto é forte, mas não bate num lugar escorregadio e desliza
para alguma pedra em algum lugar. Ela cairá no vale, de maneira que o vento não a possa soprar para longe e as aves
não a comam, de maneira que ela possa crescer. Esconda-a no fundo do seu coração.
223
Davi disse: “Escondi a Tua Lei no meu coração,” para que nenhuma denominação possa tirar, ou os pássaros
possam pegar; eu A tenho escondida aqui. Eu estou meditando Nela dia e noite. Elas estão escritas sobre minha
cabeceira e em todos os lugares A coloquei. Atei-As aos meus dedos, Elas estão... E Jesus disse: “Seus nomes estão
na palma das Minhas mãos.” Então, como elas podem ser esquecidas? Não pode ser. Agora, tudo bem.
224
Então, se Jesus derrotou Satanás com a fé, sabendo quem Ele era – Ele era a criatura presdestinada, você
está preparado? O que dizer da Noiva predestinada de Jesus Cristo agora? Você crê que a Noiva é predestinada? A
Noiva predestinada de Jesus Cristo agora, a Igreja, a Palavra-Semente, com tudo que Deus prometeu colocar na
Igreja, na Noiva, agora mesmo, está Nela agora. Tudo está em ordem. O Espírito Santo foi dado, a semente foi
semeada, as Luzes do entardecer estão brilhando. Os sinais de Sodoma que Jesus prometeu estão aqui, e Malaquias
4, uma igreja predestinada. Oh, diabo...
225
Igreja do Deus Vivo, aqui, e onde as fitas alcançarem, você sabe onde você está parada? Você sabe que você
é chamada por Deus, que o Espírito Santo reina nos seus corações, e que cada Palavra de Deus é real para você? Oh,
irmão! Como Satanás vai se colocar contra Ela? Como ele vai impedir o crescimento Dela? Como ele vai conseguir
fazer com que estes sinais não a sigam? Ora, você poderia jogá-los nas prisões. Eles... Se você pudesse. Não me
importa o que você faça, eles têm tentado fazer isto. Eles apodreceram nas prisões, foram dados como alimento para
os leões, foram cerrados, foram queimados aos pedaços. Você não pode matar, correto, uma igreja que é
predestinada. “Aqueles que Ele conheceu (como Ele fez com Jesus), Ele chamou; aqueles que Ele chamou, Ele
também justificou; e aqueles que Ele justificou, Ele já glorificou” predestinou.
226
E agora, nestes últimos dias com cada semente semeada, tudo em ordem, o mundo está em ordem, o tempo
está à mão, a igreja está em ordem, a semente, as luzes do entardecer; os sinais como Ele disse: “Como foi nos dias
de Sodoma...” Um anjo de Deus, o Espírito Santo descendo, movendo-se, realizando os sinais que Ele fez então;
Malaquias 4 prometeu que Ele enviaria nos últimos dias o que Ele prometeu. E nós vemos tudo isso aqui mesmo.
Onde? Onde? Amém, amém, amém, amém, amém. Você O ama? Amém! Certamente! Bem aqui nos últimos dias, a
igreja predestinada sabendo onde está parada; semeada com a Semente, o Espírito Santo na igreja. Satanás tome
cuidado!
227
O que aconteceu? Só um minuto agora. O que aconteceu? Com tudo prometido para a Igreja, até mesmo a
promessa de Malaquias 4... O que - o que Satanás fez quando encontrou Jesus? Ele se lançou sobre Ele com toda
força eclesiástica que tinha, “Eu também conheço a Palavra.” Se lançou contra Ele. Aquela poeira denominacional que
ele tinha, jogamos de volta nele. Mas não tinha nenhuma vida. E ele voou de volta? Ele voltou muito mais rápido do
que quando veio. Por quê? Ele tocou naquele fio de centenas de bilhões de volts; ele sapecou as penas. Ele saiu da
presença Dele! Ele saiu da presença Dele porque o fio tinha voltagem Nele.
