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1 ...Oh Deus, que possamos ter companheirismo nesta noite ao redor da palavra escrita. Que o 
Espírito Santo inspire tudo que é feito ou dito para a glória de Deus. Nós pedimos isto no Nome de 
Jesus. Amém. Podeis vos assentar. 
2 Eles quase me tiram da segurança. Eu estava olhando para um pequeno irmão do Arkansas 
lá de baixo naquele grande estado do Arkansas. O que você está fazendo aqui neste estado frio de 
qualquer modo? Bem, todos os lugares que eu vou encontro pessoas do Arkansas. Foi um dos 
meus primeiros lugares a ir depois que eu saí de St. Loius, onde estávamos no Auditório Keil. Nós 
descemos até o Arkansas, e nunca me esquecerei daquelas pessoas; como elas chegam. Ali 
haviam 28.000 pessoas disse o jornal, em Jonesboro. A cidade tem cerca de oito ou dez mil, eu 
acho, na população. 
3 Por trinta milhas ao redor da cidade não havia nada. Pois até mesmo todas as casas dos 
fazendeiros estavam ocupadas. Construíram barracas e coisas,  as pessoas morando ali, debaixo 
de velhos caminhões...Chovendo... Se estava chovendo as pessoas seguravam pedacinhos de 
lona e jornais por cima de sua gente enfêrma, simplesmente esperando que eles recebessem 
oração. Não fazia nenhuma diferença para eles se recebiam nesta semana ou na semana seguinte, 
fosse quando fosse, estaria tudo bem. 
4 Eu me recordo que lá em Corning...Você mora ali perto, não mora? Eu vi algo ali que eu acho 
que talvez Dwight Moody, ou Sankey ou alguns daqueles viram em seus dias. Eu estava lá no 
deserto. Eu tinha afastado e eu estava ali atrás orando sozinho antes do culto. Eu via as pessoas 
saindo daquelas estradas poeirentas, e indo para o culto à tarde. E eu observei mocinhas, lindas 
mocinhas com não mais de dezesseis, dezoito anos carregando seus sapatos e meias sob o braço. 
Antes delas chegarem ali, elas se assentavam, e tiravam a poeira dos pés, e colocavam suas 
meias e sapatos. Elas tinham somente um par, e eles tinham que durar. Mas elas realmente 
amavam ao Senhor. 
5 Um dos milagres de mais destaque que eu já vi ser realizado na América foi feito ali. Eu quero 
voltar ao Arkansas num destes dias. Eu simplesmente tive um verdadeiro tempo de velho 
companheirismo ao redor da Palavra e do povo de Deus. 
6 Agora, estamos somente um pouquinho adiantados nesta noite, então nós vamos ler uma 
porção da Palavra Eterna de Deus como sempre. Nós queremos ler nesta noite do livro de 
Gênesis. Eu quero que vocês ouçam enquanto lemos do capítulo onze e versículo cinco. 
 “Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam”; 
 E disse: Eis que o povo é u,.... Gênesis 11:5-6a 
7 Eu quero falar nesta noite sobre “Unidade da Unidade”. Agora, enquanto entramos 
diretamente na Palavra para esta exortação, é de se admirar muito o fato de pensar como que as 
pessoas que eles viram aqui eram uma. Vocês sabem, aquele é o plano de Deus. Deus deseja que 
o povo seja um. É estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em ação e fazer do povo 
um só sob o seu plano. 
8 Agora, Deus tem um plano e o diabo tem um plano. O diabo está tentando colocar o povo sob 
o seu plano, enquanto Deus está tentando colocar o povo para ser um sob seu plano. Então, aí 
estão dois grandes espíritos no mundo. Um deles é o diabo.....o outro é Deus. 
9 O diabo tem mensageiros....Deus tem mensageiros. E temos a liberdade de fazermos nossa 
escolha para quem queremos nós ceder para....isto é, servos de quem nós somos. Mas se você 
observar, como eu estava pregando domingo passado da sede que há no povo, Deus faz o homem 
sentir sede... mas uma sede por Ele. Por isto é que a sede foi colocado no homem. Mas o diabo 
vem, e perverte aquilo, e faz com que o povo tenha sede dele com as coisas do mundo. 
10 A Bíblia diz, “Se amas o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós”. 
Então, vê você, o diabo perverte. Ele não pode criar nada, mas ele pode perverter o que Deus 
criou. 
11 O que é o pecado? É o correto pervertido. Quantos compreendem isto? Bom, eu só queria 
saber. 



12 Eu sou sulino, e somos acostumados com um pouquinho mais de réplica do que isso. Os 
nortistas são conservadores, e eu estive no Sul por tanto tempo que vocês simplesmente têm que 
se acostumarem com as minhas maneiras sulinas ou eu com a maneira ianque de vocês. Mas eu 
quero que vocês saibam que ganhamos a guerra: Não temos nenhum argumento a respeito disto. 
Há um sulino vivendo e nenhum ianque, então nós ganhamos a guerra. 
13 Eu pensei ser isto muito admirável quando aquele pequeno ianque estava morrendo, e um 
sulino lhe enviou um telegrama que dizia, “Deus te abençoe, ianque. Eu espero te ver em breve”. 
Por que não puderam eles pensar daquele modo no princípio e terem deixado aquilo de um lado? 
Mas eu gostaria de dizer que há somente....Isto tomou um período curto da vida para ganhar a 
guerra, mas finalmente a obtivemos. Mas há um grande tempo vindo. 
14 Agora, falando sobre inimigo, e como ele perverte a justiça em injustiça...Agora, somos uma 
multidão mista, ambos homens e mulheres, a maioria deles adultos, então tenho certeza que você 
compreenderá. Você ouve o seu médico e eu sou o seu irmão. 
15 É legal, está na lei, é santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com a sua 
esposa. Outra mulher poderia ser a mesma coisa para ele, mas seria morte tocar-lhe. Aí está a 
diferença... a justiça pervertida. 
16 Esta é a maneira que é todo pecado. É a justiça pervertida. Deus te fez para que você tivesse 
sede Dele.... e Deus fez a Igreja para ser uma unidade sob o Seu domínio, mas o diabo os faz uma 
unidade sob seu domínio. 
17 Agora, se você observar, na religião muçulmana, algumas das coisas.... se pudermos 
simplesmente tomar o tempo, as coisas que são....e como elas são pervertidas. Na religião 
mulçumana (cujo país eu tive o privilégio de visitar perto da sepultura de Maomé) em sua sepultura 
tem um cavalo branco que está ali de pé por dois mil anos. Em cada quatro horas ( eu acho que é) 
eles mudam a guarda, e um cavalo branco selado e esperando pela ressurreição de Maomé. Eles 
dizem que ele ressuscitará dos mortos, montará o cavalo e conquistará o mundo. 
18 Então, vê você, eles estão esperando que o conquistador venha num cavalo branco. Como 
isto perverte as Escrituras, pois Jesus está vindo, cavalgando um cavalo branco. Suas vestes 
mergulhadas em sangue. O seu Nome....a Palavra de Deus. Mas vejam vocês que o diabo tomou 
aquela teoria e a perverteu...para Maomé. Mas verdadeiramente Jesus virá num cavalo branco, A 
Bíblia diz que Ele virá. 
19 Você pode entrar em qualquer culto falso que você desejar, e você verá muitos grandes 
símbolos do verdadeiro cristianismo. 
20 Agora, na torre de Babilônia, você observará aquela torre...ela foi o princípio da Babilônia, 
Sobre a qual eu falarei depois nesta semana, se o Senhor permitir. Babilônia, a própria cidade, era 
um modelo do Céu. E ali eles tinham o rio Eufrates fluindo bem ao lado do trono. E o jardim 
....jardim suspenso....aquele é um exemplo do Céu, pois o Rio da Vida flui ao lado do trono de 
Deus, Vê você, as realizações que o homem estava fazendo, estavam fazendo um 
modelo...pervertendo. 
21 Nesta grande coisa eles tinham um homem que se chamava Ninrode. Ninrode estava 
trazendo todo o restante das cidades e nação sob um grande domínio, mostrando que é uma teoria 
feita pelo homem, somente um exemplo. Mas a igreja de Deus é unida sob Deus. O homem não 
tem nada a ver com ela. Ela está unida com Deus. 
22 Esta Babilônia, a qual foi o princípio, na criação em Gênesis... Nós encontramos que aquilo 
está até Apocalipse, e isto fala deste mundo eclesiástico nos últimos dias que estamos agora, e 
finalmente unirão sob o anti-cristo...uma religião feita pelo homem. 
23 Mas, estou agradecido por dizer que a Igreja de Deus será unida também, sob uma cabeça - 
Deus. Mas as religiões feitas pelo homem todas entrarão nesta religião anticristo. 
24 Ali haverá duas formas deles. Uma forma virá de Roma, ( a qual será a besta), e ali há a 
imagem à Besta, (a qual será a cabeça eclesiástica da igreja protestante, amontoada como uma 
imagem da Besta sob o mundo denominacional). E tudo isto virá sob um grande domínio. O 
anticristo será aquele que estiver assentado em um trono. Anti-contra. Quase parecido, mas 
mesmo assim o seu ensinamento não é da Escritura. O suficiente das Escrituras para fazer com 
que isto pareça certo, mas estará errado. 
25 Eu sei que você está dizendo, “Irmão Branham, você está se referindo a Roma, agora”. 
26 Isto é correto - e não somente Roma, o Protestantismo também. Isto é correto! Assis dia a 
Bíblia. Aí está você... o diabo unindo o povo sob uma cabeça, uma cabeça eclesiástica, um homem 
na terra. 



