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1 Obrigado. Eu realmente gostei disto. Este é meu primeiro presente de Natal, então estou 
muito agradecido. E, bem, se eu simplesmente puder pregar agora sem tentar abri-lo! Eu sou 
simplesmente como uma criança com estas antecipações do Natal quanto a esperar por algo, 
vocês sabem, a gente apenas sente que há uma pequena surpresa e você tem que entrar nisto. E, 
você sabe, mesmo quando ficamos velhos, eu não creio que nós perdemos toda nossa infância. 
Você pensa assim? (A congregação responde, “Não” - Ed.) Somos apenas crianças crescidas, isto 
é tudo. 
2 Bem, louvado seja o Senhor! Estamos contentes de estarmos aqui outra vez, nesta boa 
manhã nas vésperas do Natal, procurando que as bênçãos do Senhor continuem conosco 
enquanto estamos na reunião, como tenho certeza que Ele tem abençoado.  
3 E eu creio, nesta manhã, que eles terão alguns presentes para as crianças, ou - ou é... (O 
irmão Neville diz, “Isto já foi providenciado - Ed.) ...já distribuíram, os presentes das crianças. Bem, 
isto é bom.  
4 Agora eu gostaria de fazer um rápido resumo da nossa última reunião, se posso fazê-lo agora. 
(O irmão Neville diz, “Amém”). São vocês que oram e confiam em Deus para eu sair para estas 
reuniões. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo de - apenas das últimas reuniões.  
5 Um dos eventos de projeção da nossa última reunião, aconteceu em Shawano, Wisconsin. Foi 
no auditório do Ginásio, no auditório do novo Ginásio, quando estávamos quase prontos para 
orarmos pelos enfermos. Eu tinha acabado de fazer a chamada de altar, e muitos haviam levantado 
suas mãos, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. E foi então que eu observei que algo 
estava acontecendo, que era lá no meio da audiência, um pequeno trabalho para mim. E era um 
homem com cerca de setenta ou setenta e cinco anos de idade. Ele caiu morto, morreu com uma 
parada cardíaca. Corria uma espuma de sua boca, e sua roupa ficou toda molhada. E - e a sua 
esposa esfregava sua face freneticamente.  
6 E - e eu sabia que aquilo era truque do inimigo. Ele faz estas coisas só para contrariar as 
pessoas, vêem, e então, quando ele faz aquilo, isto se torna uma confusão. Isto já aconteceu várias 
vezes na reunião. Recentemente em New England, isto aconteceu daquela forma outra vez, pouco 
antes daquela chamada.  
7 E então para evitar que as pessoas fiquem agitadas, eu... Nestas situações, você tem que ter 
sabedoria, para ver o que o Espírito Santo dirá. Porque somos ensinados nas Escrituras, que, 
“Todas as coisas operam juntamente para o bem dos que amam a Deus”.  
8 E ali haviam muitos filhos de Deus, amantes Dele. E eu fiquei olhando par ao homem, e vendo 
que ele espumava a boca. E - e como qualquer um sabe, quando a morte atinge a pessoa, 
geralmente vem a água, vê você. E - e a sua esposa, limpava sua face, e ela simplesmente fazia 
assim. Agora, para tirar as pessoas de observá-la, eu disse, “O seu marido, você quer que alguém 
lhe dê um gole d’água?” e obtive a sua atenção.  
9 E ela disse, “Irmão Branham, eu apenas vou deixar tudo com você”. E ela era uma - uma 
luterana, denominacional.  
10 E então eu pensei em chamar a fila de oração, e levantar as pessoas, para orar por elas. Mas 
em vez de fazer aquilo, o Espírito Santo começou a Se mover na reunião, sobre as pessoas, 
apenas chamando-as. E Ele passou por cima do velho sujeito, duas vezes. E então, de repente eu 
disse, “Vamos apenas orar”.  
11 E quando eu comecei a orar, eu ouvi a mim mesmo orando, o qual disse para a morte, 
“Liberte-o”. e assim que isto foi dito, aquilo, o homem ressuscitou outra vez, e ficou de pé. E toda a 
cidade se agitou com isto, o que o Senhor havia feito. 
12 E então, naturalmente, houve outras reuniões. E um pequeno caso que eu apenas gostaria de 
citá-lo, não para tomar muito seu tempo, mas foi em Los Angeles recentemente. Eu estava com o 
irmão Arganbright.  
13 E muitos de vocês sabem como é nos lugares, as pessoas chamando. São pessoas 
necessitadas. Nós não condenamos as pessoas por telefonar e pedir oração. Este é o nosso dever, 



é orar por estas pessoas. E isto foi terrível ali, porque tivemos muitas grandes coisas que o Senhor 
Deus fez. E, uma, ali havia um homem paralítico, estava paralítico por mais de vinte anos, e estava 
deitado em sua maca, e o Senhor Deus curou o homem e ele saiu andando da reunião. E aquilo 
começou uma pequena agitação no meio das igrejas.  
14 E então certa manhã, eu ouvi o telefone tocar. E o irmão Arganbright, com o qual eu estava 
hospedado, naquele momento não estava ali, para atender o telefone. E eu apanhei o telefone e o 
atendi, e era um - um pequeno missionário mexicano. E ele disse, “Eu não sabia que - que você 
estava na cidade, irmão Branham”. Ele disse, “Eu - eu - eu sei que o senhor terá uma reunião nesta 
noite, lá embaixo em algum lugar em direção ao “Cow Palace”. Eu tenho um garotinho que não tem 
nem mesmo cinco meses”. E disse, “Ele está morrendo, com câncer”. E disse, “Eu sei que não é 
costume fazer isto, mas,” disse, “poderia haver misericórdia, poderia você chegar e orar pelo 
pequeno companheiro?” Imagine se aquele fosse seu neném?  
15 E eu - eu disse, “Eu pedirei ao Sr. Arganbright para atender o telefone, e você simplesmente 
me diga, diga-lhe onde é o hospital, porque eu não conheço a cidade tão bem”. Uma cidade de 
quatrocentas milhas quadradas, eu nunca encontraria o hospital.  
 O Sr. Arganbright chegou, e disse, “Irmão Branham, você...” 
 Eu disse, “Eu sinto definitivamente dirigido que isto é do Espírito Santo”.  
16 Então nós descemos até a cidade, e dali para o hospital. E o irmão Mexicano, embora ele não 
fosse escuro, não era mais escuro do que sou, um homem mais ou menos da minha idade. E sua 
esposa era uma mulher Finlandesa, meio loura, uma dama bastante graciosa. E ele era um 
cavalheiro. E nós entramos no hospital.  
17 E, oh, eu vejo muitas cenas, todos nós vemos, que nos descontrolam e nos deixam 
emocionados, porém aquela foi uma das piores que eu já vi. Eles tiveram que trazer o nenenzinho 
ao... próximo ao berçário com uma enfermeira especial. E, quando eu olhei, o câncer havia se 
espalhado e comido seu queixinho, de tal forma que eles tiveram que colocar uma faixa ao redor de 
sua cabeça, para não deixar que a cabeça se rompesse. E em seu pequeno queixo, onde o médico 
tentou cortar fora o câncer, fez grandes buracos, de um lado para o outro, assim, ao redor de toda 
sua gargantinha. E isto simplesmente agravou o câncer, eu usaria a palavra, “espalhou”, seria a 
palavra correta. E aquilo passou para a sua linguinha, e a boquinha do bebê, não abria nem isto, a 
pequena língua havia inchado e saído deste tanto, e ficado preta, e ela fechava o ar que respirava 
por suas narinas.  
18 E aquele pai chegou ao lado do bebê, e disse, “Oi, Ricky”. Disse, “Nenenzinho do papai! O 
papai trouxe o irmão Branham para orar por você, Ricky”. E o bebezinho reconheceu o seu pai.  
19 E - e ele não respirava aqui em cima, então eles tiveram que fazer um corte em sua garganta. 
Ali havia um pequeno, algo parecido com um pequeno apito redondo que tínhamos a anos atras, 
estava na sua gargantinha. E isto captava sua respiração através daquele apito. E a enfermeira 
tinha que ficar ali o tempo todo por causa do câncer, com a drenagem, não podia obstruir aquele 
buraquinho. E ela tinha que puxá-lo assim, a drenagem do câncer por causa do câncer. E seus 
bracinhos estavam em talas, então ele não podia pegar naquilo com suas mãos, para arrancar 
quando estivesse sufocando. E a enfermeira ali o tempo todo. Quando aquilo começava a sufocar, 
ela ia e pegava umas coisas e puxava aquela coisa do câncer para fora daquele pequeno assobio 
ali em sua garganta.  
20 E suas mãozinhas assim estendidas para seu pai, sua cabecinha para trás. E seu pequeno... 
Bem, nós somos irmãos e irmãs. Sua fraldinha, não... O bebezinho, todo não era deste tamanho. 
Não tinha nem mesmo cinco meses de idade, e aquela coisinha reconheceu o seu pai! E ele disse, 
“Ricky, nenenzinho do papai!” Oh, como aquilo simplesmente derreteria o coração de um homem 
de ferro. E ele estava tentando brincar com ele ou estimulá-lo assim.  
21 E eu ali de pé, eu pensei, “Senhor Jesus, se Tu és a Fonte de toda compaixão, e toda 
misericórdia está Contigo, Tu alegrarias em ver este pequeno querido deitado aqui, morrendo 
assim? Eu simplesmente não posso crer, eu nunca crerei que aquilo - que aquilo seja a vontade do 
Deus Todo Poderoso, ver algo como aquilo”. Eu pensei, “Tu és a Fonte de misericórdia. E se Tu és 
a Fonte de misericórdia, então como Tu farias, poderias Tu ser um Deus misericordioso e ter prazer 
em ver algo como aquilo?” Eu pensei, “O que Tu farias se estivesses de pé aqui?” 
22 Bem, eu espero que o meu próprio grupinho aqui me conheça o suficiente, para saber que se 
eu sou fanático eu não estou sabendo disto. Se há qualquer coisa que desejo ser, é ser honesto. 
Quando me encontrar com Deus, eu desejo encontra-Lo com um coração honesto. E eu fiz o 
melhor que sei fazer.  