228
Lembre-se, Satanás tinha um fio também. Mas não importa de quão bom cobre o fio é feito, se não tiver
nenhuma vida nele, está morto; não atuará. O mesmo fio, mas um tinha sido energizado pelo Dínamo, e o outro não
tinha conexão nenhuma. Isto é certo. Esta é a razão por que funcionará num vaso predestinado; esta é a razão por que
a Palavra funcionará onde Ela estiver conectada. Conectada com quê? Com as denominações? Não, senhor! Esta é
uma tomada morta, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Mas conectada com a Palavra que nunca passará,
e que pode produzir o mesmo poder toda vez! É assim que é. Glória! Amém, amém. Você O ama? Você O servirá?
Amém? Seguro. Não ligado a alguma denominação, mas ligado ao Dínamo aqui. Irmão deixe-me dizer-lhe, isto
funciona porque está ligado com a mesma Palavra.
229
Moabe estava conectado também, e Israel também estava. Moabe não tinha nada a não ser um montão de
credos mortos e um falso profeta. Mas Israel tinha a Rocha ferida, a serpente de bronze, o Pilar de Fogo. Aleluia!
Sinais de um Deus Vivo. É exatamente isto. E funcionou! Por quê? Era baseado em fé, sim, senhor! Não em
conhecimento, em algum credo de homem, mas com fé na Palavra, na própria Palavra. A vida vem da Palavra, “Minha
Palavra é Vida.” Aquela corrente vem da Palavra. Satanás saiu de perto bem depressa. Sua poeira teológica não
funcionou muito bem lá. O fio de Satanás não tinha nenhuma corrente nele; eram credos mortos. Não tinha corrente...
Agora, veja, é o mesmo fio. Jesus usou a Palavra do Pai, Satanás usou a Palavra do Pai. Satanás era Satanás
e Jesus era Deus. Esta é a diferença. Esta é a verdade. Um era um credo, o outro era a Palavra. Um é verdadeiro, o
outro é um falso. Um produzirá, o outro não poderá produzir. Você entendeu isto? O mesmo tipo de fios. Exatamente
isto. Os mesmos fios. Hebreus 2, em Hebreus 4:2, acabamos de ver isto. Você vê?
230
Como os denominacionais – as denominações dizem, por sabedoria, veem? As denominações por sabedoria
dizem isto: “Os dias da corrente passaram.”
Você O ama? Amém!
Você O servirá? Amém!
Você crê Nele? Amém, amém, amém!
Eu creio Nele. Sim, senhor! Amém significa “assim seja.”
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Senhor, minha oração nesta manhã é que tomes cada crente aqui e o puxa para dentro da Energia. Oh,
coloque Vida neles. Deixe-os se alegrar e brilhar para a glória de Deus. Sim, senhor. Ligue a energia.
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Sabem no que eu creio? A semente sendo semeada, vocês acreditariam nisto? Por aquela grande igreja, da
mesma maneira que os fios são colocados num prédio, cada tomada sendo testada pela Palavra, oh, que coisa! Cada
tomada testada pela Palavra. “Não estranheis quando duras provas vierem sobre vós;” são para vos testar. Se tiver um
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pequeno curto circuito lá, ele está aterrado, explode o interruptor todo. Deus não quer curto circuito em Sua igreja. Não
haverá nenhum interuptor explodindo nesta... Nenhum fusível queimando nestes últimos dias. Não, senhor. Ele vem e
conserta com uma solda. Sim, senhor. Correto. Todas as lâmpadas penduradas em seus devidos lugares. A única
coisa que está faltando é o Mestre voltar para ligar o interruptor, sim, senhor! Na Palavra. Seguro! Aquilo poderia ser
agora mesmo, irmão. Se você precisa de cura, apenas toque no interrruptor. Isto é tudo que você tem que fazer. Se
você tem um bom fio, se você está fundamentado, se sua fiação está fundamentada e as conecções também
estiverem em Jesus, te será dito o que fazer. Amém! Isto é certo.