27 A Bíblia diz que ele se assentaria no templo de Deus, mostrando que ele é Deus. E como ele 
usaria uma coroa  tríplice e todas estas coisas que ele faria...o vigário do Céu, terra e purgatório. E 
Sob estaria uma imagem para ele, onde todo o restante deles se uniram. Mas a Igreja do Deus vivo 
será unida sob o poder de Deus e a supervisão do Espírito Santo. 
28 A Igreja de Deus deve se unir. Oh, não está você contente nesta hora escura quando tudo 
está apagado, as pessoas não estão levando....Elas não parecem...Os seus corações estão se 
afastando e afastando de Deus. O mundo está ficando frio e frio e indiferente porque estas grandes 
cabeças eclesiásticas estão se formando. 
29 Na Rússia, a Rússia está tentando unir o mundo sob o Comunismo. Rússia...o diabo que está 
controlando a Rússia está tentando unir todo o mundo sob o comunismo. Eles nunca serão 
capazes de fazer isto. 
30 Então a U. N., Nações Unidas, estão tentando se unirem sob a força da união da política - 
outro sistema feito pelo homem. Isto nunca dará certo... isto não pode Mas todos eles estão 
tentando. 
31 Deixe-me dizer isto com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que cada nação 
hoje está dominada pelo diabo. Assim diz a Bíblia. Satanás mostrou ao nosso Senhor os reinos do 
mundo, ele disse, “Tudo isto é meu, eu posso fazer o quiser com isto; e se adorares, eu te darei 
tudo”. 
32 Jesus sabia que ele seria herdeiro daquilo no Milênio, então Ele disse, “Para trás de mim, 
Satanás”. 
33 Se o mundo fosse regido por Cristo, nós poderíamos amontoar as armas, e nunca haveria 
outro tiro. Não teríamos nenhum uso de satélites e de bombas de hidrogênio para explodirem sobre 
o povo. Quando Cristo tomar a liderança deste mundo como o Rei dos reis e o Senhor dos 
senhores, as pessoas estarão unidas a Ele sob um grande domínio. Este será o tempo: 
34 Todas as nações desejam que o povo seja um. A Alemanha pensava que todos deveriam ser 
alemães. A Rússia pensa que todos devem ser russos. O mundo Ocidental pensa que todos 
deveriam vir daqui. Eles querem que eles falem uma língua, exatamente como eles fizeram na 
Babilônia. Deus disse, “Eles são de uma só língua”. E Ele deseja que todos eles falem uma só 
língua. 
35 Eles desejam que todos eles sejam uma pessoa unida, mas isto nunca acontecerá sob o 
domínio do homem. Mas eu direi isto, que haverá um tempo quando todas as nações se unirão sob 
um Rei, e este será Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eles falarão uma língua. Eles serão um no 
coração, e um em propósito. 
36 Daniel viu o fim quando a pedra foi cortada da montanha sem mãos, e rolou para os reinos do 
mundo e os esmagou. Eles ficaram como lixo no chão: as cascas o vento as sopravam, mas a 
pedra cobriu toda a terra. Aquela Pedra é Cristo. 
37 Haverá...ali... haverá uma nação, um povo, uma bandeira,... a velha rude cruz. Louvado seja o 
Deus vivo. 
   “A minha esperança não é construída sobre nada 
   Menos que o sangue de Jesus com justiça; 
   Quando tudo ao redor de minha alma se entregar, 
   Ele então é toda minha esperança e permanecerá. 
   Em Cristo, a Rocha sólida, eu me firmo; 
   Todos os outros terrenos são areias movediças.” 
 Qualquer outro terreno: igrejas, denominações, nações, “U.N”, seja o que for, é tudo areia 
movediça. Isto tem que chegar a um fim. 
38 Eu tive o privilégio de ir a Roma, onde o grande César tentou unir o mundo sob o Império 
Romano, e Hoje você tem que cavar vinte pés para baixo para encontrar as ruínas daquela cidade. 
39 Eu estava no Egito, onde os grandes Faraós tentaram unir o mundo sob o Egito, e você cava 
vinte ou trinta pés para encontrar as ruínas da cidade...”pois nós não temos aqui cidade 
permanente”, diz a Bíblia, “mas procuramos uma que virá”. 
40 Há não muito tempo atrás....Eu sei a um lugar quando eu era garotinho. Eu vi uma grande 
árvore onde eu costumava ir e me assentava sob aquela árvore. E eu disse, “Quando eu estiver 
velho eu voltarei e me assentarei debaixo desta determinada árvore, e eu olharei para os seus 
galhos, e admirarei a sua beleza como estou hoje, um menino de doze anos”. Não há nada 
sobrando daquela árvore a não ser seu tronco. Por quê? Não há nada aqui que pode permanecer. 



Isto deve cessar; e cada coisa mortal fala de uma imortal que virá, pois cada coisa que vemos é um 
ato pervertido de algo que é real. 
41 Eu caso um casal e vejo uma amável jovem em sua adolescência, rosada, uma jovem com os 
seus ombros firmes, de pé como um, seus corações batendo juntos. Eu penso, “Não é este um 
quadro muito bonito para algum dia se arruinar e morrer?” Mas aquilo é somente por alguns poucos 
anos até que seus cabelos ficam brancos, seus ombros caem, e de volta para o pó vão eles. O que 
é isto? É um quadro, quando eles estão ali de pé, que ali há uma terra além do rio onde cada 
sintoma de morte é tirado. Ali, o imortal se firmará em sua semelhança....o sol e as estrelas 
brilharão. 
42 Aquela grande estrela da manhã não perdeu nada de sua beleza desde que o Senhor a 
impeliu com as Suas mãos e a colocou em sua órbita, e observe o que poucos anos faz conosco. 
Mas o que Ele disse na Escritura? Ele disse, “Aqueles que a muitos ensinam a justiça refulgirão 
como as estrelas”. Então estamos buscando uma cidade cujo Artífice e Construtor é Deus. 
43 Depois que você vê esta grande coisa que estou tentando construir em sua mente ali para um 
contexto, estou tentando deixar você ver aqui que aí está a obra do inimigo. E a obra do inimigo 
através de um espírito pervertido está tentando fazer aquilo que o Espírito de Cristo está tentando 
fazer. O inimigo está tentando, como que o pró e o contra, unir todo o mundo sob uma grande 
cabeça. O mundo está fazendo aquilo, Rússia, U.N...e agora deixe-me ir só mais um pouquinho 
adiante...e a igreja está tentando fazer isto sob organização feitas por homens. 
44 Isto nunca dará certo, isto não é o programa de Deus. Eu posso provar isto através de Sua 
Palavra. Mas você sabe, Deus te fez uma pessoa para te fazer desejar ser daquela maneira, para 
que então Ele pudesse te encher com sua bondade. Agora, um homem tem que estar cheio de 
algo. Isto é correto. 
45 Esta é a hora de escolha. Você não pode permanecer mais neutro. Você pode se ir antes que 
a mensagem termine, mas você pode passar por aquela porta como a mesma pessoa que você 
entrou. Isto é certo. Você atravessará aquela porta nesta noite ou uma pessoa melhor ou uma 
pessoa pior do que você era quando você entrou. Você não pode fazer nada. Isto depende de você 
fazer a decisão. È tempo de escolha. Você não pode ser neutro. 
46 É tempo de escolha. Você deve escolher neste dia quem você servirá. E o diabo tem 
apresentado muitas coisas fascinantes que você pode escolher se você desejar. Você não pode 
permanecer da maneira que está, porque você tem que ser...se você está vazio... 
47 Agora, eu gostaria que isto permanecesse no nosso meio. E o bom Deus do Céu sabe que eu 
não estou dizendo isto para ser diferente, mas estou dizendo isto para mostrar a verdade. Nosso 
grande evangelista que está a através do mundo hoje....Há não muito tempo atrás eu tive o 
privilégio de tomar café da manhã com este famoso Billy Graham, que eu creio ser um servo de 
Deus, que está indo através da nação, chamando-os para Cristo, chamando o mundo para Cristo e 
para o arrependimento. 
48 Eu o ouvi dizer diante de um grupo de pregadores...quando ele apanhou a Bíblia assim..ele 
disse, “Este é o exemplo”. Ele disse, “Paulo ia até uma cidade, e fazia um convertido. Ele voltava 
um ano mais tarde e ele tinha trinta convertidos”, Ele disse, “Eu vou a uma cidade e tenho vinte mil 
convertidos. Volto depois de um ano e não tenho vinte”. 
49 Oh, como eu gostaria de dizer alguma coisa! Mas aquela reunião era sua. Billy Graham com a 
sua mensagem está dizendo às pessoas que se arrependam e saiam do pecado. E esta é uma 
mensagem essencial. Deus escolher Billy Graham para fazer isto. Ninguém mais pode fazer isto 
como ele tem feito, porque ele está seguindo o Senhor. Ele está no Espírito de João, o qual antes 
da primeira vinda de Cristo saiu e pregou o arrependimento e não fez nenhum milagre, mas ele 
pregou e agitou as regiões e as fez prontas para a próxima mensagem que estava vindo. 
50 Mas hoje Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziem 
de seus pecados, mas ele não tem a mensagem de preenchimento. Este é que é o problema. Você 
é esvaziado. Mas deixe-me lhes falar humildemente como seu irmão. A Bíblia diz, “Quando um 
espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos”. (Em outras palavras, ele sai por aí 
em todas as partes tentando  encontrar descanso) Um espírito não é ruim até que ele encontre com 
uma pessoa que ele possa falar e viver através dela. 
51 Há pouco eu pude sentir um espírito na reunião. E todos vocês que estão enviando as suas 
cartas como uma escusa pela primeira noite ou segunda, que criam que era alguma espécie de 
ligação mental, e agora você está convencido, certamente, eu vos perdôo. Deus também perdoa, e 
o Senhor vos abençoa. Indubitavelmente. 