23 Porém algo falou comigo quando eu disse, “Senhor, o que Tu farias se estivesses aqui de 
pé?” Algo falou de volta, disse, “Estou esperando ver o que tu farás.”  
24 E quando eu olhei para aquela coisinha, eu peguei em sua mãozinha, não maior do que isto, e 
a coloquei em meus dedos, assim, e a segurei. E eu disse, “Pela fé em Deus, eu coloco entre este 
câncer e o bebê, o Sangue do Senhor Jesus Cristo”, e apenas virei e sai. O pai da criança saiu 
comigo. Eu simplesmente não pude dizer nada mais.  
25 E eu entrei no carro, e ele disse, “Irmão Branham, aqui está um pequeno dízimo que eu 
guardei para o irmão”. 
26 Eu disse, “Ó meu irmão, não faça isto”. Eu disse, “Não, eu não pego dinheiro”. 
27 Disse, “Mas isto é dízimo que vai para o ministério”. Disse, “Eu o ajuntei, pensei que te veria 
algum dia”.  
28 Eu disse, “Coloque isto na conta do Ricky lá dentro”. Eu disse, “Ele, ele precisará disto”. E 
então eu fui para casa.  
29 E duas horas depois, o queixinho havia voltado ao normal, a língua voltou para o lugar certo 
em sua boca. O amor benigno da misericórdia, o amor do Pai proveu a cura do bebê. Na manhã 
seguinte, o neném seria enviado para casa, por ser um neném sadio.  
30 E quando eu estava me preparando para partir... Naturalmente, aquilo espalhou pela Costa 
Oeste. E aqui determinado médico famoso havia enviado seu neto lá atras antes de Pasadena, e 
fez uma barricada ali, para orar por aquela criança; onde ele lhe havia dado uma injeção de 
penicilina, e aquilo fez com que aparecesse câncer no seu lado, um garotinho de dois anos.  
31 E então este pequeno missionário mexicano telefonou e disse, “Eu - eu tenho que ver o irmão 
Branham antes dele partir”. E minha esposa e eu já estávamos no carro”. 
32 E eu tinha pescado um peixe, a uns dois anos atras, lá embaixo no Rio “No - Return”, 
juntamente com os Homens Cristãos de Negócios. E o Walt Disney, aquele pessoal ali, o havia 
empalhado, porque é o recorde mundial da truta arco-íris. E eu a estava arrumando no carro.  
33 E ali havia um - uma pequena perua parou atras e dali desceu este pequeno pai mexicano. E 
as lágrimas corriam por sua face, enquanto ele corria e balançava seu chapéu; juntamente com sua 
pequena esposa Finlandesa. E ele disse, “Irmão Branham, aqui estão aqueles dízimos que o 
Senhor lhe enviou”. 
 “Oh”, eu disse, “Irmão!” 
 Disse, “Sabe, o Ricky está indo para casa hoje”.  
34 E eu disse, “Fico grato por isto”. Ele disse... Eu disse, “Mas eu lhe disse para tomar o - os 
dízimos e colocá-los na conta do Ricky”.  
35 Ele disse, “Era sobre isto que eu ia lhe falar, irmão Branham”. Ele disse, “Quando eu fui pagar 
o médico, nesta manhã, eu entreguei (este) este dinheiro para ele”. Eu disse, “Doutor, eu quero lhe 
pagar uma parte da conta”. Ele disse, “Senhor, nem mesmo mencione isto para mim. Você não me 
deve nada”. Ele disse, “Esta foi a maior coisa que já vi ser feita em toda minha vida”. Ele disse, 
“Este foi o fenômeno dos fenômenos!” Disse, “Você não me deve um centavo”.  
36 Isto simplesmente mostra que o Deus Vivo continua vivo. E agora antes de abrirmos Sua... Ó, 
há muitas outras coisas que aconteceram. Eu gostaria de ter tempo para lhes contar, porém o 
tempo não nos permite.  
37 E agora, logo após o início do ano, em janeiro, estou partindo para o estrangeiro outra vez. 
Pois, eu estarei em kingston, Jamaica, no - na pista de corridas, em janeiro, e dali para Porto Rico e 
assim por diante.  
38 Então vamos inclinar nossas cabeças por um momento, em oração, ao nosso grande, amado 
Cristo.  
39 Ó Senhor, Tu tens sido nosso refúgio em cada geração. Tu tens sido nossa ajuda imediata na 
hora dos problemas. E saber que a Tua Presença de amor nunca falha, Ela vai diante de nós e 
somos ensinados que os Anjos de Deus acampam ao redor daqueles que O temem.  
40 Traga sobre nós, hoje, Senhor, aquele temor de Deus, para que possamos saber que somos 
objetos da Tua mão, e estaremos um dia diante do Teu julgamento Divino. E há somente um 
remédio que conhecemos, e isto a Tua Palavra nos ensina, este é o Sangue do Teu Filho, Jesus, 
que faz intercessões por nós, nesta manhã, na Presença do Todo Poderoso, traga-nos a uma 
reconciliação com Ele, através de Seus méritos. E então nos é dado, uma graça sem mérito, e nós 
O amamos por isto. E como nós...  
41 Em nossa mente estão centenas de grandes coisas que Tu fizeste. E a maior de todas, que 
podemos lembrar, foi quando Tu nos salvaste de uma vida de morte, onde em nós habitava a morte 



por causa do pecado e trapaças. Mas aceitando o Seu perdão, de acordo com a Sua Palavra... 
Pois está escrito, “Aquele que ouve Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem Vida 
imortal”. E nós cremos Nisto e aceitamos Isto, e testemunhamos a presença do Espírito Santo.  
42 E agora nestas últimas horas malignas da história deste mundo, estamos agradecidos a Ti, ó 
Deus, por saber que... quando há tanta confusão de mente, “E as pessoas correndo de um lado 
para o outro”, como Tu disseste através dos santos profetas, que neste dia, “haveria um tempo que 
o homem iria do leste para o oeste, e do norte para o sul, procurando ouvir a verdadeira Palavra de 
Deus”. E nós vivemos para ver este tempo.  
43 E Tu predisseste que haveria um tempo, de Tua crucificação até Tua Vinda, “Um dia que não 
seria nem noite nem dia, seria sombrio, seria um tempo obscuro”, apenas Luz suficiente para se 
ver ao derredor. Porém, Tu disseste, “No entardecer, haverá luz”, o mesmo Filho, o mesmo Cristo, 
aquela Rosa em cena no Oeste. E geograficamente o sol se pondo no oeste, porém é o mesmo sol 
que levantou no leste. Da mesma forma é o mesmo filho de Deus enviado o Seu Espírito nestes 
últimos dias, para mostrar que Suas Escrituras não podem ser rompidas, cada uma deve ser 
cumprida.  
44 Nas vésperas deste grande Natal, quando, nós sabemos pouco, porém este pode ser o último 
em que nos assentaremos juntos. E nós pedimos que o Filho do Deus Vivo habite no nosso meio 
nesta manhã, e nos fale de Sua bondade e de Sua misericórdia, e nos dê perdão de nossos 
pecados.  
45 E nós não esquecemos, Senhor, aqueles que estão aflitos e necessitados do Teu toque de 
cura, o mesmo Deus o Qual permitiu que o Ricky vivesse, trazendo de volta os mortos como Tu 
prometeste que farias nestes últimos dias. E Tuas Palavras são verdadeiras. Nós cremos que Tu 
estás aqui nesta manhã, onipresente, e está mais do que desejando fazer excessiva e 
abundantemente acima de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Nós esperamos em Ti, Pai, no 
Nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém.  
46 Agora nesta noite, se o Senhor permitir, eu gostaria de ter um culto evangelístico. Ainda não 
sei exatamente o que será a minha mensagem, como o nosso bondoso e amado pastor me pediu 
para falar nos dois cultos de hoje. E eu tentarei isto pela graça de Deus. E eu desejo falar sobre o 
Messias que há de vir, ou algo dentro deste assunto nesta noite, ou nesta seqüência. 
47 Nesta manhã, sendo que é na... o domingo antes de Natal, eu gostaria de falar sobre algo que 
creio que os pequeninos, que acabaram de ser despedidos e já tomaram seus lugares na igreja, 
possam ser capazes de compreender; um pouco, do que chamaríamos de, um tema de Natal. 
48 E você que deseja ler nas Sagradas Escrituras, vamos abrir comigo no Evangelho de São 
Mateus, capítulo 2, enquanto lemos Sua Palavra.  
49 E não esqueça, o culto começará as sete e trinta. É isto mesmo, não é irmão? (O irmão 
Neville diz, “Correto. Sim” - Ed.) Sete e trinta, exatamente, nesta noite. E será mais ou menos uma 
hora de culto, de pregação no culto.  
50 E agora vocês que tem suas Bíblias abertas, eu simplesmente gostaria de ler um verso ou 
dois disto, para um - um tema, e oramos para que Deus nos dê um contexto.  
 E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no rei... no tempo do rei Herodes, eis que uns 
magos vieram do oriente a Jerusalém, 
 Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no 
oriente, o viemos a adora-lo.   
51 Eles deviam estar terrivelmente cansados. Vê você, o mandato era de urgência. E era a 
ordem do rei, portanto ela devia ser cumprida. E poderia parecer estranho, em tão grande cena 
estamos olhando, o primeiro Natal, que tal ordem seria emitida naquela época. Mas, você sabe, o 
Deus do céu predestinou todas as coisas, através de Jesus Cristo, e tudo tem que operar de 
acordo com Sua grande vontade. E como eles estavam ali, apenas no lado oeste de Belém.  
52 Quando você sobe, lá de baixo para a Judéia, você passa por uma montanha, e é uma terra 
rochosa, deserta e assolada. E seguindo por uma das principais ruas de Belém, há um pequeno 
caminho que vai até a montanha, que é chamado de a estrada, e não é mais do que uma pequena 
trilha como encontramos aqui onde os animais passam. Porque, era a trilha dos jumentos, onde os 
jumentos e os camelos passavam, descendo para a Judéia, fora de Belém. 
53 E quando você está em cima, vindo da Judéia, subindo para Belém, e para em cima da colina, 
há uma grande rocha ali, algo como um terço do tamanho deste edifício. E deve ter sido mais ou 
menos por ali onde eles pararam após a colina, para descansar a pequena mula. E José estava 
muito cansado porque ele havia se esforçado naquele dia, para chegar em Belém.  