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Agora, a sabedoria denominacional diz que os dias de milagres passaram, que não há energia nos fios. Mas a
fé sabe melhor; ela sente, ela vê funcionar. Ela sabe que é luz, ela sabe o que aquilo faz. A fé é a energia, o Espírito; e
a sabedoria é a forma denominacional. Satanás tentou a Jesus, quanto a Sua fé na Palavra do Pai. Aqui está o que ele
fez: procurou mostrar-Lhe suas grandes organizações eclesiásticas da Terra, mas não pôde vencê-Lo. ”Venha e juntese a minha denominação, eu Te farei bispo sobre todos eles.” “Está escrito”, disse Jesus. Sim, senhor. Satanás não
pôde vencê-Lo. Não, senhor. Ele estava além disso.
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Mas Jesus era a Palavra. A fé no conhecimento que Ele tinha de Si mesmo, que Ele era a Palavra, da mesma
maneira que Moisés... Ora, Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia que ele era um servo de Deus, sabia que foi
chamado por Deus. Ele sabia o que ele iria fazer. Esta era a razão por que ele não estava com medo do que Satanás
disse. Satanás tentou assustá-lo, mas Moisés sabia onde ele estava parado. Isto é certo. Agora, tenho que me
apressar. Eu estou pulando páginas e páginas aqui.
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Paulo, (uma coisa que eu quero mostrar aqui antes de terminar) deixou isto claro para a parte da Noiva do seu
dia, que ele apresentaria (Paulo vai apresentar parte da Noiva, você crê nisto?), Paulo deixou claro para a Noiva do
seu dia, que ele a apresentaria a Jesus Cristo nestes últimos dias, este assunto sobre sabedoria e fé. Vamos ler a
Bíblia só um pouquinho. Eu quero que você abra em I Coríntios capítulo quatro. I Coríntios o capítulo quatro. Leremos,
e estaremos concluindo em poucos momentos, se o Senhor permitir. I Coríntios 4, eu quero ler do versículo 18 ao 20.
Certo. Aqui está:
Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco.
Mas em breve irei ter convosco se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que
andam inchados, mas a virtude.
Você sabe... Agora, aquela foi a igreja Romana que começou a entrar. Vê? Ele sabia... Você sabe, a Bíblia diz:
”Saíram de nós porque não eram de nós.” Vê? Correto.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude.
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Você vê? Não em palavras. Somente dizer: “Bem, eu tenho educação. Irmão, eu tenho mais estudo do que
você algum dia poderia ter. Eu sou um padre.” Aquilo não tem nada a ver. Significa a mesma coisa de dizer que é um
porco ou qualquer coisa mais. Vê? O diabo tem muito conhecimento também. Veja.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude.
Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão?
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Agora, no capítulo 2 (eu quero concluir isto em um momento, antes de terminarmos), o segundo capítulo (vire a
página), vamos começar bem aqui no primeiro. Agora, vejam o que Paulo – o que ele estava falando para a Noiva
agora. Ele vai apresentar esta parte da Noiva a Cristo, e ele quer que eles saibam... Agora, lembre-se, Paulo poderia
ter tido alguns que eram bem inteligentes… Ele era inteligente, mas ele teve... Ele teve que esquecer dela, ele disse.
Ele tinha todo tipo de graus e educação, mas ele teve que esquecer daquilo (agora, olhem!), para aprender de Cristo.
E eu, irmãos quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria... (Você vê? Eu
não vim com sabedoria)... Anunciando-vos o testemunho de Deus.
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“Agora, eu sou o Dr. Fulano de tal, e eu tenho todos... Eu sou... Nós somos ensinados nos seminários tal e
tal.” Não, não!” Paulo disse: “Eu não vim desse jeito, com sabedoria.” Agora, qual é o meu texto? Sabedoria versus fé.
“Eu não vim a vocês com sabedoria”, Paulo disse: “Anunciando-vos o testemunho de Deus por sabedoria, dizendo:
Agora, olhem aqui! Vou lhes contar. Nós aprendemos no seminário que os dias de milagres passaram. Nós
aprendemos no seminário que estas coisas não significam realmente isto.” Ele disse: “Eu não vim desta maneira,
irmãos.” Agora, o que ele disse?