52 Agora, quando está sendo realizado uma reunião e um espírito maligno está na reunião, 
aquele espírito é quase inofensível até que ele encontre alguém para que ele possa trabalhar 
através daquela pessoa. Então quando ele pode trabalhar através dela, certamente ele pode 
causar danos, porque ele é um espírito maligno. E o Espírito Santo está aqui, tentando encontrar 
alguém através de quem operar, e quando Ele encontra alguém para agir, Ele pode fazer o bem. 
53 Vêem, os dois espíritos? Seus motivos? Objetivos? Observe agora com isto é. Observe suas 
obras. Observe seus frutos. Então voe poderá ver que espírito está em você. 
54 Você é induzido pelo espírito. Se você não tem nenhum espírito, você está morto. E se você 
tem um espírito ele motiva sua vida. E se sua vida produz fruto de um cristão, é um Espírito Cristão. 
55 Agora vocês podem ser preenchidos. Agora observe este espírito maligno. Quando ele saí, ele 
anda em lugares áridos procurando um lugar para encontrar descanso. A Bíblia diz que ele não 
podia encontrar. Então ele diz, “Eu voltarei para onde eu saí”. Ele volta para esta pessoa na qual 
uma vez ele esteve, e ele encontra a casa toda varrida, limpa, santificada...sem nenhuma 
condenação. Oh, simplesmente um verdadeiro crente alegre! Mas está vazio, e ele diz, “Venham 
aqui”... sete outros espíritos, piores do que ele era. 
 Por favor, tentem compreender isto! 
56 A Bíblia diz que esta é a verdade. Jesus disse que isto é a verdade. E ele volta para esta casa. 
57 Um homem que confessa que Cristo é o seu Salvador se desfaz da sua impiedade, para de 
beber, para de fumar, sua mentira, e seu roubo. Ele se santifica....limpa. A sua casa está toda 
varrida. Ele se sente livre. Então ele volta, e ele encontra aquela casa. Então ele vai e apanha 
outros sete espíritos piores do que ele era e entra nesta pessoa. E, a Bíblia diz que este último 
estado do homem é sete vezes pior do que era no princípio. 
58 Agora, o que tem acontecido? Vem um evangelista. Ele prega o arrependimento, e você fica 
limpo de seus pecados. E então quando você está limpo, o diabo se afasta de você. Você leva as 
coisas que você roubou de volta. Você vai, confessa os seus erros para a sua esposa ou esposo. 
Você está realmente limpo. E então a coisas é, você está simplesmente limpo e é um bom alvo 
para o diabo. 
59 Agora, depois que as pessoas creram e foram batizadas, elas se encheram do Espírito Santo, 
E este é o programa divino de Deus. Agora, se você está cheio do mundo...Quando você está 
salvo, você pode estar cheio de bons pensamentos e assim por diante, mas a menos que você 
esteja cheio de Deus...Deus enviou o Espírito Santo à terra para motivar a igreja. Você pode estar 
cheio de pensamentos. Você pode estar cheio de teologia. Você pode estar cheio de cultura....um 
“sabe tudo”. Você pode estar cheio de religião...e continuar sendo um alvo do diabo. Isto é correto. 
60 Agora, quando Deus te fez....então você podia esvaziar...Pois quando você nasceu, você foi 
feito com um lugar para ser preenchido. Pela natureza você é um filho do diabo. Quando o 
evangelista vem, você se arrepende e fica limpo. Você vê quando o diabo vem, te traz de volta, e te 
coloca em alguma pequena denominação e você diz, “A nossa igreja é a maior”. Você está errado, 
bem aí, para começar. Então você fica impetuoso, altivo, “Ora, não me condena ficar em casa para 
assistir televisão”. “Ela não me condena por fumar um cigarrinho amigo ou tomar um drink de vez 
em quando”. Os seus frutos lhe dizem o que você é! 
61 Então você ouvirá algum sacerdote se levantar...Você pode estar lendo a Bíblia, e você vê 
onde Jesus realizou e fez milagres. Você leva isto ao pastor. “Oh, ele dirá, “agora veja. Nós não 
cremos nisto”. Quem somos nós? Quem é o, “Nós não cremos nisto? Ele é quem? Não é ele Deus, 
pois Deus escreveu isto. É ele e alguém mais.   
62 E se você ficar atrás disto, este é o mesmo motivo que estava na Torre de Babel...construir 
um domínio terrestre feito pelo homem. Mas Deus não deseja isto. Ele não deseja todos vocês 
unidos sob os metodistas, sob os Batistas, ou sob a cabeça de qualquer igreja eclesiástica. Ele não 
deseja todos vocês unidos sob Roma. Ele não deseja todos vocês unidos sob o domínio de 
qualquer igreja. Ele deseja você unido sob o Seu Reino Espiritual....o Espírito Santo. E quando o 
Espírito Santo vem, o mundo se torna morto e você fica preenchido com o Batismo do Espírito 
Santo.  
63 O diabo é uma pessoa que tem que ficar afastado de você. Você está sob o domínio de Deus. 
Você é uma nova criatura. O Espírito Santo entrou naquele lugar vazio e o encheu. 
64 Um pastor, qualquer culto, ou alguma pequena literatura que você ler, pode lhe dizer, “Os dia 
de milagres já passaram”, Aquele é um bom lugar para o diabo colocar um daqueles espíritos ali e 
te fazer uma pessoa pior do que você era quando você era um pecador, porque um pecador 
religioso é pior de todos. Este é pior, assim disse Jesus. É o pior espírito. 



65 Então, você pode ir a uma reunião onde o grande poder do Senhor está. A primeira coisa que 
você diria quando você visse aquilo, “Agora, eu simplesmente gostaria de saber se eu me 
misturaria com isto; me dariam eles uma carta à igreja? Vê onde você está? Agora talvez isto não... 
66 Ali há boas denominações, bons pastores....Metodistas, Batistas, todos os diferentes tipos que 
crêem no movimento sobrenatural de Deus, que crêem que o homem tem que nascer de novo e se 
encher do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por cada um deles. Há muitos deles que crêem. 
Deus tem seus filhos tirados de todos os lugares. 
67 Mas o que estou tentando dizer, na maioria das vezes você descobre que todas aquelas 
igrejas... Eu quero perguntar a vocês, Metodistas, uma coisa, os que não crêem na cura divina. E 
João Wesley, o vosso fundador, quando ele estava cavalgando o seu cavalo para ir orar por uma 
mulher enferma, e o cavalo tropeçou num buraco e caiu e quebrou a perna? João desceu do seu 
cavalo, tomou um vidrinho com azeite, e disse, “Senhor, Tu fizeste a este cavalo, assim como 
fizeste a mim”, e ungiu o cavalo com o azeite, e ele montou nele e foram embora”. E isto? Se você 
pregar isto em uma Igreja Metodista moderna hoje, eles te jogarão para fora. Certamente. 
68 Mas vê você o que é isto? A velha mãe prostituta da Bíblia, (Apocalipse 17) tinha filhas...e 
certamente eu não tenho que entrar em detalhes sobre isto. O Protestantismo é um produto do 
catolicismo. Certamente é. Eles trouxeram muitas coisas, e ainda continuam pendurados 
nisto...longe do ensinamento escriturístico....longe do ensinamento dos Apóstolos. 
69 Eles fizeram para si mesmos um credo apostólico. Eu gostaria que qualquer um me dissesse 
onde os apóstolos alguma vez citaram um credo como aquele! Nunca, nunca! Mas vocês 
descansam nisto. E chamam os seus sacerdotes de “pai”. E Jesus disse, “Não chameis nenhuma 
homem de “pai”.  
70 Vocês, pessoas, vocês apanham seus livrinhos de oração...ambos Protestantes e 
Católicos...e repetem orações muitas e muitas vezes, ambos os Protestantes e Católicos. Jesus 
disse, “Não useis de vãs repetições como fazem os pagãos que pelo muito falar podem ser 
ouvidos”. Vê você? 
71 A panela não pode chamar a chaleira de preta. Isto é certo. Estão todos sob condenação... 
cada teoria feita pelo homem. Esta é a razão pela qual se um reavivamento como este chega na 
cidade, os lugares estão ficando vazios, mas Deus o mandará de qualquer modo. E os jornais 
explodirão com isto. No Dia do Julgamento, quando eles forem chamados para responderem, você 
será encontrado culpado como eles estavam lá atrás. 
72 Não disse Jesus que a rainha de sabá, a rainha do Sul, veio das partes mais remotas do 
mundo, assentada nas costas de um camelo, (três meses) para ver um dom de Deus, que era 
Salomão? Ele disse, “Verdadeiramente vos digo, maior que Salomão está aqui”. E eu digo nesta 
noite, que um maior que Salomão está aqui. É a pessoa de Cristo no Espírito Santo realizando e 
operando, produzindo a vida humana exatamente como Ele fez aqui. 
73 Deus te fez um lugar que podia ser esvaziado. Agora, você não pode simplesmente polir a 
velha vida. Você não pode fazer uma operação facial na velha vida. Ela tem que morrer, e uma 
nova vida nascer nela. Ela não precisa de manicure, ou seja o que for que você coloca nos 
lábios....o que as mulheres fazem, vocês sabem, para deixa-las com uma aparência melhor. Ela 
não precisa de cabelos ondulados. Ela não precisa daquela coisa para passar nos lábios. A Igreja 
precisa de um nascimento e um enchimento do Espírito Santo. Com seus cabelos ondulados e 
seus lábios pintados, ela continua a mesma mocinha. Ela continua uma céptica. Ela continua com 
suas dúvidas, ela tem seus temores. Ela está toda cheia de dúvidas, e ela não quer ouvir a verdade 
porque a coisas que está dentro dela não a deixa fazer isto. Isto é certo! Certamente! 
74 Uma mulher da má reputação nas ruas, você chega e lhe diz, “Ei, mulher, você está errada”. 
 Ela dirá: “Vá cuidar de sua própria vida”. 
75 E alguns membros da igreja de dura cerviz são sete vezes piores do que uma mulher dessa! 
Você lhe diz, “Há um grande avivamento acontecendo. Você deveria ir até lá. O Senhor Jesus tem 
Se manifestado, curando os enfermos. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo”. 
 “Vá! O que está havendo com você? Eu pertenço a uma igreja. Sou tão bom quanto você”. 
 Por quê? Ela não sabe melhor. 
76 Mas fala você com uma mulher decente e diga-lhe que é errado fazer aquilo; ela dirá, “Amém! 
Eu sei que é errado”.  E você lhe diz....homem ou mulher que é nascido de novo do Espírito de 
Deus....que o Batismo do Espírito Santo está aqui para eles possam encher seus corações, eles 
gritarão “Amém!” a isto, pois eles se alimentam e vivem na Palavra de Deus. Certamente eles 
vivem. 