54 Porque, havia um decreto que veio de Herodes e de César Augusto, que cada pessoa deveria 
voltar ao lugar em que nasceu, para pagar os impostos. E os impostos sempre tem sido a ruína de 
todas as nações.  Cada nação que caiu, caiu por causa de seus impostos. E eles tinham que se 
alistar.  
55 E, ó, somente um homem com um coração de ferro faria com que uma mulher, na sua 
condição, saísse de casa e fosse para longe, em sua condição, porque você vê que ela iria ser mãe 
a qualquer hora. E ela era simplesmente uma menina, aproximadamente... creio estar em seus 
dezoito, dezenove anos de idade. E ela estava assentada no jumentinho, e enquanto o jumentinho 
suspirava quando eles pararam por um só momento de descanso.  
56 E José chegou até a margem de onde estavam eles, e olhou para Belém. Pouco sabia o 
mundo que aquela noite seria cantada pelos lábios do povo através das eras que haveriam de vir! 
E José, quando ele olhou e examinou a cidade e a elegância do povo, alguns do contra por terem 
que pagar seus impostos, eu, eu posso ouvi-lo dizer algo assim, “Querida, sabe, eu duvido que 
encontraremos lugar no hotel, nesta noite, para você. Eu posso ver as pessoas dormindo nas ruas 
e em qualquer lugar que encontram para dormir. A cidade está cheia. E aproximadamente todas as 
regiões ao redor vieram para o alistamento. 
57 Mas estranho, quando ele vira surpreso, para olhar, parecia que sua esposa não podia 
responder. Quando ele vira sua cabeça, para ver o que havia acontecido com ela, ele observou  
que havia uma luz em sua face, tal como ele nunca vira antes. E sob sua amável fisionomia, seus 
olhos pareciam direcionados para cima, olhando em direção ao céu, como se ali houvesse uma 
incandecência celestial em sua face. E ele voltou e a tocou na mão.  
58 E finalmente ela olha para ele, e diz, “José, você observou aquela Estrela lá em cima? Parece 
ser a estrela mais bonita que já vi em toa minha vida. Ela parece iluminar toda a povoação de 
Belém”. E eu posso ouvi-la dizer: “Desde que o sol se pôs, eu tenho observado aquela Estrela, e 
parece que ela está nos seguindo”. 
59 José, eu posso ouvi-lo dizer algo assim, “Sim, querida, eu - eu - eu realmente vejo algo 
peculiar, pois ela parece ser a estrela mais brilhante em todo o céu”. E verdadeiramente isto é 
certo.  
 Ele é o Lírio dos Vales, a Estrela da manhã, 
 (como o poeta classificou isto) 
 O escolhido dos milhares para minha alma. 
60 E enquanto ele coloca suas mãos, com ternura nos braços e ao redor da cintura de sua 
pequena amada esposa, ele a levantou do jumento, e carregou e a assentou em uma rocha, para 
que então o pequeno animal de carga pudesse descansar.  
61 E enquanto ela colocava seus braços com ternura ao redor do seu ombro, eu posso ouvi-la 
dizer algo assim, “José, estamos ambos cientes que tudo isto é misterioso. Nós simplesmente não 
podemos compreender isto. Mas nós dois sendo crentes, sabemos que Jeová tem algo guardado. 
E Ele nos escolheu; e me escolheu, no meio das mulheres do mundo hoje, para ter esta Mensagem 
escondida em meu coração”. Vê você, o mundo pensava que aquele era um filho ilegítimo que 
nasceria, mas Maria sabia que aquilo era a Verdade.  
62 E, hoje, muitos pensam a mesma coisa, que tem recebido este Cristo, pensam que elas são 
alguma espécie de lunáticas ou uma pessoa de má fama. Mas aqueles que guardaram aquele 
Espírito e aquela Fé em seu coração, eles sabem onde estão, nada perturba Aquilo.  
63 Um bom amigo me chamou a alguns dias atrás, e estava falando com uma pessoa que estuda 
psicologia, a mente. E esta pessoa tinha lido meu livro, e disse: “Se ele é um homem espiritual, 
você sabia que há apenas um pequeno fio entre as pessoas profundamente espirituais e a loucura? 
E a pessoa estava muito assustada.  
64 Eu disse, “Não pense que isto seja estranho. Nosso Senhor foi chamado de louco, todos Seus 
discípulos foram chamados de loucos, e todos O adoraram foram chamados de loucos. Como 
chamam a isto de heresia, disse o grande Paulo, assim adoro ao Deus de meus pais”. Eram loucos. 
Mas o mundo, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem; mas aprouve a Deus, 
através desta loucura, salvar aos crentes.  
65 E como eles, este pequeno casal, assentou-se ali e olhou através daqueles vales, e viu a 
grande Estrela brilhando no Oriente; a uma distância de centenas de milhas além daquilo, lá atrás, 
através de montanhas e vales, lá na Índia, lá os Magos também observavam.  
66 Agora estes homens sábios dos quais falamos eram chamados... Eles eram realmente Magos, 
isto é, astrólogos, que observavam as estrelas, eram chamados então, “sábios”. E ainda existem 



hoje. Já falei com eles, muitas vezes. Sempre andam em três, pois três tem que concordar. E três é 
uma confirmação. Na Índia recentemente os vi assentados nas ruas, juntos, vestidos como os 
primeiros Magos. Não mudam.  
67 E eles são adoradores de um único e verdadeiro Deus. Eles são filhos de Abraão, através da 
outra esposa. E eles crêem que há um só verdadeiro Deus. Quantas vezes eu já vi os sacerdotes 
Mulçumanos baterem em um grande gongo assim e gritarem, “Há somente um verdadeiro Deus 
vivo, e Maomé é Seu profeta”.  
68 Nós dizemos, “Há somente um verdadeiro Deus vivo, e Jesus é Seu Filho”. E eles dizem, 
“Deus ter um Filho? Longe esteja isto Dele!” 
69 E eu fui privilegiado em ver aproximadamente cem mil virem a Cristo, de uma só vez, por 
causa de Sua Presença e do que Ele fez na Índia.  
70 Agora, os hindus, que chamamos de sábios, foram primeiro (na Bíblia) representados como os 
Medo-Persas. Você encontrará isto no capítulo 2 de Daniel. Pois esta é a razão pela qual o 
missionário diz, “É tão difícil levar um Mulçumano da sua crença, para o cristianismo”, porque eles 
são os antigos Medo-Persas, cujas leis não se alteram nem se rompem. Muitos de vocês leitores 
da Bíblia sabem que, os Medo-Persas, não alteravam suas leis. Quando algo, uma proclamação 
era feita, aquilo durava para sempre. Portanto, quando um Maometano faz seu rompimento para o 
cristianismo, tudo está morto para ele, porque ele rompeu sua lei.  
71 E estes homens, eles esperavam em um verdadeiro Deus, e eles O adoravam à luz de um 
fogo sagrado. E eles se ajuntavam ao redor destes fogos e esperavam no Senhor. E muitos deles 
tinham observatórios, algo como temos hoje, e eles subiam até estes lugares lá em cima nas 
montanhas e observavam cada movimento das estrelas. Eles alegavam que, “Antes de Deus fazer 
qualquer coisa na terra, Ele sempre mostrava isto no céu primeiro”. Eles estão certos. 
72 Sempre, Deus mostra isto através de sinais celestiais primeiro. Desde quando Ele fez alguma 
coisa que Ele não mostrasse um sinal celestial primeiro? Pense nisto, em cada era que você 
desejar, e Deus sempre mostra sinais no céu primeiro, antes Dele fazer qualquer coisa na terra. 
Isto vem do sobrenatural, cai no natural e é manifesto; em cada era, todo o tempo.  
73 Então desta vez não foi diferente. E os Magos estavam observando aqueles corpos celestiais 
que eram visíveis, estrelas, luas e tudo que eles podiam ver com seus olhos. E eles conheciam 
cada posição, exatamente onde se localizava cada estrela. Eles conheciam aquele calendário 
astronômico tão bem quanto conhecemos as Escrituras. E se uma coisinha estivesse fora de 
forma, eles sabiam, pois é um sinal. E eles observavam aqueles sinais atentamente, cada hora da 
noite. Eles observavam isto. Não é de se admirar que quando aquela Estrangeira apareceu nos 
céus, incomodou a todos! Não é de se admirar que o Visitante os entremeceu um pouquinho! 
Porque, eles conheciam cada uma daquelas estrelas, e eles as estudavam cientificamente, e cada 
movimento.  
74 E eles haviam reunido ao redor daquele fogo. E eles o acendiam com azeites sagrados, e 
aquilo queimava, e eles observavam ali, porque eles criam que “Deus era um Fogo Consumidor”. E 
Ele é. 
75 Você vê em Atos, capítulo 10 versículo 35, a Escritura diz que, “Deus não faz acepção de 
pessoas, mas Ele recebe qualquer pessoa que O teme e O honra, não importando o que seja”. Isto 
é para vocês Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Luteranos, ou - ou católicos, ou seja o que você 
for. Se você é sincero em seu coração, Deus Te dará uma oportunidade, para te trazer à Luz Divina 
da Sua misericórdia. Ele é Deus, e Ele está sujeito a Sua promessa. Então dependerá de você, o 
que fizer após receber Isto; então você suportará o julgamento. Mas até então, você não é 
responsável, você está andando em tudo que sabe.  
76 Então estes Magos, e eles subiam, após a adoração ao redor do sagrado santuário de fogo, 
enquanto ele queimava, e olhando para suas chamas sagradas, e querendo saber se a 
inspiração... daquele Deus o Qual era um Fogo consumidor! “Na Sua Presença, a terra perecerá”. 
Quando olhava para aquilo, então ele obtinha inspiração. Então entrava na torre, e olhava ao redor, 
para ver se algo se movia. E eles fizeram isto, anos após anos, dia após dia, hora após hora, 
milênio após milênio. Eles observavam as estrelas, o corpo. E eles traziam os pergaminhos e os lia.  
77 E deve ter sido em uma destas noites, que eles estavam discutindo sobre o - a queda do 
império e o colapso dos reinos, e como o mundo havia sido levantado nos lugares e caíram em 
colapso outra vez, e assim por diante, pois ali havia pergaminho que trouxeram. E deve ter sido o 
Livro de Daniel. E eles estavam discutindo algo ali que Daniel disse, “Ali haveria uma Rocha 
cortada da montanha, sem mão”.  