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.
E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. (Eu estive convosco.)
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria dos homens...
(Humm? Como Booth Clibbon disse: “Oi, quem bate?”) Eu não vim a vocês com sabedoria de seminário... Mas em
demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder
de Deus. [O irmão Branham assovia. – Ed.] Amém! Vocês creem nisto? Para que a vossa fé não esteja baseada em
sabedoria de homem, mas no poder de Deus, fé no poder de Deus. Suas esperanças não são...
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Estas duas fontes travam batalha desde o Éden: a fé de Deus contra a sabedoria de Satanás. Deus tem
provado em todas as eras que elas não se misturarão; devem estar separadas para crescer. Agora, rapidamente deixeme falar somente uma palavra ou duas sobre cada um, só algumas coisas que eu tenho escrito aqui.
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Esaú e Jacó foram um tipo perfeito: ambos religiosos, os gêmeos. Esaú era o tipo eclesiástico. Ele era um
homem inteligente. Ele tinha boa moral e coisas desse tipo, mas ele não dava valor na primogenitura. Jacó não se
importava com o que ele tivesse que fazer, desde que ele conseguisse a primogenitura. E enquanto eles estivessem
juntos eles não poderiam produzir. Isto é certo? Um estava contra o outro. Você captou isto? Amém! “Saí do meio
deles; não toqueis em coisa imunda; e Eu vos receberei.” Veem? Jacó teve que se separar de seu irmão
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denominacional antes que Deus o abençoasse. Deus disse a Abraão a mesma coisa. Israel e Moabe. Os quatrocentos
profetas de Israel que ficaram diante de Micaías. E Micaías se separou deles, recebeu a Palavra do Senhor e voltou
com Ela. Moisés e Coré, a mesma coisa; não se misturariam. Eles tiveram que se separar. Isto é verdade?
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Abraão e Ló. Ló era um homem religioso, tipo da igreja formal. Mas enquanto Ló estava com Abraão, ele viajou
por anos com ele, mas ele não... Deus não abençoaria Abraão até que ele O obedecesse completamente e se
separasse de Ló, a igreja denominacional. Então assim que Abraão se separou e saiu para caminhar sozinho, Deus lhe
disse: “Agora, Abraão, levante-se. Olhe para o leste, oeste, norte e sul.” Disse: “É tudo seu.” Mas Ele não fez isto
enquanto Abraão não se separou completamente. Isto é exatamente correto.
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Deus não poderia abençoar Sete enquanto ele não se separasse de Caim. Ele marcou Caim e o mandou para
a terra de Node. E Caim com sua sabedoria inteligente se tornou cientista e tudo mais. Colheu uma safra daquilo. E
Sete, na sua justiça, e amor, e fé na Palavra de Deus, colheu uma safra que produziu um profeta que deu avisos nos
últimos dias, isto é certo, salvou cada crente. E a sabedoria destruiu cada um deles. Eles todos morreram. Todos, sem
importar qual grau de psicologia eles tinham e tudo mais, pereceram no julgamento de Deus.
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E tudo que ficar do lado de fora do verdadeiro novo nascimento do Espírito de Deus, que crê em cada Palavra
e se posiciona por Ela, vai perecer no julgamento de Deus. Quando vocês veem estas mulheres descendo a rua
requebrando-se, e comportando-se dessa maneira, lembre-se, aquilo não é nada mais que capim para o julgamento.
Elas apodrecerão. Estão destinadas a isto. Mulheres acordem!
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Eu tenho um pequeno testemunho, mas não tenho tempo para contar-lhes, de uma pequena senhora aqui há
não muito tempo atrás, na Califórnia. Eu estava dirigindo na rodovia, esperando para ser chamado para a tenda.