77 Mas vê você, como é no mundo, assim também é na igreja. Eles estão tentando construir 
algo. Deus não precisa da sua ajuda para construir o Seu reino. Deus simplesmente deseja que 
você pregue a Palavra. Ele fará a edificação. Ele é o Arquiteto. Ele tem os projetos colocados aqui. 
78 Está bem, o que faremos então? Deus te fez um lugar para se esvaziar das coisas do mundo. 
Agora, a natureza coloca um espírito ali que te faz amar as coisas do mundo, e você sabe que você 
está errado quando você faz aquilo. Seja você um membro de igreja...Você pode ser tão religioso o 
quanto possa ser, e simplesmente tão cheio do diabo com aquilo. Isto é certo. 
79 Se você duvida (da Palavra de Deus) que cada palavra dela seja a verdade... é o diabo lhe 
dizendo aquilo. Certamente é. Isto é rude, mas é tempo, hora exata, para que algum pregadorzinho 
afeminado tire suas luvas de borracha e pregue o evangelho de maneira que ele está escrito, e 
pare de tentar sair por aí com estas experiências insignificantes de seminário. 
80 Eu sempre senti pena de frangos nascidos em chocadeiras. Um frango que nasceu numa 
incubadora, e não tem uma mamãe para ir atrás dela. Isto me traz à mente um pregador 
seminarista que não sabe da Palavra de Deus mais do que o seminário diz. Piando e sem 
nenhuma mamãe para ir! 
81 Mas quando você é realmente nascido sob as asas de Sua graça e poder, você concordará 
com cada Palavra que Ele disse que é a verdade. E quando Deus move no sobrenatural, o seu 
coração estará faminto por isto. 
82 Você não sairá para um lado e dirá, “Telepatia mental, um demônio, Belzebu! Eu não creio 
nisto! A minha igreja não ensina isto!” Você dirá, “Seja Deus louvado para sempre!” Pois você está 
cheio. 
83 Você não pode ficar vazio...vazio é uma inatividade. Este que é o problema com os 
convertidos hoje. Logo que você converte, você fica preguiçoso por aí. Você deve estar aí de 
joelhos, procurando a Deus para o Batismo com o Espírito Santo para estar cheio. Então você terá 
que andar...a sua bendita presença estará com você. 
84 Quando o inimigo chega como o leão naquela noite na cova com Daniel, a Luz de Deus brilha, 
e ele se afasta de você; se o bom homem da casa não tem guarnecido. Correto. 
85 Agora, unidos no dia de Pentecostes (ou um pouco antes disto) os discípulos estavam todos 
limpos. Todos os seus pecados haviam sido perdoados, e Jesus o Pastor....a velha galinha como 
foi, como Ele disse que Ele os teria ajuntado como uma galinha faz com seus pintainhos....então 
quando o espírito do diabo foi afastado, esperando pela hora do enchimento...E ainda em tudo 
aquilo somente doze homens, e um deles tinha a unção do diabo. 
86 Depois dele ter visto Jesus fazer todas aquelas boas obras...foi ele o próprio que levou os 
soldados a colocarem um trapo ao redor de Sua cabeça e espanca-Lo na cabeça com um pau ou 
vara e dizer, “Diga-nos quem te bateu e cremos em você”. Depois de seguir a Jesus, vendo Seus 
milagres e ouvindo...o Judeu chegou e Jesus lhe disse quem ele era, de onde ele tinha vindo, 
depois de ver tudo aquilo, este mesmo homem duvidou disto. Depois de vê-Lo no poço de Samaria 
com a mulher...lhe contou seus pecados e ouviu os farizeus dizerem, “Ele é um adivinho”, e então 
depois de ver o amável Jesus, a mulher tocando em Suas vestes e sendo curada, ele continuava 
não crendo e permitiu que um espírito de incredulidade entrasse nele porque ele era instruído do 
lado de fora. Vêem o que eu quero dizer? Oh, que coisa horrível é a incredulidade. E mesmo as 
pessoas que professam o Cristianismo estão assentadas com aquilo em si. Obstinadas orgulhosas, 
a Bíblia diz que seriam nos últimos dias. Acho isto estranho? Não senhor, isto me faz saber disto: 
que o fim está à mão. 
87 Pois a Bíblia diz que o Espírito expressamente fala. Sabe você o que a palavra expressamente 
significa? “...que nos últimos dias”...Aquilo é isto”...sobrevirão tempos difíceis. Haverá homens 
amantes de si mesmo...” “Eu sou o Dr. Ph. D. Jones, e minha experiência no seminário...eu tenho 
todos meus títulos”. “Eu sou o LL. D”. “O nosso pastor é tudo isto e aquilo”. Isto não tem nada a ver 
com Deus.  
88 Um homem veio aqui há não muito tempo atrás e disse, “Irmão Branham, posso encher a sua 
parede de diplomas”. E disse, “Todas as vezes, quando eu apanhava o meu título de doutorado, 
pensava encontrar a Cristo. Quando peguei o meu diploma de literatura, quando apanhei o 
bacharelato, procurei por Cristo em tudo isto, e ainda não O encontrei”. Ele disse, “Foram os 
mestres errados? “Eu disse, “Cristo não é conhecido através destes títulos teológicos, mas Ele é 
conhecido na pessoa do Espírito Santo a qual desceu no dia de Pentecostes”. E o homem caiu em 
cima de minha mesa de café lá em minha sala de jantar e ali, recebeu o Espírito Santo. Amém! 
Está no campo nesta noite pregando a cura divina, é um dos homens de mais destaques hoje. 