78 E deve ter sido enquanto eles pensavam sobre isto, e o fogo sagrado queimando, que 
aconteceu deles observarem que ali havia um Estranho no meio deles, algo que eles não podiam 
avaliar. Nenhum de seus pergaminhos falava sobre aquilo. Nenhuma de suas Escrituras diziam 
coisa alguma sobre Aquilo, mas ali estava Aquilo! Eles não podiam negar Aquilo. Eles observavam 
os corpos celestiais, e eles sabiam que algo sobrenatural havia acontecido. 
79 Oh, Ele é tão bom! Ele chamará a atenção de cada pessoa que Ele ordenou para a Vida, 
talvez na sua própria forma de adoração. Mas Ele é Deus, e Ele conhece os corações dos homens, 
e Ele os observa e os protege, e Ele os traz a um lugar! “Quando um abismo chama pelo abismo”, 
tem que haver um abismo para responder àquele chamado. Se o homem tem sede por algo, isto 
mostra que ali existe Algo para responder, para saciar aquela sede.  
80 Como eu sempre digo: Antes de existir a barbatana nas costas do peixe, tinha que primeiro 
haver água para ele poder nadar, ou ele não teria barbatana para nadar. Antes de existir árvore 
para crescer na terra, tinha que ter a terra primeiro, se não, não existiria árvore alguma.  
81 Alguns anos atras, enquanto estudava isto, eu observei numa tira de jornal, onde um 
garotinho comia a borracha dos lápis na escola, e um dia a sua mãe o encontrou nos fundos do 
quintal, comendo o pedal de sua bicicleta. E ela quis saber o que havia de errado com o garotinho. 
Ela o levou a uma clínica para um exame. Examinando seu corpinho, os médicos descobriram que 
ele precisava de enxofre. E o enxofre se encontra na borracha. Portanto, antes de existir um desejo 
em seu sistema por enxofre, tinha que existir um enxofre para responder àquele desejo, se não, ele 
nunca teria aquele desejo.  
82 E antes de haver uma criação, tinha que haver um Criador para fazer aquela criação.  
83 E qual homem ou mulher aqui hoje, menino ou menina, que não almeja a vida? Mostra-me um 
mortal hoje que não almeja a vida, viver para sempre, e eu lhe mostrarei uma pessoa demente que 
não sabe, pois não há nada maior que a vida.  
84 O que você daria hoje se você possuísse o mundo e todos os seus bens, você... Vocês que 
estão doentes, para que estão aqui, hoje, se você está, o que você está procurando? O que te faz 
vir receber oração? Porque existe algo em você! Não importa a igreja a que você pertença, a marca 
com a qual você está marcado, aquilo não tem nada a ver com isto. Você é um ser humano. Você é 
uma criatura de Deus. E existe algo em você, que te puxa para algum lugar. E tão certo quanto 
existe uma atração no seu coração, depois, talvez do médico ter te desenganado, que ali existe 
esperanças, ali tem que haver uma fonte das riquezas de Deus, do Seu poder de cura, abertos em 
alguma parte, ou você nunca almejaria isto. Isto tem que estar em alguma parte!  
85 Se você almeja ver aquele Jesus, se algo te faz almejar ver Jeová, Ele está em alguma parte 
ou você nunca teria aquele desejo. E Deus é simplesmente tão bom para você como Ele foi para os 
Magos ou para com qualquer um. Se você O almeja, “Bem-aventurados os que tem fome e sede de 
justiça, pois eles serão trazidos àquela Fonte onde poderão beber a porção que satisfaz”. 
86 Pode haver pessoas que estão morrendo aqui. Você não deseja morrer, você sente que há 
algo deixado para você. É por isto que você está aqui. Pode haver neuróticos, onde você não pode 
nem mesmo conciliar seus pensamentos; mas algo lá dentro de você está te dizendo, “Existe Algo 
que pode me restaurar de volta novamente”. Pode haver prostitutas que tem andado nas ruas, na 
humilhação; pode haver mulheres que tem vivido infiéis aos seus esposos, e que romperam seus 
votos matrimoniais; pode haver homens que estão encharcados de tanto beberem, que tem feito 
tudo que existe no calendário do pecado; mas algo lhe diz que existe uma Fonte em algum lugar.  
87 Você pode ser católico, pode ser judeu, pode ser o que for, porém você é um ser humano que 
foi feito à imagem de Deus. E Ele está te puxando, te chamando, e você está sendo dirigido 
exatamente como aqueles magos foram dirigidos.  
88 E como eles estudavam e olhavam para o além e viram aquela Luz, eles não puderam saber o 
que era aquilo. E vamos pensar que eles... No dia seguinte eles deitaram e foram dormir. Eles 
estavam incomodados, e continuaram a observar Aquilo. E um deles deve ter tido um sonho, o 
Bildade, digamos que ele teve um sonho. E ele sonhou que havia uma profecia que dizia, “A 
Estrela de Jacó aparecerá. E em alguma parte, entre os judeus, há um bebê Rei que nascerá. E 
aquela Luz que você vê agora te levará até a Luz perfeita que iluminará cada homem que procurar 
por Luz, que vier ao mundo”.  
89 Vêem, não importa que religião houvesse, se eles realmente temem a Deus, Deus é obrigado 
a levá-los a esta Luz. Ele os traz do seu próprio modo.  
90 As vezes Ele os traz através de aflições. Às vezes Ele os traz... Você sabe, nestes últimos 
dias, Ele profetizou que eles viriam através de aflições. Ele fez a ceia, e então ninguém - ninguém 



compareceu, e então Ele disse, “Vá até as estradas e caminhos, e traga os mancos, aleijados, 
cegos e aflitos, pois minhas mesas estão fartas!” 
91 Ele os está procurando em cada passo e cada esquina da vida, em toda parte, movendo no 
Espírito nestes últimos dias, os ajuntando. Todas denominações, e todos que - que desejam a vida, 
tem o direito de receber isto, de andar em Sua Presença, do Seu glorioso Ser, pois Ele é o Filho do 
Deus Vivo, a Estrela da Manhã continua brilhando no nosso meio, como Ele sempre brilhou.  
92 E é aquela mesma Luz que derrubou Paulo, em seu caminho para Damasco! Sincero em seu 
coração, tentando perseguir um grupo de pessoas que eram barulhentas, gritavam e faziam muito 
barulho; ele desceu para derrubá-los, e ele pensava que estava certo. E ali estava aquela Coluna 
de Fogo em seu caminho, que o derrubou no chão, e clamou, “Saulo, porque Tu Me persegues?” 
 Ele disse, “Quem és Tu, Senhor?” 
 Disse: “Eu sou Jesus”, o Jeová do qual você tem zelo.  
93 Ele era zeloso por Jeová. Ele nada sabia a respeito de Jesus, somente que Ele era - um 
malfeitor. Porém Deus o enviou, e então ele se tornou o maior missionário que o mundo já viu. Por 
que? Ele era sincero, ele cria e Deus o guiou através da Luz.  
94 O que você acha que aquilo nos faz sentir hoje, como cristãos, em ver até mesmo Seu 
quadro? E eu tenho um agora que supera aquilo, centenas de vezes. Mas aquele mesmo Deus 
Jeová enviou a Sua Luz, antes da Vinda do Seu Filho pela segunda vez, para nos guiar, para nos 
confortar, e para nos levar àquela Fonte; para que possamos nos lavar de nossos pecados, e 
estarmos limpos na justiça do Seu filho, o Senhor Jesus; e nos tornarmos filhos e filhas de Deus, 
nascidos novamente através do Espírito de Deus que faz “mudar”. 
95 O nascimento significa que mudamos do nosso modo de pensar, mudamos nossas atitudes, 
mudamos através de algo que tomou lugar no lado de dentro. Não existe uma religião no mundo, 
não existe água suficiente, não existe cerimônias suficientes ou sermões, que poderiam te mudar. 
Isto necessitou do Sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você não poderia se limpar através de 
se unir a uma igreja, assim como um leopardo não poderia tirar suas manchas lambendo-as. 
Quanto mais ele as lambe, mais brilhantes elas ficam. Ele simplesmente as mostra. Através de se 
unir a uma igreja e tentar produzir méritos por si mesmo, você simplesmente mostra a sua falta de 
fome do lado de dentro, algo que não foi preenchido ainda. Pare de tentar, apenas receba-O, Ele te 
dirige para a luz. 
96 E como este povo com este sonho, que eles deviam adorar este Bebê, eles deviam ir. E eles 
eram homens ricos. E eles ajuntaram suas riquezas e tesouros tais como incenso, ouro e mirra. 
Três foram testemunhas. E eles prepararam seus camelos, e partiram, seguindo a Estrela. Eles 
devem ter atravessado a montanha, descido atravessando o Rio Tigre na parte mais rasa e 
desceram o Vale de Sinar. E a Estrela os dirigia para Jerusalém.  
97 Pois, Jerusalém sempre foi a séde religiosa do mundo, pois o Grande Rei viveu ali. Foi 
naquela mesma cidade onde havia um Rei O qual encontrou com Abraão vindo da matança dos 
reis, e o Seu Nome era Melquisedeque. Ele não tinha nem pai nem mãe; nem princípios de dias ou 
fim de vida”. Mesmo o patriarca Abraão, pagou um décimo, os dízimos para Ele”. Sem pai, sem 
mãe; e nenhum tempo Ele começou, ou em nenhum tempo Ele terminará”. É o Grande Rei de 
Salém, que era Jerusalém. 
98 E a Estrela dirigiu estes homens sábios diretamente à sede religiosa do mundo, mas, a coisa 
ficou triste foi quando eles chegaram lá, Eles não sabiam nada a respeito Disto. E estes magos 
andavam de um lado para o outro pelas ruas. A Estrela, logo que chegaram a Belém... logo que 
chegaram a Jerusalém, ela desapareceu, então ela não os guiou mais. O que estava Deus 
fazendo? Simplesmente lhes mostrando como as pessoas ficam. 
99 Mesmo assim, em toda nossa teologia e nossas grandes igrejas, e - e assim por diante, hoje, 
quando a grande Luz de Deus começou a brilhar, a igreja nada sabe sobre Isto. O que o Vaticano 
sabe sobre estas coisas, o que as organizações da igreja sabem? Nada! Estamos em outro Natal. 
100 Estes homens sabiam que haviam visto algo. Eles sabiam que ali havia algo que havia 
acontecido. Pois, eles estudavam os corpos celestiais, e ali havia um Estranho, e eles foram 
estranhamente dirigidos por Ele. E agora na cidade, eles subiam e desciam cada ruazinha.  
 Dizendo, Onde está Aquele que é nascido Rei dos judeus?  
 ... porque vimos a sua estrela no oriente... 
101 Agora eles estavam no Oriente, eles viram Sua Estrela no Ocidente. Mas disseram, “Quando 
estávamos no Oriente”, centenas de milhas. Vêem, eles gastaram dois anos para fazer a viagem. 
102 Eu sei que isto derruba alguns de seus ensinamentos, mas é a Verdade. Eles gastaram dois 