Descendo rodovia abaixo vinha uma coisinha (é uma desgraça), sem dúvida uma moça bonita, e ela estava
caminhando, requebrando, usando um chapéu de cowboy, botas e franjas penduradas, requebrando-se pela rodovia;
todos os homens assoviando e acenando com a mão daquele jeito. Eu pensei: ”Eu tenho que parar, se eu não fosse
um pregador... Se Meda estivesse comigo eu faria, diria: “Olhe irmã, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser
bonita, você pode provar isto. Você pode fazer os pneus cantarem, frearem por aí; rapazes assoviarem como lobos e
tudo mais. Mas num destes dias, aqueles vermes deste corpinho vão andar por dentro e comê-lo todo. E talvez em seis
semanas ele esteja podre lá na sepultura. Mas aquela alma que está em você, alimentando-se nesta atração sexual,
viverá no inferno dos demônios durante eras por vir.”
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Moisés e Coré, Ló e Abraão, João Batista e os Publicanos, Jesus e as igrejas denominacionais do Seu dia, vê?
Fé e sabedoria. Bem, os sacerdotes poderiam chegar e dizer: “Bem, nós...”
Ele disse: “Sim.”
“Nós temos Abraão como nosso pai. Nós fizemos isto e aquilo.”
Ele disse: “Sim! Vocês com suas tradições invalidam os mandamentos de Deus, ensinando doutrina de
homem.”
Eles disseram: “Bem, quem você é para nos ensinar? De qual escola você veio?”
Ele disse: “As obras que Eu faço testificam de Mim. Se Eu não faço as obras do Messias, então não Me
creiais.”
Ele encontrou aqueles denominacionais também, com a sabedoria deles. Jesus tinha fé. Fé em quê? No que
Ele era, o Filho de Deus. Vê?
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São Martim com a igreja Romana nos dias da Reforma, eu quero dizer, quando eles... Antes de se tornarem a
Roma pagã, quando ela se tornou a igreja Romana, Martim se levantou e protestou contra aquele dogma daquela
igreja Católica. Fez sinais, milagres e maravilhas; e suas igrejas e todos eles falavam em línguas e profetizavam, e
grandes coisas, e o poder de Deus estava com ele. Ele levantou os mortos, e curou o enfermo, e todas as coisas mais.
E lá estava a igreja Católica protestando contra ele daquela maneira, e tentando queimá-lo, e tudo mais. O que era
aquilo? Sabedoria e fé. É a mesma coisa agora. Vamos ouvir o cabeça disto tudo. Zacarias 4:6. É onde eu vou
encerrar, bem aqui. A Bíblia diz: “Não por força, não por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor.” Não por
sabedoria, não por conhecimento, não por denominações, mas pelo Meu Espírito Eu farei o quê? Energizar Minha
Palavra.
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Os discípulos tinham a Palavra semeada dentro deles, então o Espírito veio para energizar a Palavra. Você
entende? “Não por força, não por violência, não por sabedoria, não por entendimento, não por isto, não por aquilo, mas
pelo Meu Espírito Eu irei energizar Minha Palavra. Por Meu Espírito, diz o Senhor.” É a água da Palavra de fé que
energiza a Palavra de Deus e a faz funcionar.
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Quem irá vencer? Parece que agora mesmo, é claro, que aquela sabedoria vai funcionar, mas não funcionará.
Não funcionará. Parece que aquela pequena igreja que crê na completa Palavra de Deus é certamente a minoria. Mas
não se preocupe. A Bíblia diz: “Não temas ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o Reino.” Isso é certo.
Não tenha medo, fique com a fé, fique firme com a Palavra. Não deixe a Palavra. Fique com a Palavra.
Você O ama? Amém!
Você O servirá? Amém!
Você crerá Nele? Amém, amém, amem! (Vamos cantar este corinho.)
Você O ama? Amém!
Você O servirá? Amém!
Você crerá Nele? Amém, amém, amem!
Você O ama? Amém!
Você O servirá? Amém!
Você crerá Nele? Amém, amém, amem!
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Oh, eu O amo, e vocês também O amam? O que é isto? Por fé, não por sabedoria. Por fé nós somos salvos.
Não é certo? “Não por sabedoria, não por conhecimento, por Meu Espírito, diz o Senhor.”