89 O que a igreja fez? O excomungou imediatamente. “Benditos são dos que forem expulsos das 
sinagogas e coisas por amor de Meu Nome”. Pois a Bíblia diz, “Eles seriam obstinados e 
orgulhosos”. Quando? Nos últimos dias. Amantes de televisão, prazeres, mais do que amantes de 
Deus...pertubadores da paz, falsos acusadores. “Agora eu te digo, não vá você àquela reunião 
porque não há nada naquilo”. Falsos acusadores....assim diz a Bíblia. “Tendo forma de piedade, 
mas negando o poder de sua eficácia”. Que poder é este? 
90 Os discípulos perguntaram...um momento....os discípulos fizeram esta pergunta, quando eles 
viram que Judas o havia traído e tudo estava à mão; eles disseram, “Senhor, restaurarás Tu desta 
vez o reino para Israel?” 
91 Observe o que Ele disse. “Não vos compete saber a hora, ma ide a Jerusalém e sereis 
revestidos do poder do alto antes de serem minhas testemunhas”. Uma testemunha tem que saber 
de algo. Uma testemunha tem que ter uma experiência. E você não pode ser uma testemunha de 
Cristo até que o Espírito Santo te batize. 
92 Jesus não permitiu os discípulos pregarem o Evangelho até que eles recebessem o Espírito 
Santo; mesmo eles tendo a honra de terem andado com Ele por três anos e meio. Embora eles 
fossem homens santos; aceitos em Sua visão, Ele não os deixou pregar até que eles esperassem 
lá em cima e tirassem todas as diferenças fora deles, e então o Espírito Santo viesse. 
93 O que o mundo precisa hoje é daquele mesmo preenchimento. Quando o vazio chega, ele 
precisa de um preenchimento. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tem 
dúvidas, isto traz fé; onde você tem indiferença, isto traz amor, onde você tem ódio isto traz a 
companheirismo; e então a Igreja do Deus Vivo, algum dia será unida sob uma grande cabeça, e 
aquela será a Cabeça de Deus. Deus dentro do Corpo unido de Cristo, será o Governante e o Rei 
do Senhor sobre toda a Igreja, sob o Seu controle. Então ela será recebida. 
94 Hoje, todas as Torres de Babel que eles construírem, todos os foguetes que eles puderem 
encontrar, todos Socialismo e Comunismo que eles puderem misturar, todos os Sistemas 
eclesiásticos falharão, mas apesar de tudo isto, Deus terá uma Igreja unida sob o Seu Rei, sob o 
Seu Reino através do Batismo com Espírito Santo. 
95 Jesus disse. “Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em Meu Nome expulsarão demônios, 
falarão em novas línguas. Se pegarem em serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, isto 
não lhes fará dano algum. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão”. Grandes 
sinais e maravilhas... “As obras que faço também as farão. Até maiores do que estas as farão, pois 
eu vou para o Pai. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu 
estarei convosco...”. O quê? Esvaziando, limpando”...então estarei em vós até o fim do mundo”...a 
consumação, Certamente. “Estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo”. 
96 Quando aquele Espírito está ali. Ele retém a Palavra Eterna de Deus, e chama tudo contrário 
como se não fosse. Não importa o que acontece, o que o mundo diz, o que qualquer coisa diga...Se 
Deus fez a promessa, o homem que está revestido com aquele Espírito segurará aquela promessa 
de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. 
97 A Igreja é pura. A Igreja é purificada pelo Espírito Santo; é queimada toda dúvida de sua 
consciência, e a incredulidade é tirada. E quando eles ouvem a Palavra de Deus dizer certa coisa, 
eles crêem nisto. Oh, eles seguram nisto. Eles simplesmente não se afastam disto. 
98 E o mundo hoje, meus amigos, está desejando ver as pessoas que estão unidas em Cristo, 
mostrar o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo....heróis corajosos. Concluindo eu posso dizer; o 
mundo deseja ver heróis;isto é bom. O velho ditado diz: Os covardes morrem milhões de vezes 
enquanto os heróis nunca morrem. 
99 Há uma história que veio a minha mente. Gostaria de contá-la a vocês por um momento. É a 
história de um herói que é sempre esquecida. Muitos de vocês homens, de minha idade, e vocês 
mulheres recordarão bem dela em nossos livros escolares. 
100 Isto foi muitos anos atrás na Suíça. O povinho suíço havia subido as montanhas e construído 
algumas casas para eles. Eles tinham suas próprias economias e outras coisas, e suas casinhas. E 
eles as amavam. Eles não eram pessoas de guerra, eles eram pessoas pacíficas. 
101 E então, de repente, certa vez, chegando na Suíça vinha um grande e poderoso exército. E 
eles eram homens bem treinados e firmes como estes assentos aí....como uma parede de tijolo, 
Grandes escudos, grandes lanças, guerreiros bem treinados...E eles entraram marchando na Suíça 
para tirar o que a Suíça possuía. E os Suíços foram guardar suas casas, despediram de suas 
esposas, filhos, beijando os nenês. Eles apanharam velhos pedaços de lâminas de foices, pedras e 
rochas, grandes pedaços de Paus, e foram para o vale para encontrarem com o exército que vinha. 



102 Quando se ajuntaram lá fora, um montinho de homens, e ao redor deles havia um grande 
exército que marchava. O que poderiam eles fazer? Eles pararam...sem esperança, sem ajuda...um 
olhando para o outro: eles estavam vencidos. Ali não havia nenhuma maneira. Eles estavam 
derrotados. 
103 Depois de algum tempo, ali havia um homem chamado Arnold Von Winkelried. Ele se levantou 
e disse. “Homens da Suíça, do outro lado da montanha há uma casinha branca onde a minha 
esposa e três filhos me esperam”. Ele disse, “Quando eu os beijei despedindo nesta manhã, eu 
nunca os verei mais outra vez aqui nesta terra”. 
 Eles disseram, “Arnold Von Winkelried, o que vais fazer”? 
 Ele disse, “Neste dia eu morrerei pela Suíça”. 
 “Bem”, eles disseram, “Arnold Von Winkelried , isto não trará nenhum resultado. Por que diz 
que morrerá pela Suíça?” 
 Ele disse, “Vocês peguem o que têm...lâminas de arar, foicinhas, varas, paus, clavas e pedras 
e me sigam. E vocês lutem da melhor maneira que puderem com o que vocês tem”. 
 Eles disseram “O que vocês fará?” 
 Ele jogou no chão sua foice (a coisa com a qual ele lutaria), ele levantou suas mãos e gritou 
para aquele grande exército. Ele olhou ao redor e viu onde estavam as lanças maiores. Todos 
uniformizados, em número, marchando diretamente para a montanha, sempre em frente. Oh, esta 
é a maneira que o diabo faz isto....os faz marchar para um canto. Ele levantou suas mãos e gritou, 
“Abram o caminho para a liberdade”, e o exército que vinha não entendeu aquilo. Ele começou a 
correr e gritar de novo, “Abram caminho para a liberdade”. 
104 Quando ele chegou bem no meio daquelas grandes lanças onde muitos apontavam para 
apanha-lo, ele estendeu os seus braços assim, e encheu os seus braços com aquelas lanças e as 
enfiou em seu peito. Tal demonstração de um verdadeiro heroísmo. Isto contrariou aquele grande 
exército, e isto os derrotou completamente. 
105 Eis que vieram os suíços com as varas e os paus e venceu aquele exército fazendo-os sair de 
sua nação, e eles nunca tiveram uma guerra desde aquele tempo até este, porque um homem fez o 
papel de um herói e fez o que estava correto. Aquilo nunca foi superado e raramente comparado 
como um heroísmo. Mas, oh, esta é uma coisa e tanto. 
106 Um dia há muitos anos atrás, quando os filhos de Adão, a raça deste mundo ficou encantuada 
num canto com enfermidade, doenças e pecado...Lhes foram enviados profetas...eles os mataram 
e tiveram todos os tipos de leis e as recusaram. E a raça de Adão estava sem saída num canto. 
107 Ali havia Um, O Qual saiu do Céu e disse, “Eu descerei à terra neste dia para dar a minha 
vida”. Ele descobriu onde estavam os dardos mais densos: os temores da raça de Adão era a 
morte. Ele agarrou a morte quando Ele foi para o Calvário e a puxou para o Seu peito e Ele disse 
aos Seus discípulos, “Esvaziem-se agora; vão até ali. Esperem ali em cima até que Eu lhes envie 
algo com que lutarem”. 
108 Desculpem-me ...Bendito seja o Nome do Senhor! Ele enviou o Espírito Santo e disse, 
“Sigam-me. Coloquem a enfermidade e o pecado na parede”. Homens e mulheres, a maior coisa 
que já foi dada para a Igreja de Deus não é segurar algum papel eclesiástico em sua mão, mas 
estar cheio do Espírito Santo e renunciar o reino do diabo até que o nosso Capitão Chefe venha 
para vencer. 
109 Deus nos abençoe. Não pensem que estou fora de mim mesmo. Aquilo é verdade; eu sei o 
que falo...homem de honra. Mulheres, vocês que crêem em Deus: vocês que clamam ter o Espírito 
de Deus em vossos corações...se você está enfermo ou necessitado, você tem a arma ali para lutar 
com aquela enfermidade. Está em você. Deus lhe deu isto. 
110 Por que ficaremos atrás como um covarde? Por ficaremos nós aos lados? Vamos seguir o 
Capitão. Vamos seguir o que foi para o Calvário. Quando Ele foi para o Calvário, Ele foi ferido por 
nossas transgressões: pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. 
111 Tome o que Ele te dá e lute com a enfermidade e o pecado. Lute com a incredulidade. Diga ao 
diabo que ele é um mentiroso. Cristo diz que Ele tem vencido o mundo. “Maior é Aquele que está 
em você do que aquele que está no mundo”. Maior é o poder de Cristo em você do que aquela 
enfermidade que você tem em seu corpo nesta noite. Maior é o poder de Cristo do que pequeno 
pecado que te aflige e que você não pode vencer. Vamos tomar aquele Espírito Santo e lutar com o 
diabo e sair vitoriosamente. Como os heróis da cruz, oremos. 
112 Jeová, Jeová-rafa, Jeová-jire, nós chegamos no Nome de Jesus. Nós vimos porque Ele disse, 
“Tudo que pedirdes ao Pai em Meu Nome, Eu o farei”. Aqui está um grupinho de pessoas nesta 