anos para fazer a viagem. Eles não vieram como estes então chamados cristãos hoje, vendo um 
nenenzinho numa mangedoura deitado ali, e os mago entrando. Isto é uma bobagem cristã. Eles 
nunca encontraram nenhum bebê numa mangedoura. Não há Escritura que diz que encontraram. 
Eles encontraram uma criança nova, com dois anos de idade. Ele não estava em mangedoura, 
alguma. Ele estava em uma “casa”. Leia o restante daquela Escritura. Porém as tradições cristãs, 
oh, eles confundiram o mundo inteiro com seus ensinamentos. 
103 Por que Herodes matou as crianças, com dois anos de idade, então, se Ele era simplesmente 
uma criança? As Escrituras dizem que eles chegaram até um “menino”, não a um recém-nascido”, 
“um menino”, de dois anos de idade. E Herodes saiu para matar as crianças, na faixa de dois anos, 
para tentar apanhá-lo; sendo neném, ele não teria que apanhar os de dois anos, somente os 
nenéns.  
104 Ele nunca foi encontrado numa mangedoura; eles O encontraram em uma casa. “E, entrando 
na casa, acharam o menino com Maria”. Mas vêem vocês como eles torceram Isto. 
105 Não é de se admirar! A poucas noites atrás, eu estava pregando o que Jesus disse àqueles 
Fariseus, “Vocês tomaram suas tradições, e tornaram sem efeito os Mandamentos de Deus”.  
106 Então eles clamam, “Onde está Deus?” Como pode você crer em Deus quando você não quer 
crer em Sua Palavra, então dizer, “Onde está aquele Deus da Bíblia?” Volte para Ele da maneira 
que Ele é, esta é a única maneira que você O conhecerá. Aqui está o caminho. 
107 Eles subiam e desciam as ruas, clamando, “Onde está Ele? Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? Pois vimos Sua Estrela quando estávamos no oriente, e viemos para adorá-lo”. 
108 Oh, eu posso ver alguns daqueles sacerdotes dizer, “Digamos, senhores, vocês devem ter 
ouvido um grupo de fanáticos em alguma parte. Você deve ter ouvido a teologia insignificante de 
alguém”.  
109 Aqueles homens poderiam dizer, “Não, senhor! Nós vimos Isto operando. Nós sabemos que 
Isto é real. E Isto nos trouxe até esta distância. Mas não podemos encontrá-Lo em parte alguma, e 
esta é a cidade do rei”.  
110 Não é isto estranho? A maior igreja do mundo, a maioria das pessoas, ainda nada sabiam 
sobre Isto. E não é esta a mesma condição das pessoas na terra neste Natal, a mesma condição! 
Ninguém tinha a resposta. Eles não podiam encontrar a resposta. 
111 E finalmente isto foi piorando! Eles eram homens ricos, você podia dizer pela forma que seus 
camelos se vestiam. E eles não esqueceram nenhuma rua; cada corredor, eles saíram gritando: 
“Onde está Ele? Onde está Ele? Onde está Ele?” 
112 E hoje com as bombas atômicas penduradas em cabides, hoje quando o mundo está na 
margem de uma completa aniquilação, e esta geração de pessoas? Está por perecer em um 
segundo, com a separação de um puxão, quase qualquer pequena nação pode afundar a terra. 
113 Numa reunião de cientistas, outro dia, eles disseram que havia algo ameaçador. Ora, a bomba 
atômica é uma pistola de brinquedo, comparado ao que eles tem agora. E outras nações possuem 
isto. Se o Pentágono soltar o que eles possuem, não haveria nenhum espírito de Natal de sobra, as 
pessoas estariam em pânico correndo pelas ruas, gritando e chorando. Você não poderia se 
esconder. Não há maneiras de se esconder.  
114 O fim é agora. Estamos no fim, sinais e maravilhas aparecendo, o Messias Se manifestando 
no Espírito.  
115 Aquele Espírito, vindo através da era, se manifestando mais e mais, e finalmente nasceu 
naquele Homem perfeito. 
116 Agora, através das eras dos Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Pentecostais, e até o fim, e 
agora aqui Isto é manifesto pouco antes Dele retornar no corpo físico, Aquele perfeito; ajuntando 
Sua Igreja, trazendo os para Ele, pois Ele em breve aparecerá. E as igrejas não tem a resposta. 
117 Então a côrte do Sinédrio foi reunida, através de Herodes o tetrarca, e as côrtes se ajuntaram. 
Eles trouxeram os sacerdotes e os rabinos. Eles disseram, “Leiam as Escrituras. Onde está este 
Messias que há de nascer?” Disse o Rei. 
118 E o estranho é, vocês sabem onde eles O encontraram? Na profecia de Miquéias. “Tu, Belém 
de Judéia, não és tu a menor entre todos os príncipes de Judá? Não és tu o santo rolador? Não és 
tu a - a - a menor de todas elas? Mas de ti sairá o Governante do Meu povo.” Foi ali onde eles 
encontraram isto. 
119 E então os Magos, quando eles ouviram aquilo, eles fecharam o portão! E logo que eles 
deixaram aquele velho, frio lugar formal e apóstata, lá estava a Estrela outra vez. A Estrela estava 
ali. E a Bíblia diz, “Eles regozijaram com grande e excessiva alegria”. Oh, eu posso dizer que eles 



gritaram um pouquinho, quando eles descobriram. E aquele bendito Sobrenatural que eles tinham 
visto, quando eles saíram daquelas velhas maneiras formais e frias, Ela apareceu outra vez. Ali 
estava Ela. 
120 E Ela os dirigiu até Belém, onde eles encontraram Aquele, que era Emanuel, sendo criado 
numa carpintaria, pobre. E eles descarregaram tudo que tinham, e colocaram aquilo aos Seus pés. 
E eles O adoraram porque sabiam que a Luz tinha chegado, e o Salvador do mundo havia... 
nascido. Eles deram, eles deram tudo que possuíam, porque Deus havia dado! 
121 “Deus amou o mundo de tal maneira”, amigo, isto é você e eu, “que Ele deu o Seu Filho 
unigênito, para que, quem quer que seja, Metodista, Batista, Presbiteriano, infiel, seja o que você 
for, “Aquele que Nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna”, o que você está procurando. Ter 
Vida!  
122 E na hora em que estamos vivendo agora, e a próxima vinda do Seu Ser outra vez, à terra, se 
você observar as Escrituras. 
123 Veja quem era José, veja o Espírito de Cristo em José. Odiado por seus irmãos porque ele era 
espiritual, ele tinha visões, porém amado de seu pai. Não era Jesus assim? Vendido por cerca de 
trinta moedas de prata, por seus irmãos, como foi Jesus. Traído, como foi Jesus. Jogado num 
buraco, para morrer, como foi Jesus. Ressuscitou e se tornou a mão direita de Faraó, e ninguém 
podia chegar até Faraó a não ser através de José. E quando José saía da - da dextra de Faraó, 
eles gritavam, “Inclinai-vos, pois José está vindo!” 
124 A Bíblia diz que “Quando Ele vier, como a luz brilhou do Oriente para o Ocidente, que cada 
joelho se dobrará, e cada língua confessará que Ele é o Filho de Deus”. Todas as nações 
murmurarão e tremerão naquele dia. 
125 O que foi isto? Isto manifestou mais perto, e isto saiu de Davi, o rei. Porque, Ele era ambos, 
Profeta, Sacerdote, e Rei; e quando Davi perdeu o trono e foi rejeitado, em Jerusalém, como Jesus 
foi, Davi se assentou sobre o monte, um rei rejeitado, através do seu próprio povo, e chorou sobre 
Jerusalém. E o Filho de Davi veio e se assentou sobre o mesmo monte, o Rei rejeitado em Sua 
Própria cidade, e chorou sobre Jerusalém, dizendo, “Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a 
galinha ajunta os seus pintos, e tu não quiseste!” 
126 De que eles O chamaram? “Belzebu, um adivinhador, um espírito maligno”.  
127 Quando Seu ministério começou, havia um velho pescador que foi levado até Ele, que não 
podia nem mesmo assinar o seu próprio nome. E olhou para aquele velho pescador, e Ele disse 
qual era seu nome. E Ele lhe disse qual era o nome de seu pai. Aquele velho pescador cria Nele, 
com todo seu coração. 
128 E outro que estava ali de pé, se converteu, chamado Filipe. E ele foi ao outro lado do monte, 
trinta milhas e encontrou um chamado Natanael, debaixo de uma árvore, orando. Disse, “Vinde e 
vede Quem encontramos. Eu sei que tu és um grande crente em Jeová. Eu sei que é. Porém Jeová 
prometeu um Messias, e nós O encontramos. Ele é simplesmente um Homem comum, nada de 
grande a Seu respeito. Ele é um Carpinteiro”. Ele foi Carpinteiro, ambos, materialmente, e também 
da alma dos homens.  
129 E Natanael olhou para ele, disse, “Agora, espere um momento, poderia sair alguma coisa boa 
de Nazaré?” Vêem, eles estavam procurando por isto fora de Jerusalém.  
130 É aí onde muitos de vocês estão olhando hoje. Não olhe ali. O diabo sempre usa a cabeça do 
homem e seus olhos. Deus usa seu coração. Você olha e diz, “Oh, não pode ser isto. Isto 
simplesmente não tem lógica. Vêem, eu posso dizer, eu posso olhar para isto”. É aí onde está o 
diabo. O diabo usa os olhos do homem. Ele fez isto com Eva, no princípio, e ele tem feito isto desde 
então. 
131 Porém Deus diz ao homem que Ele vive, em seu coração, e seu coração te faz crer coisas 
que você não pode ver. Porque, “A fé é a substância de coisas que se esperam e a evidência do 
que não se vê”. 
132 Claro, esta grande igreja com todo seu grande povo, todos seus milhões ao redor do mundo, 
controla o poder do mundo, deve ser grande. Não olhe para isto. 
 É o Espírito! É o Espírito! 
 Natanael disse, “Poderia vir algo bom?” 
 Ele disse, “Vinde e vede!” 
133 E quando Ele o viu chegar, Jesus olhou para ele e Ele ia realizar o Seu sinal Messiânico nele. 
Ele disse, “Eis um Israelita, no qual não há dolo!” 
134 Ele disse, “Quando me conhecestes, Rabi?” Aquilo o deixou pasmado. “Quando Tu me 