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Agora, deixem-os colocar nesta igreja aquele fio de cobre que é um condutor. Agora, fio de alumínio não é um
condutor, veem? Não é. Não! Uma mangueira de borracha não é um condutor; é um isolante. Madeira é um isolante.
Nós não queremos nenhum isolante; tivemos muito disto. E isto produz isolamentos. Assim que nós - nós queremos
condutores, homens e mulheres nascidos de novo, que creem na Palavra de Deus.
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Agora, o que o Dínamo disse? “Peça ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, e Eu farei aquilo.” Agora, o que
você faz? Conecte-se. Amém! Isto é correto? Simplesmente conecte-se. Isto é tudo que você tem que fazer. E a
energia virá fluindo diretamente pelo fio. O que aconteceu? A Palavra começa a crescer. “E será como uma árvore
plantada às margens de ribeiros de água. Suas folhas não secarão, e tudo quanto fizer prosperará. O ímpio não será
assim; o ímpio não será assim.” Agora, eu não me refiro ao pecador, ao ímpio, entende? Este é aquele que diz ser
santo e é ímpio, você entende? Isto é certo. Os ímpios não serão assim; eles não suportarão o julgamento com o justo.
Não, senhor. Eles certamente não podem. Então o tempo é chegado. A semente está semeada. Aqueles que são
predestinados. Ser predestinado é o único meio…
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Eu poderia pegar Apocalipse 12 e 13 agora mesmo e provar aquelas… A Bíblia diz que aquele anticristo que
estava por vir enganaria a todos, T-O-D-O-S; todos que estavam na face da Terra, cada um deles, exceto aqueles que
foram predestinados antes da fundação do mundo. Então irmão, você não pode fazer nada mais do que gritar ”amém!”
Oh, que coisa! Eu amo isto. Sim, senhor.
Você O ama? Amém!
Você O servirá? Amém!
Você crê Nele? Amém, amém, amém!
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Eu quero praticar este corinho um pouquinho aqui, com todos vocês. Eu gosto dele, vocês não gostam? Este
foi nosso corinho da convenção em Phoenix. Oh, eu amo isto, eu amo isto. Vamos cantar novamente.
Você O ama? Amém!
Você O servirá?Amém!
Você crerá Nele? Amém, amém, amém!
254
Bem, continuem cantando. Você conhece aquele “Querem adorá-Lo?” e todos aqueles? Continue cantando e
cantando. Oh, que coisa! Nós fizemos assim lá em Phoenix e o lugar quase veio abaixo. Sim, senhor. Amém, amém,
amém!
Vocês estão conectados nesta manhã? Amém!
Liguem o interruptor. Amém!
Você tem energia? Amém, amém, amém!
Agora ela crescerá. Amém!
Dará frutos. Amém!
Você os demonstrará. Amém! Amém! Amém!
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Oh, isto não é maravilhoso? Desculpe-me por segurá-los todo este tempo, mas eu estou tendo um jubileu, um
maravilhoso momento. Tudo bem.
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No próximo domingo agora, todos que estiverem por aqui, eu estou indo lá no irmão Littlefield’s para divulgar
um pouquinho a Palavra. Provavelmente tomar um pouco desta Palavra e espalha-La entre a Igreja de Deus. E eu vou
provavelmente falar sobre alguma coisa que falei aqui. Claro que você é bem-vindo, mas eles têm uma igrejinha muito
pequena lá, com 1.500 assentos. Eu a dediquei, há poucos anos atrás. Vai ficar bem espremido, mas eu prometi ao
irmão Littlefield. Ele é um precioso irmão. E um homem cumpre sua promessa, se ele pode. Se o Senhor permitir, eu
irei lá. Haverá culto aqui no Tabernáculo. Vocês, pessoas que vêm aqui no Tabernáculo, que estão por aqui, continuem
vindo. Então no domingo que vem, lembre-se, o irmão Arganbrigth estará aqui com o irmão Roll. Vocês certamente
gostarão do irmão Roll. Tudo bem. Vamos entregar o restante do culto ao irmão Neville e ver o que ele tem para nos
dizer agora. Que o Senhor lhes abençoe.
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