noite, que estão cabaleando tentanto ficar debaixo da bandeira. E o diabo os está vaiando. Eles 
olham lá fora naquele grande exército que está ao redor deles, aquilo lhes diz que os dias dos 
milagres já passaram, e não existe tal coisa. 
113 Oh, Senhor, Deus, que eles possam agarrar aquela esperança de Vida Eterna que enche os 
seus corações...o Espírito Santo. E se Ele não os encheu, que Ele possa faze-lo agora. Que todas 
as Dúvidas possam desaparecer, e que este pequeno grupo de pessoas nesta noite possa estar 
cheio do poder de Deus; para tirar o lugar de incredulidade e dúvida, e lhes dar fé, amor, alegria, 
regozijo, e o Espírito Santo para segurar aquela promessa que Deus dá. Como Abraão no passado, 
e chamar as coisas que não são como se fossem, porque assim disse Deus, Concedida isto, 
Senhor. 
114 Enquanto temos nossas cabeças inclinadas em todos os lugares neste edifício, eu gostaria de 
saber se há alguma pessoa aqui sem o Espírito Santo, nesta noite, que diria, “Oh Senhor, tenha 
misericórdia de mim. Estou envergonhado de estar pendurado nestas torres eclesiásticas de 
sistemas feitos pelo homem...de todas estas dúvidas e coisas que eles produzem. Senhor, tire-me 
deste domínio nesta noite, e me coloque em Teu domínio através do Batismo com o Espírito Santo. 
Eu desejo isto agora, Senhor. Dê-me fé para crer em minha cura. Dê-me fé para crer que meus 
pecados estão perdoados, e todas estas coisas. Dê-me fé para que então o Espírito Santo possa 
entrar em mim e transbordar minha alma em regozijo”. 
115 Levantará você suas mãos a Ele e dirá, “Eu desejo receber isto”. Deus te abençoe, senhora. 
Deus te abençoe, você, você, você (em todo o edifício). Deus te abençoe aí atrás, senhora. Estou 
esperando, Deus está observando. E você aqui, toda esta fila, sim, Deus te abençoe. 
116 “Eu quero o Espírito Santo. Estou cansado de sair por aí...uma vida pela metade. Mau humor, 
agitações, confusões, dúvidas e temores, está tudo em meu coração, irmão Branham, mas quero 
tudo isto fora. Desejo estar num lugar onde passa ser uma luz que brilha. Desejo que a minha vida 
seja como a de Estevão”. Como ele era destemido. Eles dizem que sua face brilhava como a de um 
anjo. Isto não precisava do clarão de uma luz. Um anjo austero e saberia do que ele estava 
falando. 
117 Ele se colocou diante daquela Côrte do Sinédrio e disse, “Vós de dura cerviz, incircuncisos de 
coração e ouvidos. Vocês resistem o Espírito Santo como vossos pais fizeram; da mesma forma 
vocês fazem”. Ele era um anjo. Ele tinha uma mensagem. A palavra anjo, significa,  mensageiro. 
Faça de mim um mensageiro, Senhor, do Poder Divino de Cristo através do Espírito Santo em meu 
coração. 
118 Levantaria você sua mão, alguém que ainda não o fez? Suas bênçãos estão sobre você, 
Senhor. As bênçãos estão sobre você, jovem. Deus te abençoe, rapaz. O Senhor te vê.  
119 Bom, está bem, agora com os seus corações inclinados, vamos orar a Deus para que te 
encha do Espírito Santo bem onde você está. “Irmão Branham, você deseja descer e colocar as 
suas mãos sobre mim para receber o Espírito Santo?” Eu não tenho que faze-lo. 
120 Enquanto Pedro dizia estas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre aqueles 
que ouviram a Palavra. A fé vem pelo ouvir, não imposição de mãos, mas pelo ouvir. Ouvir o que? 
A Palavra de Deus. 
121 Eu tenho tentado de meu modo humilde a lhe mostrar as torres que estão sendo construídas, 
as Torres de Babilônia que têm que cair. Agora estou te apontando uma torre e há somente um 
caminho para isto. Isto é através do Espírito Santo. 
122 Você não pode ficar neutro. A Bíblia diz que neste dia cada homem que não estivesse selado 
com o Espírito Santo teria a marca da Besta. O que é a Marca da Besta? Incredulidade. Não sabe 
você o que...Se os teus pastores te ensinaram, no Velho Testamento quando a trombeta soava, se 
um homem quizesse ficar livre ele ficava livre. Se não, ele ia até o pilar e uma sovela furava a sua 
orelha, porque ele recusava a liberdade. E se você recusa a liberdade, então você servirá àquele 
mestre pelo resto de seus dias.  
 E você está perdido. 
123 “Qual é o Selo de Deus, irmão Branham?” O Espírito Santo. Você diz, “É isto escriturístico?” 
Absolutamente. Muitos deles, mas deixe-me te dar um para que você não esqueça isto. Efésios 
4:30 diz, “Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estais selados até o dia da 
redenção”. Aí está o Selo de Deus. Isto é o que estou tentando lhe dizer. Você tem olhado para o 
Selo de Deus para vir nos últimos dias...não na sua testa. Dizendo que isto que estava em sua 
testa é o seu conhecimento para compreender. Mas a Bíblia diz que o Selo de Deus é o Batismo 
com o Espírito Santo. Cada um que tem isto em seu coração é livre. Eles são selados através do 



conhecimento de Deus, em suas testas, que eles realmente sabem que Jesus morreu e ressuscitou 
outra vez, porque eles podem vê-Lo. 
124 “Um pouco mais e o incrédulo não Me verá mais, mas vós Me vereis”...aqueles que têm o 
Selo. “Pois eu estarei convosco e até mesmo em vós até o fim do mundo”. As obras que faço 
também as fareis. Mesmo maiores que estas, pois vou para o Meu Pai”. O mundo incrédulo anda 
em densas trevas ao redor de alguma Torre de Babel. Apalpando algo, ou outro, ao redor de 
alguma supertição, algum culto...enquanto o verdadeiro crente e os sinais e maravilhas...e isto é 
escondido dos olhos do incrédulo. Abrem seus corações, agora e deixe-O entrar. 
125 Eu vou aos ministros também, no edifício, para orarem especialmente agora. Este é um 
grande momento...este momento selará o destino, sem dúvida, de muitos. 
126 Uma alma vale mil mundo. Quão grande é este momento. Senhor, Deus, criador dos Céus e 
da terra... Jeová, desça agora através da misericórdia do Senhor Jesus, O Bendito, e derrame o 
Óleo Santo do Teu Espírito dentro de cada coração aqui....aqueles que estão famintos. 
127 Está escrito na Bíblia, “Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre 
eles”. Não é de se admirar, que eles estivessem todos sedentos. Tu disseste, “Bem-aventurado 
sois quando tiverdes fome e sede de justiça pois sereis fartos”. Como podemos falar com as 
pessoas a respeito de Cristo quando elas não estão sedentas por Ele? Quando elas estão 
assentadas em seus pensamentos feitos pelos homens e estão satisfeitos. Não sabendo que são 
miseráveis, pobres, cegas, perdidas e não sabem. 
128 Deus seja misericordioso nesta noite, para com aqueles que estão levantando as suas mãos: 
aqueles que estão desejando o que Espírito Santo entre. Que Ele possa fazer descer as correntes 
de Suas bênçãos agora. Derramando dentro de cada coração e enchendo-os com um alegria 
transbordante...que eles possam saber que Ele vive. 
129 Dê-lhes o entendimento de como Te aceitar. Dê-lhes o entendimento de que Tu estás ali, mais 
ansioso para entrar em seus corações do que eles de Te terem. Que cada sentimento estranho, 
cada demônio que está assentado por aí assobiando, “Agora, você não receberá isto, você não 
receberá isto”. Que eles posam chamar este diabo de mentiroso. Deus fez a promessa, e Deus 
guardará a Sua promessa. Mas como podemos nos assentar e encolhermos como uma tartaruga 
em seu casco. 
130 Eu oro para que Deus liberte este ajuntamento de pessoas e envie o Espírito Santo do alto 
com grande poder e veemência sobre eles. Que os seus corações possam estar abertos, agora. E 
se eles simplesmente puderem receber o Espírito Santo, Senhor....Ele lhes anunciará que todas as 
bênçãos de Deus lhes pertence. Conceda isto, Pai, no Nome do Senhor Jesus. Amém. 
131 Você não o ama? Crê você que esta é a verdade? Eu não sou um pregador eclesiástico. Mas 
se eu simplesmente pudesse expressar o que eu vejo em meu coração: Eu vejo o fim do tempo. Eu 
sei que a mensagem é a verdade. Se eu estivesse morrendo neste momento, a mensagem é a 
verdade. E creio que os olhos das pessoas, muitas vezes, estão cegos. Mas Deus simplesmente 
em cada era. 
132 Ele enviou Noé...quantos foram salvos? Quantos foram salvos nos dias de Ló? Jesus disse, 
“Assim também será na vinda do filho do homem”. Certamente...só alguns, mas a mensagem 
seguiu em frente da mesma forma. 
133 Agora ouçam. Quantos crêem que Deus está aqui? Vejamos suas mãos. Quantos crêem que 
Ele é Jeová-rafa, o Senhor que te sara? Quantos crêem que Ele ó Jeová-jire, o Senhor que proveu 
o sacrifício? Ouçam amigos, muitas vezes o meu ministério na América não tem sido muito eficaz, 
porque parece que as pessoas estão tão confusas. Um ensina uma coisa, e outro outra: em vez de 
se assentar e apanhar a Bíblia e Lê-la para si mesmo, e ser convencido pelo Espírito Santo. 
134 Agora veja, você não precisa....você foi ensinado para que as pessoas coloquem as mãos 
sobre você. Isto não tem importância; o meu ministério é para testemunhar a evidência de Jesus 
Cristo ressuscitado dos mortos. Agora alguns de vocês pensavam que era telepatia mental. Vocês 
escreveram suas cartas hoje e disseram assim. 
135 Ontem a noite eu peguei as pessoas que tinham cartões de oração, e as mandei voltar e 
simplesmente chamei aqueles que não tinham cartões. Amigos, deixe-me lhes dizer, como servo 
de Cristo...Estão assentados aqui Gene e Leo, meus amigos do peito. Aqui está o Dr. Vayle; o meu 
filho, Billy. Ali está o irmão Sothman, o empresário canadense. O irmão Norman, aquele que 
preparou esta reunião. Muitos homens...telefonaram para minha cidade...telefonem para o prefeito 
de minha cidade, o Sr. Hodenpehl; chamem o juiz: chamem a força militar; chamem o Dr. Sam 