conheceste?”  
135 Ele disse, “Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da árvore, Eu te vi”. Como 
Ele poderia ter visto, trinta milhas do outro lado do monte, um dia antes?  
136 Em quem o milagre foi realizado, ele olhou para cima e disse, “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu 
és o Rei de Israel”. 
137 Jesus disse, “Porque fiz isto diante de ti, tu creste nisto, tu verás maior do que isto, pois 
chegará o tempo quando tu verás os Anjos do Céu descendo”. 
138 Ali estavam aqueles, embora fossem inteligentes. Eles pertenciam a uma grande igreja, eles - 
eles não podiam se explicar. Eles disseram, “Este homem é um adivinhador. Ele é Belzebu. Ele é 
louco. Ele é um Samaritano que tem um espírito maligno sobre Si. Ele ficou louco”, O declararam 
“demente” em publico. 
139 E Jesus disse, “Por me dizerem isto, eu vos perdoarei por isto. Mas chegará o tempo quando 
o Espírito Santo estará na terra e fará a mesma coisa que estou fazendo, e uma palavra contra Isto 
nunca será perdoada neste mundo ou no mundo que há de vir”. Pense nisto! Uma palavra contra 
Isto, é tudo, te sela para sempre. 
140 Onde estamos? Estamos no Natal outra vez. Eu gostaria de saber se nossa religião nos 
trouxe o suficiente para perto de Deus, para que possamos ser dirigidos o quanto os Magos 
puderam ser?  
141 Agora, recorde, há somente três pessoas na terra, de qualquer modo: Sem, Cão e o povo de 
Jafé; estes são os judeus, gentios e samaritanos.  
142 Agora, ambos, judeus e samaritanos estavam esperando por Sua Vinda, não os gentios. Nós 
éramos pagãos, carregados de ídolos mudos de seus dias, com um pau em nossas costas, 
golpeando, matando e comendo o que podíamos, gentios, cães silenciosos.  
143 Mas eles estavam procurando por um Messias, e falharam em ver porque eles não 
reconheceram Seu Sinal. Esta é a razão pela qual Jerusalém não tinha a resposta.  
144 Esta é a razão, hoje, deles não terem a resposta. Somente Deus tem a resposta.  
145 Veja estes só por um momento, como eles eram. Ali havia outra classe de pessoas 
procurando por Ele, isto é em São João 4, são os Samaritanos. Eles criam que viria um Messias.  
146 Então recordem, Ele nunca havia realizado aquele sinal diante dos gentios, somente os 
Samaritanos e aos - e aos judeus, os quais esperavam pôs Sua Vinda. E eles não creram Nele, 
através disto; alguns creram, outros não.  
147 E quando Ele chegou a Samaria, Ele mandou seus discípulos irem até a cidade. Ele esperou. 
Porque Ele disse, “Vá e consiga algo para comer”. Era mais ou menos esta hora do dia, eu creio. 
148 Enquanto eles foram, uma - uma mulher fascinante chegou até o - ao poço, para apanhar 
água. Oh, nós a chamamos de prostituta. Talvez ela fosse, vêem. Bem, digamos que ela era uma - 
uma mulher muito bonita. Ela chegou até este poço, para apanhar água. E ela ouviu uma voz, 
dizendo, “Mulher, dá-me de beber”. 
149 E ela olhou ao redor, e ali estava um judeu assentado. Agora, ali havia segregação então, eles 
não tinham nada a tratar. E ela lhe disse, ela disse, “Por que Você, um Judeu, pede a uma mulher 
samaritana? Não temos nada a tratar um com o outro. Não é certo que você me peça isto”. 
150 Ele disse, “Mas, mulher, se tu soubesses com Quem estás falando, tu me pedirias da Água”. 
151 Ela disse, “Onde está o... Onde tu poderias conseguir água”, disse, “Tu não tens nada para 
tirá-la, e assim por diante”.  
152 E Ele seguiu em frente com a conversa, enquanto o - no decurso daquilo. Finalmente, Ele - 
Ele lhe disse, Ele tocou no seu problema, Ele disse, “Mulher, vá e traga teu marido até aqui”. 
 Ela disse, “Eu não tenho nenhum marido”. 
153 Disse, “Correto. Você casou cinco vezes, e aquele com quem você vive agora não é seu 
marido”.  
154 Observe o que ela disse. Eles estavam esperando pelo Messias, você sabe. Ela disse, 
“Senhor, percebo que Tu és um profeta”. Oh! Aí está! “Percebo que Tu és um profeta. Nós 
sabemos, quando o Messias vier, Ele nos dirá estas coisas. O Sinal do Messias, nós sabemos que 
o Messias fará isto quando Ele vier. Mas Tu és somente um... possui calos em sua mão. Tu és 
Carpinteiro, e um judeu. Porém deves ser um profeta, ou tu não serias capaz de fazer isto. Mas 
quando o Messias vier... Estamos esperando por Ele aqui. Quando Ele vier, Ele fará isto”. 
Jesus disse, “Sou Aquele, que falo contigo”. Oh, que coisa! 
155 Ela deixou cair o pote d’água. Ela correu para a cidade, e disse, “Vinde, vede um homem que 
me falou das coisas que tenho feito. Não é este o Messias?”  Toda a cidade saiu e creu Nele, sim, 



porque aquele sinal foi feito. As igrejas não tinham a resposta, porém os humildes de coração 
olharam para Deus. 
156 E, hoje, eu gostaria de saber se a nossa religião nos tem trazido àquela Inteligência, para 
compreender que não é uma teologia perfumada feita pelo homem que estamos tentando ensinar, 
mas é no poder e na ressurreição de Jesus Cristo, e o Espírito Santo na terra hoje. Irmão, irmã, 
nesta última hora, enquanto isto está chegando no fim do tempo, examine suas almas, descubra 
qual é a sua posição para com Deus. 
157 É Natal. Lantejoulas por todas as ruas, Papai Noel, uma ficção alemã, um dogma católico, não 
existe nenhuma grama de verdade nisto! E isto toma o lugar de Jesus Cristo, no coração de muitos 
Americanos. Natal não significa Papai Noel. Natal significa Cristo. Não é determinado homem com 
um cachimbo em sua boca, descendo por uma chaminé! Ensinando seus filhos coisas como esta, o 
que você espera que eles sejam quando crescerem? Diga-lhes a Verdade, não uma história de 
ficção. Diga-lhes, “Há um Deus no Céu, o Qual enviou Seu Filho, e isto é o que significa o Natal. E 
Ele está perto de vir”. 
158 E enquanto a pressão começa vir sobre a terra, o Diabo tem colocado suas coisas, através 
dos olhos, o que você pode ver, as lantejoulas e assim sucessivamente. Deus tem colocado o Seu, 
o qual é Espírito, que você não pode ver, mas você crê.  
159 Jerusalém não tinha a resposta. Jeffersonville não tem as respostas. Louisville não tem, a 
América não tem, nem mesmo o mundo a tem. 
160 Deus tem as respostas, e Ele prometeu que Ele as manifestaria. E eu vos declaro que aquele 
mesmo Jesus, O Qual nasceu a mil e novecentos anos, vive hoje, através da ressurreição, e é o 
mesmo ontem, hoje e eternamente.  
Inclinemos nossas cabeças. 
161 Crê você solenemente nisto com todo seu coração? Se você crê nisto... E talvez você nunca 
aceitou isto antes, mas, antes Dele fazer uma coisa para Se manifestar, levantaria você suas 
mãos? Levantando suas mãos, enquanto todos com suas cabeças inclinadas, levantarão suas 
mãos e dirão, “Irmão Branham, ore por mim. Eu creio que isto é a Verdade. E eu creio que de 
algum modo ou de outro, misteriosamente, eu fui dirigido para este velho lugarzinho aqui na 
esquina nesta manhã. E eu creio que o Espírito do Deus vivo está aqui agora. Eu desejo adorá-Lo. 
Eu levantarei minha mão”. Deus te abençoe. Isto é bom. Oh, puxa, vinte ou trinta pessoas, pelo 
edifício. 
162 Querido Deus, Tu vês estas mãos, e Tu conheces cada um deles. E eles estão necessitados. 
E eles nunca teriam levantado suas mãos a não ser que Algo estivesse ao lado deles, o Qual era 
maior do que são; eles seguiram em frente de seu próprio modo. Mas eles tinham crido, ouvindo a 
Palavra. Nossas Escrituras nos dizem, Senhor, na Tua Santa Escritura, “A fé vem pelo ouvir, e 
ouvir a Palavra de Deus. E este rude caminho simples, o - a única maneira que temos para 
apresentar Isto ao Povo, eles tem crido Nisto. E muitos, muitas mãos tem se levantado. Eu não 
conheço nenhum deles. Tu os conhece todos. Mas eu sei que dentro deles, eles são governados e 
controlados por um espírito, e este espírito que está neles tem dito, “você está errado”.  
163 E há outro Espírito ao lado deles, dizendo, “Aceita-Me, Eu sou Seu Salvador”. E eles 
romperam todas as leis científicas, levantando suas mãos. Porque, há um Deus ali, o Qual fez as 
leis científicas, e suas mãos se levantaram; e eles alcançam, pela fé, seguram no Salvador, e O 
aceitam como seu Salvador. Eles fizeram aquilo nesta manhã, Senhor.  
164 E receba-os no Teu Reino, agora. Eles são os troféus da Mensagem. Eu oro para que Tu 
receba-os em Tua Presença, em Teu Reino. E que eles possam viver vidas felizes aqui, esperando 
pela Vinda do Senhor Jesus a qualquer tempo, enquanto vêem o dia se aproximando, e sinais e 
maravilhas, porque Ele está se aproximando, aproximando. Ele está a caminho.  
165 Como Rebeca levantou-se, montou no Camelo, e viajou para encontrar com seu amado, 
Isaque. e Isaque já havia deixado o - o arraial, e estava fora nos campos, no entardecer, quando 
ele a viu chegar. Foi amor a primeira vista. Ela pulou do camelo, e correu para se encontrar com 
ele. Ela foi levada até a tenda de Abraão, e ali se tornou uma herdeira, e herdou todas as coisas. 
166 Deus, nós sabemos que é hora do entardecer agora. Tu disseste que haveria Luz, que o 
Espírito Santo estaria aqui na terra e Se manifestaria a um pequeno rebanho que Tu escolherias 
através da Tua graça. Eu oro agora para que Tu - Tu manifeste a Ti mesmo grandemente a cada 
um. E que eles possam ser salvos de seus pecados. 
167 E que eles possam chegar a uma - uma fonte, uma fonte terrestre, após eles chegarem à 
Celestial, e serem batizados no Nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus; e que seus pecados 



sejam lavados, invocando o Nome do Senhor. Que eles possam receber o Espírito Santo, e serem 
colocados numa posição para fazerem seu papel neste grande drama que está se preparando para 
acontecer. 
168 Nós cremos no nosso ajuntamento nesta manhã, Pai, foi na Tua sábia providência. Não há 
nada tolo para Ti. Tudo, tudo que Tu provestes é perfeito. Homens e mulheres vieram de partes 
diferentes do país, assentados aqui. Tu os trouxeste através do Teu Espírito, de uma maneira 
misteriosa. Eles creram em Ti. Receba-os agora. No Nome de Jesus Cristo, eu os apresento a Ti. 
169 Agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir curar os enfermos, que estes novos 
convertidos a Ti, possam saber que não estamos simplesmente falando de uma Bíblia que foi uma 
história. É vivo, no presente, agora. Ele é o mesmo Senhor Jesus. 
170 Agora que Ele possa vir, Senhor, e tomar conta de nossa carne, nossos corpos, enquanto 
abrimos nossos corações. Tire toda dúvida e todo o mundanismo, e apenas deixe o Espírito Santo 
mover através de nós; que Tu possas operar a Tua vontade no nosso meio, como vasos limpos; 
não porque somos limpos através de nossa própria justiça, mas porque temos crido Nele O qual 
nos limpou, o Senhor Jesus; tem realizado e feito as - as coisas que Tu fizeste quando estavas aqui 
na terra, para que estes novos convertidos possam ver que Tu continuas sendo o Senhor Jesus. Tu 
não estás morto. Mas Tu ressuscitaste outra vez, a mil e novecentos anos atras, e estás vivo hoje, 
cumprindo cada promessa que Tu fizeste. Amém. 
171 Eu sei que não é um cântico de Natal, porém é um cântico de nossos corações, que amamos; 
agora que a mensagem terminou, assim cortante, e assim por diante, é a única maneira.  
172 O que os nossos púlpitos necessitam hoje não é desta religião perfumada aqui, ele precisa da 
Verdade. A Verdade, pregue-A da Bíblia! Não faça nenhuma interpretação diferente, simplesmente 
diga Isto, o que a Bíblia diz. Deus está obrigado a Sua Palavra. Se Ele não sustenta a Sua Palavra, 
então Ele não é Deus, ou Isto não é a Sua Palavra, então Ele não é Deus, ou Isto não é a Sua 
Palavra. Mas Ele cuidará da Sua Palavra. 
173 Agora antes de orarmos pelos enfermos, vamos cantar este bom e velho hino, todos juntos, 
todo mundo. 
   Eu O louvarei, eu O louvarei, 
   Louvarei o Cordeiro que foi sacrificado pelos pecadores;  
   Lhe darei glória, todos nós,  
   Pois Seu Sangue tem lavado cada mancha.  
174 Poderia nos dar o acorde, irmã? Todos juntos agora. 
   Eu O louvarei, eu O louvarei, 
   Louvarei o Cordeiro que foi sacrificado pelos pecadores;  
   Lhe darei glória, todos nós,  
   Pois Seu Sangue tem lavado cada mancha.  
175 Eu gostaria de saber. Isto não é sacrilégio. Isto é apenas uma expressão. Crianças, nós 
somos crianças. Quando você começa a pensar que você está crescido, em Deus, isto mostra que 
você não tem chegado em parte alguma. Seja sempre uma criança, para que Ele possa Te guiar. 
Mas quando você sabe mais do que Ele, você tenta dirigí-Lo. Vêem? Deixe-O dirigir. Vamos fechar 
nossos olhos e levantar nossas mãos, e inclinar nossas cabeças, e cantar aquilo mais uma vez.  
   Eu O louvarei, eu O louvarei, 
   Louvarei o Cordeiro que foi sacrificado pelos pecadores;  
   Lhe darei glória, todos nós,  
   Pois Seu Sangue tem lavado cada mancha.  
   Da mangedoura de Belém veio um Estranho,  
   Na terra desejo ser como Ele; 
   Através da viagem da vida, da terra à Glória 
   Eu somente peço ser como Ele. 
   Seja como Jesus, somente como Jesus, 
   Na terra desejo ser como Ele; 
   Através da viagem da vida, da terra à Glória  
   Somente peço ser como Ele.  
176 “As coisas que faço, também as fará”. 
177 Não gostaria você de estar ali quando Ele falou com aquela mulher que tinha um fluxo de 
sangue? Ela veio torcendo através das multidões, ela tocou em Suas vestes, “Pois ela disse para si 
mesma, “Este é o Filho de Deus, e se eu apenas puder tocar em Suas vestes!” Agora, as 