Adair, o maior médico do Sul (aquela grande clínica). Lhes perguntem que tipo...que visões 
aconteceram.Lhes perguntem se isto é verdade. 
136 Chamem o Dr. Sam Adair, nesta noite, e lhe perguntem o que ele fez quando esteve numa 
situação difícil. Ele foi até a minha casa, se ajoelhou e ali se colocou diante de Deus, ele e eu, até 
que Deus lhe mostrou uma visão. E perguntem a ele se isto alguma vez já falhou. Telefonem para 
ele por minha conta... Dr. Sam Adair..que dirige uma grande clínica ali. Perguntem a ele como ele 
conseguiu a clínica ali, quando ele estava lá em cima em minha casa chorando e disse que a 
cidade precisava de uma clinica, e eu lhe disse exatamente onde seria construída, e ele a 
construiu. 
137 Ele disse, “A gente não pode comprar aquele lugar”. Ele disse, “Há vinte e cinco anos isto está 
nos tribunais de Boston.” 
138 Eu disse, “Assim diz o Senhor, ela será sua antes de vinte e quatro horas”. E eu disse, “Você 
terá uma clínica ali, que será construída de tijolos vermelhos. Você terá uma placa na porta...” e 
assim por diante. 
 Ele disse, “Billy, não duvidaria de ti por nada, filho”. 
 Eu disse, “O Senhor a deu a ti, Doutor”. 
139 Telefone para ele nesta noite e lhe pergunte o que aconteceu. Na manhã seguinte ele me 
telefonou. Ele disse, “Estou quase morrendo de frio. Eles acabaram de me telefonar e algo 
aconteceu ontem a noite, e já compramos o lugar”. Pergunte a ele sobre casos que ele envia com 
câncer. Todo comido, sem nenhuma esperança. Nós oramos...Ele me deixa esgotado no hospital. 
Nós entramos em um quarto e fechamos a porta. O Senhor mostra uma visão ou diz quando eles 
se vão ou simplesmente o que vai acontecer. Pergunte a ele se isto já falhou. Isto é o menor que eu 
tenho visto ser feito em qualquer de minhas reuniões. Isto é certo. Eu tenho tentado tudo para 
romper a coisa. 
140 Eu subo...então vocês pensam que é o cartão de oração. Eu distribuo os cartões de oração 
por ali. E estou tentando tudo. E eu estou aqui como seu servo e seu irmão. Estas coisas 
aqui...Aqui está Banks Wood assentado em algum lugar, meu vendedor de livros. 
141 Leo e Gene aqui, há dois rapazes (um católico e o outro eu creio que não pertencia a nada). 
Quando eles vieram a Hammond, Indiana, e viram o Espírito Santo naquelas milhares de pessoas 
chamando a poucos anos atrás, um deles tinha uma grande barba; e eles formaram um FBI para si 
mesmos, e vieram ver se estas coisas estavam corretas. Eles chegaram à minha casa se 
apresentando como evangelistas e assim por diante, e o Espírito Santo desceu imediatamente e 
falou. Aqui estão eles assentados aqui, agora. Vêem, ora, não pode você superar isto? Qual é o 
problema? 
142 O Sr. Wood...ele está aqui em algum lugar...estava me dizendo...assentado bem aqui...Eu 
estava  lá embaixo em Louisiana; eu o vi ficando ferido. Eu telefonei para ele e lhe disse para 
viajar. No dia seguinte seu dedo foi cortado fora. Ele teria ficado sem o seu braço, se o Espírito 
Santo...Há poucas noites atrás quando estávamos em Chicago, eu o vi no meio de uma fumaça e 
lhe disse para ter cuidado. Ele teria se envenenado ali..foi naquele monte de fumaça e teria morrido 
ali mesmo. 
143 Pergunte como as coisas são preditas semanas após semanas, eu lhes mostrarei o que é isto. 
Isto é sua própria fé, e esta é a razão pela qual as coisas não podem acontecer. È a sua tração do 
Espírito Santo. 
144 Jesus não teve um visão para a mulher; foi a sua fé que lhe tocou. Esta foi a razão pela qual 
Ele enfraqueceu. É a sua fé que faz isto, não a minha. É você quem está fazendo isto. E se você 
tirar estes sentimentos fantasmas de você e realmente crer em Deus, esta coisa romperá em um 
grande reavivamento de aleluias...e os cegos, mancos, aleijados e tudo acontecerá. Mas se você 
está aí confinado, como pode Ele fazer isto? 
145 Eu creio em ser conservador mas não somente isto, mas aquelas coisas conservadoras te 
dão um espírito de supertição. Não me diga. Estou aqui de pé agora. Eu sei do que estou falando. 
O Espírito Santo está aqui neste edifício agora mesmo; curará cada um de vocês onde estão 
assentados, se crerem nisto. Ele já o fez. Quantos crêem nisto? Crê você nisto? Está bem, eu verei 
o quanto vocês crêem nisto. 
146 Inclinem vossas cabeças por um momento. Coloque sua mão sobre alguém que esteja perto 
de você. Agora simplesmente se afaste de cada supertição. Você está sob o domínio de Cristo. 
“Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome, Eu estarei no meio deles”. 



147 Você pode me chamar de hipócrita, mas você descobrirá num minuto. Eu vejo pessoas neste 
momento serem curadas. Isto é certo...neste momento. Talvez você não reconheça isto agora, mas 
se os pastores neste edifício não virem as pessoas chegando para eles, depois que eu partir, lhes 
dizendo que os problemas no estômago e coisas assim as deixaram...eu sou uma falsa 
testemunha. Isto é certo, eu vejo isto. Eu estou olhando isto agora em outro mundo. Creiam.  
148 Creia. Certamente, se um pobre ignorante Hotentote da África que nem mesmo sabe qual é a 
mão direita ou a esquerda, pode aceitar isto, e que tal você que pode ler a Bíblia e a quem foi 
ensinado o cristianismo? Se aquele pobre companheiro tem que crer nisto somente olhando nisto 
uma só vez, (porque tenho que ir a outra parte no dia seguinte)...e milhares se levantam das 
cadeiras de roda...aleijados e cegos...E você? Oh Deus, quão misericordioso Tu és. Quanta 
benevolência... não desejando que alguém se perdesse. 
149 Agora se assenta mais próximo de Deus. Confesse seus pecados. Confesse sua 
incredulidade. Diga a Deus que você está envergonhado de si mesmo, de sua incredulidade. Eu te 
desafio a fazer isto, e você verá a Glória de Deus. 
150 Sinto ungido, neste momento, a fazer algo diferente que ainda não fiz. Nunca fiz isto em 
minha vida, mas me sinto dirigido a fazê-lo neste instante. 
151 Confesse o seu passado, neste momento. Diga, “Bem, sou um cristão”...Confesse a sua 
incredulidade. Diga a Cristo que você nunca mais deixará de crer Nele outra vez. Neste momento, 
estará terminado. Você nunca reclamará disto mais. Não importa o que pareça, quais os sintomas; 
você crerá nisto, porque assim disse Deus. Assim disse Deus. 
152 Você saiu da Torre da Babilônia. Você chegou ao Vale onde está o Lírio do Vale. Você chegou 
ao lado da montanha, onde a graça de Deus está fluindo livremente da fonte da vida. 
153 Confesse suas falhas. Diga, “Deus....” Se você fez qualquer coisa para alguém diga, “Eu 
voltarei e consertarei”. Faça isto agora. Agora, quero que cada um de vocês, agora, enquanto faço 
esta oração, quero que orem. Repita algo comigo. Vou simplesmente dizer, mas você repita de seu 
coração. Com suas cabeças inclinadas, olhos fechados... todos.Não levante sua cabeça até que eu 
diga para faze-lo. Estou simplesmente olhando para ver o que eu posso ver. 
154 Diga após mim: Deus Todo Poderoso, Criador dos Céus e da terra. Autor da vida eterna, 
Doador de cada boa dádiva; tenha misericórdia de mim, oh, Deus. Perdoe a minha incredulidade. 
Creio no Evangelho. Creio que Tu estás agora realizando a Tua Palavra em meu corpo...abra os 
canais. Eu me esvazio de minha incredulidade. Recebo Teu Espírito. Eu creio que Tu estás em 
mim agora. Eu creio que minha enfermidade desaparecerá. 
155 Como pode existir a morte e a vida em meu corpo, quando Tu estás ali? Creio em Ti, e Eu te 
aceito agora, como o meu Curador. 
156 Agora fiquem com suas cabeças inclinadas. Esta é a sua oração. Esta é a sua oração. Agora, 
vou orar por você. Fique calado em...fique calado, com Deus. Não tenha nada mais em sua mente, 
agora. Ele está bem com você...bem aí ao seu lado. Você diz,”Eu quero o Espírito Santo, irmão 
Branham”. Está bem, Ele está bem aí para te dar isto. Você diz, “Eu desejo a cura de meus olhos, 
irmão Branham”. Ele está bem aí para dar isto. “Eu desejo o meu bebê curado”. Ele está bem aí 
para fazer isto. “Eu desejo o meu irmão ou minha mãe...” Ele está aí para fazê-lo. Bem aí - Jeová-
jire, o Sacrifício provido. 
157 Agora, vou orar por você. A Bíblia diz, “A oração da fé salvará o doente. Deus o levantará”. Se 
eu encontrei graça diante de vós através da obra do Espírito, orarei com todo meu coração, neste 
momento, que o Espírito Santo testemunhe que a obra está consumada. 
158 Oh, Deus, meu Pai, venho no Nome de Jesus para orar por estas pessoas que confessarem 
agora com honestidade e sinceridade seus erros. Oh, bendito Deus, que esta possa ser uma noite 
que eles nunca esqueçam. Que o Espírito Santo possa entrar em cada coração, neste momento, e 
simplesmente tire para fora toda...tudo e todas enfermidades de seus corpos. 
159 Eu agora desafio ao diabo para um debate. Satanás, Tu estás ciente de que estás derrotado. 
Não tens nenhum direito legal. Jesus Cristo, o meu Senhor, tirou toda a autoridade que tu tinhas, 
quando Ele morreu no Calvário para tirar o pecado e a enfermidade. É tu não és nada a não ser um 
enganador. Tu sabes que quando o nosso Senhor chegou àquela árvore, Ele amaldiçoou a árvore. 
E no dia seguinte ela estava seca. E nosso Senhor disse a Seus discípulos, “Tenham fé em Deus. 
Pois se disserdes a esta montanha, mova-te, não duvidando em seu coração, mas crendo que o 
que dissestes acontecerá, tereis o que dissestes”. Tu conheces a Escritura sobre isto. E eu acabei 
de ensinar a estas pessoas que Deus está nelas, e se Deus está nelas e elas falam com aquela 
enfermidade e dizem, “Afasta-te de mim!” e não duvidam em seus corações, aquela enfermidade 



tem que sair imediatamente, pois assim disse Cristo. Pois não são eles que falam, é o Pai que 
habita neles que está falando. Eles estão necessitados então, saia deles no Nome de Jesus Cristo. 
Eu digo como um servo de Deus através da mensagem de um anjo, que ungiu e tem provado para 
as pessoas que Jesus está aqui, e a mensagem está correta; então saia deles no Nome de Jesus 
Cristo. Eu te conjuro para que deixes cada pessoa enferma e vá para as trevas, no Nome do 
Senhor Jesus Cristo”. 
160 Você ouviu isto? Eu tenho certeza que vocês ouviram. Quantos acabaram de ouvir um grande 
rugido através do edifício neste instante? Aquilo foi isto! Certamente você não duvidará mais. 
Aquilo foi Deus falando de volta. Não pode ver você? 
161 ...crê você que está curado? Crê você que Deus responde as orações? Levante as suas mãos 
para Ele. Agradeça-o por isto. Está terminado. Você está curado. Jesus disse, “Se disserdes....” O 
que é isto? Quando você está fora da Babilônia, você está fora da incredulidade; você está fora das 
supertições;você está fora de todas estas coisas; e você está cheio com a Própria Vida de Deus. A 
sua voz é a Voz Dele. Você está...eu falei sobre isto. 
162 Em meu quarto, há pouco, Deus me disse para fazer isto e aqui está, Ele tem confirmado isto 
neste momento. Amém! Bendito seja o Nome do Senhor! Oh, que tempo! Esta é a primeira vez que 
aconteceu desde a África do Sul. Por quanto tempo tatearás na incredulidade? 
163 Compreenderam isto? O vento varreu esta plataforma neste momento, enquanto o Espírito 
Santo atravessou aqui, pois foi a Palavra Falada de Deus que fez isto. Amém. 
164 Quantos aqui foram curados? Levantem suas mãos. Quantos aqui sentem seus corpos 
diferentes? Levantem suas mãos. Aí está, você está agora curado pela Glória de Deus. Tudo que 
sente diferente...se você não podia mover o seu braço, mova-o. Se você não ouvia, com seu 
ouvido, enfie o seu dedo em seu ouvido e ouça...você pode ouvir. Se você não podia andar, fique 
de pé. Se você é cego, tire os seus óculos escuros dos olhos; você pode ver. O Espírito Santo 
passou através deste lugar neste momento em confirmação a Palavra. Aleluia! Bendito seja o 
Nome do Senhor. 
165 Passou pelo edifício como um vento. Quantos puderam sentir aquilo, quando passou por 
aqui? Levantem a mão. Seja honesto consigo mesmo. Aquele vento que passou através do edifício 
é o Espírito Santo. Diga, e isto será feito. Como uma grande e amável brisa, soprando, bem aqui, e 
eu ouvi quando atravessou a audiência. Vocês ouviram isto, e sentiram isto, também. É Sua 
presença. Todos agora que se sentem diferentes, todos agora que sentem que estão curados, 
todos agora que sentem que Cristo está em vós.... 
166 O que foi aquilo? Exatamente como o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes...descendo; o 
vento simplesmente varreu aqui. Quantos são testemunhas disto? Levante sua mão. Cada um 
honestamente de seu coração...Aí está. Isto varreu através do edifício logo então. É o mesmo 
Espírito Santo...o mesmo Espírito Santo; vem da mesma Palavra Bendito seja o Nome do Senhor” 
Amém. 
167 Todos que crêem que você está curado fiquem de pé. Cada um que crê que você sente 
diferente...que você está, bem agora, curado; fique de pé. Amém. É isto. Enquanto estamos 
esperando, enquanto você começa a se sentir diferente... Se você tinha dor cabeça, já acabou, 
fique de pé. Se você estava enfermo de estômago, fique de pé, se já acabou. Fique de pé como 
testemunha. Aí está você. Que faz isto? Foi o Espírito Santo Quem fez isto. Amém - encheu com a 
Sua bondade. Oh, que coisa. Oh, não sente você bem? 
   Esta é a minha história, este é o meu cântico, (Todos!) 
   Louvando o meu Salvador o dia inteiro; 
   Esta é a minha história, este é o meu cântico, 
   Louvando o meu Salvador o dia inteiro”. 
   Vamos cantá-lo outra vez. Todos cantando. 
   Esta é a minha história, este é o meu cântico(Todos!) 
   Louvando o meu Salvador o dia inteiro; 
   Esta é a minha história, este é o meu cântico, 
   Louvando o meu Salvador o dia inteiro”. 
168 Como se sente em estar curado? Levante suas mãos a Ele...como se sente em estar curado. 
Simplesmente olhe aí. Diga-me, não está o diabo derrotado? Certamente está. Amém. Ele é 
maravilhoso, maravilhoso, é Jesus para mim. Consolador, Príncipe da Paz, Deus Poderoso... 
   “Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. 
   Consolador, Príncipe da Paz, Deus Poderoso Ele é, 



   Salvando-me, guardando-me, de todo pecado e vergonha. 
   Maravilhoso é o meu redentor; louvem o Seu nome. 
169 Para benefício, se há alguém aqui que está duvidando, sinto isto em meu coração agora e 
contra meu espírito. Alguém está pensando que aquele rugido que passou há pouco foi causado 
por um avião ou algo. Deus, O Qual é o meu solene Juiz, aquele Espírito veio através desta 
plataforma...sacudiu até mesmo meu paletó de uma lado rugiu através do edifício, bem aí. Eu o 
senti...ví quando Ele saiu. Quantos são testemunhas agora?  A Bíblia diz. “Na boca de duas ou três 
testemunhas...” Isto não absolutamente... É o Espírito Santo. 
170 Recordam quando Jesus estava orando certa vez e ali veio um rugido vindo do Céu? Quantos 
se recordam disto? E alguns disseram...Oh, algo...”Foi um trovão”, ou algo assim. Aquele espírito 
cético continua vivo, mas Deus também permanece vivo. Ele está bem aqui....aquele mesmo vento 
veemente e poderoso que desceu do Céu no dia de Pentecostes está aqui para testemunhar 
aquela mesma coisa outra vez. O Deus Todos Poderoso é o Juiz de todas as coisas. Amém, vocês 
O amam? Louvado seja o Senhor. Está bem, cada um estreite a mão um do outro enquanto 
cantamos, Maravilhoso de novo. Metodistas e Batistas reúnam-se agora. Está bem. 
   “Maravilhoso...(vire e estreite a mão da pessoa que está perto de você) 
   Consolador, Príncipe da Paz, Deus Poderoso Ele é,  
   Salvando- me, guardando- me, de todo pecado e vergonha. 
   Maravilhoso é o meu Redentor, louvem o Seu Nome”. 
171 Louvado seja o Senhor. Você se sente bem agora? Tudo está terminado...todas as dúvidas se 
foram. Balance a mão para Ele. Está tudo terminado. Todas as dúvidas se foram. Oh, que coisa. 
Maravilhoso, maravilhoso, bom, todas as dúvidas se foram. Deus te abençoe, Dr. Vayle. 
 (O Dr. Vayle despede a audiência encerrando com uma oração....Ed.). 

 