vestimentas palestinas eram largas, e tinham outra roupa debaixo. Ela... Ele nunca sentiu aquele 
toque, pois Ele provou aquilo. Ela tocou em Suas vestes, e saiu do meio do povo.  
178 Jesus parou e disse, “Quem Me tocou? Quem Me tocou?” 
179 Pedro O respondeu e disse, “Senhor, todos estão Te tocando, pegando em Tuas mãos, Te 
tocando, e tudo mais. Todos Te tocaram, e por que Tu dizes tal coisa como esta?” 
180 Ele disse, “Mas eu enfraqueci. Saiu virtude de mim. Alguém Me tocou”.  
181 E Ele olhou ao redor, para o povo, e a encontrou. E Ele lhe disse que ela tinha um fluxo de 
sangue então, e que sua fé lhe havia curado. 
182 Não gostaria você de ser assim? Não poderia pensar em algo maior. 
183 Um homem chegou até Ele. Ele disse, “Seu nome é Simão. O nome do teu pai é Jonas”. Oh! 
   Eu somente peço ser como Ele. 
184 É isto possível? Ele disse, “Estas coisas que faço! E mesmo um pouco mais, e o mundo...” 
Agora, o mundo ali em Grego significa cosmos, que significa “a ordem do mundo”, não a terra, “a 
ordem do mundo”. Um pouco mais, e o mundo não Me verá mais, mas vós me vereis”, este é o 
crente, “pois eu”, e eu é um pronome pessoal, “Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do 
mundo. As obras que faço também as fará. Mais do que estas as fará, pois eu vou para Meu Pai”. 
Benditas, sagradas promessas não podem ser rompidas. Jesus disse, “Nenhuma Escritura pode 
ser rompida”. 
   Então seja como Jesus, (está Ele aqui?) Jesus, 
 (somente em atitude de oração agora) 
   Na terra desejo ser como Ele; 
   Através da viagem da vida da terra à Glória 
   Eu somente peço ser como Ele. 
185 Pode você imaginá-Lo andando pela Galiléia? E ali aqueles Fariseus, diziam em seus 
corações, “Ele é Belzebu”. Eles nunca disseram aquilo alto, porém Ele percebia seus 
pensamentos. A Escritura diz isto, Ele percebia seus pensamentos. 
186 Ele disse, você diz aquilo contra Mim, e Eu te perdôo. Mas chegará o tempo quando o Espírito 
Santo fará as mesmas coisas. Não fale contra Aquilo”. 
187 Seja somente como Jesus! Quantos nesta pequena reunião nesta manhã crêem que Ele 
ressuscitou dos mortos, Ele vive hoje, e Ele é o mesmo, para guardar cada promessa? (A 
congregação diz, “Amém” - Ed.) Obrigado. Aquilo traz Sua Presença. 
188 Muitos de vocês conhecem a fotografia do Anjo do Senhor, ali acima de onde estou de pé. 
Nós a tiramos na Alemanha, Suíça, em todas as partes eles a tiraram. Eles tiraram uma outro dia, e 
é a coisa de mais projeção que já vi. Eu a trarei para a igreja, da próxima vez que eu voltar. Está 
em - as autoridades nacionais agora, examinando-a para ver se não é uma dupla exposição, como 
colocar sob uma luz, ultra raios e assim por diante, para verem. O Anjo do... O maior consolo que já 
tive desde que Ele encontrou comigo, foi saber que estamos nos fins dos tempos.  
189 Eu sou um homem, e não há nada de bom em um homem. Mas se um homem pode abrir seu 
coração e deixar que Deus o limpe, então isto não é... Deus só tem como mãos as suas mãos e as 
minhas mãos, Seus olhos são meus olhos e seus olhos, porque Ele é Espírito. Mas Ele pode operar 
através de nós, para manifestar e fazer a Sua vontade. 
190 Eu ia chamá-los até aqui para uma fila de oração. Eu mudei de idéia. Eu creio que a Presença 
do Senhor Deus está aqui. E eu creio que Ele pode fazer exatamente o mesmo que Ele fez quando 
Ele estava aqui antes, ou Ele não é Deus. Quantas pessoas... 
191 Há muitas faces aqui que eu não conheço. Eu não fico aqui; mesmo muitos de vocês que 
freqüentam a igreja aqui, eu não os conheço. Mas quantos aqui, que estão necessitados, e você 
sabe que eu não te conheço, levante suas mãos; todos que estão no edifício, sabem. 
Principalmente aqui na frente, quase todos aqui na frente, totalmente estranhos. 
192 Então se Jesus vive, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se você tem um - uma 
necessidade de qualquer coisa, a Escritura diz... Agora, não o Velho Testamento; o Novo 
Testamento! O Novo Testamento, o Livro de Hebreus, diz, “Jesus Cristo é o Sumo Sacerdote 
agora”. Todos sabem o que é um Sumo Sacerdote?” O Sumo Sacerdote pode ser tocado pelo 
sentimento de nossas enfermidades”. O sumo sacerdote faz intercessões na Presença de Deus. 
Jesus se posiciona como o Sumo Sacerdote, para fazer intercessões, e Ele pode ser tocado com o 
sentido de nossas enfermidades. Agora se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se uma 
mulher O tocou lá atras, e Ele voltou e falou com ela; o cego Bartimeu de pé na porta, a trezentas 
jardas de onde Ele estava, gritando, “Tenha misericórdia de mim!” 



193 E as pessoas O criticavam enquanto Ele passava, Ele com Sua cabeça voltada para o 
Calvário, subindo para Jerusalém para ser oferecido. E aqueles sacerdotes dizendo, “Diga, você 
que ressuscitou os mortos! Nós temos um cemitério cheio deles aqui em cima, venha e ressuscite-
os. Nós creremos em Ti”. Algum grupo que disse, “Saia da cruz, se Tu és o Filho de Deus, e nós 
creremos em Ti”. 
194 Vêem estes críticos? Eles sempre os tiveram. Não se associe, ou lance sua sorte com este 
tipo. Deus proibiu! Tenha Deus em seu coração para que então você possa vê-Lo e conhecê-Lo. 
195 Mas este pobre, velho cego mendigo ali de pé, disse, “Tu Filho de Davi, tenha misericórdia de 
mim”. E sua fé parou Jesus. Jesus voltou e olhou até que o encontrou, e lhe disse que ele receberia 
a sua visão. 
196 Aquele mesmo Jesus vive! Se... Que bem faria o Deus da história, se Ele - se Ele não fosse o 
mesmo hoje?  
197 Que bem isto faz, tentar aquecer a um homem lhe mostrando um fogo pintando? Um fogo 
pintado não funciona. Este é um fogo histórico. Você diz, “Isto não é um fogo pintado, irmão 
Branham, é um quadro de um fogo que realmente aconteceu”. Você não pode se aquecer através 
do quadro. Aquilo é algo que passou. E agora?  
198 Ele é o mesmo ontem, ou Ele... e hoje, ou Ele - Ele não é o mesmo Deus. Não crê você nisto? 
(A congregação diz, “Amém” - Ed.) 
199 Agora cada um de vocês esteja bem reverente. Se acontecer de eu falar, eu não tenho meios 
para conhecer. Deus conhece meu coração. Porém se Jesus vier e tomar conta de minha carne, e 
tomar conta... não importa o quanto Ele tome conta da minha, se Ele não tomar conta da sua 
também! Você tem que crer nisto. Pois, recorde, é somente quando você crê. Se o Senhor Jesus 
vier e fizer isso, e você tocar em Sua veste, dizendo, “Senhor, estou necessitado, deixe-me te 
tocar, Senhor”. 
200 Então se você O toca, e Ele é o mesmo Sumo Sacerdote, Ele agirá da mesma maneira que 
Ele fez quando Ele estava aqui na terra. Não é isto certo? (A congregação responde, “Amém” - Ed.) 
Se isto agir de algum outro modo, então isto é a coisa errada, você tocou na coisa errada. Isto tem 
que ser o mesmo, tem que agir da mesma maneira. Então se você pode tocar em Suas vestes, 
como a mulher que tocou em Suas vestes fez, não faria Ele a mesma coisa? 
201 Se acontecer que eu... Se alguém de vocês que freqüenta esta igreja, que você conhece, eu - 
eu não lhe direi nada. Isto tem que ser a sua fé, porque isto é - isto é... eu - eu quero os estranhos. 
Eu chegarei a vocês daqui a pouco, se o Senhor permitir. Eu desejo...  
 Eu te trarei aqui até a plataforma, para orar por você. 
202 Eu quero os estranhos que vieram de outra cidade. E vocês que são de outra cidade, vocês 
estão aqui em hotéis e hospedagens, e em outros lugares, esperando. Claro, vieram de toda parte 
do mundo, desta maneira. Eles amam o Senhor. Eles crêem Nele. E eles... eles lêem na Bíblia que 
Ele está suposto a fazer isto nos últimos dias.  
203 “E ninguém pode vir a Mim a não ser que Meu Pai o aproxime”, disse Jesus. Você não pode 
vir, não há necessidade de tentar fazer qualquer coisa a não ser que Deus te aproxime. Quando 
Deus te aproximar então você chegará”. E aquele que vem a Mim, Eu nunca o lançarei fora”.  
204 Agora, apenas tenha fé e creia agora. E fiquem reverentes, fiquem assentados em silêncio por 
um momento. De a Deus a sua atenção. Ore, dizendo, “Senhor Deus, deixe-me tocar em Tua 
veste. Estou enfermo. Estou necessitado. Eu tenho uma necessidade. O irmão Branham não me 
conhece, esta é a primeira vez que eu o vejo. Mas eu quero provar para mim mesmo que Tu 
continuas a ser Jeová, que Tu continuas a ser Jesus do qual ele falou. e eu creio nesta Luz 
misteriosa da Qual o mundo está falando hoje. Eu creio que és Tu. E Tu és o Mesmo que me dirigiu 
até aqui. Agora o que encontrarei? Deixe-me encontrá-Lo, Senhor, o mesmo Jesus que eles 
encontraram. Deixe-me encontrá-Lo”. Agora observe e veja. 
205 Eu não tenho meios de saber até que Deus revele isto. E quando Deus revelar isto, então será 
Deus que fará isto, não eu. Quantos crerão se Ele fizer isto? Estou esperando Nele. Levante suas 
mãos e diga, “Eu crerei nisto. Sim, senhor. Eu crerei nisto, com todo meu coração”. Certo.  
206 Agora levante suas cabeças, enquanto você olha e ora. Agora bem devagar, este hino, aqui 
está o velho piano onde eu o ouvi pela primeira vez. 
 Somente crer. 
207 Jesus desceu das montanhas, os Seus discípulos estavam tentando curar um caso de 
epilepsia. Eles não podiam faze-lo, embora eles tivessem o poder. Eles o trouxeram até Jesus. Ele 
disse, “Eu posso se vocês crerem, pois tudo é possível, somente crer”. 



208 E todos fiquem reverentes o quanto puderem estar. Olhe somente para este lado, como Pedro 
e João disseram, “Olhe para nós”. Não para olhar neles por causa de algo, mas para dar atenção. 
Disse, “Não temos prata nem ouro”.  
209 Que o Deus do Céu possa conceder isto. Vêem, a Sua Palavra está fixada, não a minha. Sou 
responsável somente por pregá-La. 
210 É difícil, esta é minha própria terra natal. Vocês sabem, disseram a Jesus, quando Ele foi à 
Sua Própria terra natal, Ele não pôde fazer muitas obras poderosas. Todos vocês sabem disto. E 
Jesus se colocou ali e disse, “Um profeta não terá recompensa, em sua própria terra natal, entre 
seu povo”. Isto ainda é assim hoje.  
211 Porém há muitos aqui que não são desta cidade. (O irmão Branham faz uma pausa - Ed.) 
212 Bem no fim da fileira ali, o senhor que está olhando para mim, de óculos. Eu suponho que 
somos estranhos um para com o outro. Deus conhece a nós dois. Mas você está ciente de que 
existe algo misterioso acontecendo. Se você pudesse ver o que eu vejo, bem acima de você está 
aquela Luz. Se Deus revelar para mim! Agora você está em contato com Ele. Ele terá que usar 
minha voz e meus olhos. Mas você está necessitando de algo. Eu não te conheço. Você sabe que 
eu não sei nada a seu respeito. Se isto é certo, levante sua mão, senhor.  
213 Mas você sabe que tem em si um sentimento muito dócil, como um sentimento humilde (não é 
certo?) Agora mesmo. Este é Anjo do Senhor. Está bem acima de você. Se Deus me revelar qual é 
o seu problema, exatamente como Ele fez através de Seu Filho, o Senhor Jesus; e Ele veio para 
santificar o meu coração, para que Ele possa viver aqui para falar de volta contigo; crê você que é o 
mesmo Sumo Sacerdote que você tocou? Você está em contato com Algo. Este é Ele. 
214 O seu problema está em seus pulmões. Se isto é certo, levante sua mão. É uma pena você 
não poder trabalhar. Se isto é certo, levante sua mão. Eu não te conheço.  
215 Quantos crêem agora? Veja aqui. Você acha que eu adivinhei isto. O Espírito continua sobre o 
homem. 
216 Crê você que o Deus do Céu te conhece? Você O serve? Eu digo que você O serve. Sim, 
senhor, você é um Cristão. Você veio aqui com o propósito de ser curado. Você irá para casa 
curado. O seu nome é Sr. Raney. Isto é correto. Levante sua mão se isto é verdade. Você pode 
voltar para casa. Você está curado, senhor. A tua fé te curou. Deus te abençoe. 
217 Eu nunca vi o homem em minha vida, aqui estão minhas mãos, talvez seja a nossa primeira 
vez. É Deus. Agora fiquem em silêncio, cada um fique em oração. Você sabe que há Algo aqui 
fazendo isto.  
218 Agora, os Fariseus disseram, “Ele é um Demônio”. Então eles receberam sua recompensa.  
 Filipe disse, “É o Filho de Deus”. Ele recebeu a Sua recompensa.  
 Seja o que for que você pensar a respeito disto, isto depende de você.  
219 Você que está chorando ali. Você estava ciente de que Algo te atingiu, não foi? Se isto é 
certo, levante sua mão. O homem que está chorando, assentado bem aqui, somos estranhos um 
para com o outro. Isto é correto. Eu não te conheço. Mas Deus te conhece. Se Deus me revelar 
qual é o seu problema, crerá você de todo seu coração? Se você crê, dê sinal com sua mão. 
Correto.  
220 Você sofre um problema no estômago. Isto é certo. Crê você que Deus te curará? Correto, 
você crê. Crê você que Deus sabe quem você é? Se Ele me disser quem é você, isto te dará força? 
Apenas levante sua mão se você crê, e dê um sinal. Certo, isto te dará força? Sr. Fred Moore. Isto 
é exatamente certo. Vá para casa, senhor, aquela úlcera no duodeno do seu estômago te deixou. 
Era isto que te deixava naquela condição nervosa, mas Jesus Cristo te curou quando Ele te tocou 
ali.  
221 A senhora assentada perto de você ali, oh, eu sei quem é ela. Eu conheço aquela mulher, o 
seu nome é... Eu não estou enganado, eu creio que é a Sra. Greene, não é? Eu não posso te 
chamar, irmã Greene, porque eu te conheço. Mas, aqui, espere um minuto. Não é para você. Você 
está orando para alguém. Isto é certo. E esta pessoa está em um grande Estado longe daqui, onde 
está caindo muita neve. É em Nebraska. É uma senhora que está com câncer, por quem você está 
orando. Se isto é certo, levante sua mão. É uma pessoa com câncer, pela qual você está orando, 
em Nebraska. Correto. Deus te abençoe. 
222 Tenha fé! Creia! A senhora assentada ali, enxugando as lágrimas de seus olhos, ela é uma 
estranha para mim. Eu não conheço a senhora. Este é o seu esposo que está assentado ao seu 
lado, o homem forte. São estranhos!  
223 Crê você que Deus ouve orações? Crê você que este é o Espírito de Deus, senhores? Você 



está com a sombra da morte, não está? É um câncer. Nós somos estranhos. Se isto é certo, dê um 
sinal com sua mão. Isto é correto. Eu nunca te vi em minha vida. Você não é desta cidade, você  
mora do outro lado do rio em algum lugar. Isto é certo. Sra. Sanders é seu nome. Isto é certo. Hilda 
é seu primeiro nome. Isto é exatamente correto. Fique de pé, senhora, e aceite sua cura de Jesus 
Cristo. Deus te abençoe. Você vê? 
224 Tenha fé em Deus, não duvide. Os que estão nesta fileira aqui, creiam no Senhor Jesus e 
fiquem bons.  
225 Agora, é Ele. Crê você que é Ele? (A congregação diz, “Amém” - Ed.) Vêem, eu não te 
conheço. “Se podes crer!” Depende de você. 
226 Parece que você está orando, o Senhor assentado aqui. Crê você que sou Seu profeta? Crê 
você que seria Ele? Sou um estranho para você, você é um estranho para mim; estamos 
encontrando agora. Mas Deus conhece a nós dois. Crê você nisto? Se estas coisas são 
verdadeiras, levante sua mão. Crê você que irá para casa sem o seu problema nas costas, Deus te 
curará? Você crê? Volte para Ohio, Hamilton. Certo. Seu nome é Sr. Burkhart. Isto é verdade. 
Jesus Cristo te curou agora, e você pode ir para casa, esteja curado. Amém. Alguém mais, creia!  
227 Oh, está você ciente da Sua presença? Você sabe que Algo tem que fazer aquilo. Isto é 
exatamente o que a Bíblia diz que Ele fez primeiro, e prometeu... Ele fez isto diante de judeu, diante 
de samaritano, e prometeu fazer isto diante dos gentios. Esta é a hora! Não um Deus histórico; mas 
um Deus que guarda Sua promessa, que está vivo neste momento; o Senhor Jesus, o Mesmo que 
cura o enfermos, da mesma forma que Ele fez isto, o mesmo método, e prometeu isto nos últimos 
dias. É Natal outra vez, Sua Luz guia. “O que você está vendo, irmão Branham?” Estou vendo Ele. 
É outro mundo, é outra dimensão, se você assim deseja chamar isto. Está no mundo do Espírito.  
228 Vejo um homem, bastante preocupado, mas eu o conheço. Irmão Funk, eu não sabia disto até 
agora, você está com um problema. Há uma sombra muito escura sobre sua mãe. E você sabe que 
eu não sei disto; acabei de chegar. Mas sua mãe foi operada de um câncer maligno. E você está 
preocupado com ela, e você está orando. O Deus que restaurou seu pai a uma mente sadia, lhe 
deu de volta sua saúde, pode restaurar sua mãe. Não temas. “Se podes crer, tudo é possível ao 
que crê”.  
229 Ali está Ele, sobre outra pessoa, mas eu a conheço. Porém ela está orando por outra pessoa. 
A Sra. Arganbright, se você crê, aquele câncer será curado. É para outra pessoa! Você crê?  
230 E você? Você crê, senhora, que sou Seu profeta, Seu servo? Você está sofrendo com a 
mesma coisa que a mulher estava, um fluxo de sangue. Isto é certo. Você não é desta cidade. 
Você também é de Ohio. E você foi curada em uma de minhas reuniões, de algo, você mesma. 
Você tinha câncer, você estava cercada pela morte, e ela foi embora agora. Isto é correto. Para que 
você possa saber que sou Seu servo, o fluxo de sangue é por causa de sua idade. Mas você 
também tem reumatismo, como uma artrite, quando você levanta. De manhã é mais forte. Você 
tem problemas com a sua garganta, também. Crê você que sou Seu servo?  
231 você tem alguém mais em seu coração, por quem você está orando. É a sua nora. Ela tem 
varizes. Ela é mãe de várias crianças. Não é? Isto é exatamente correto. Seu nome é Sra. Alice 
Thompson. Isto é certo. Volte, receba o que você pediu. Então ela será curada, porque você creu 
no Senhor Jesus. Agora se somos estranhos um ao outro, dê um sinal com sua mão, assim. Eu 
não te conheço, não sei nada a seu respeito.  
232 Eu desafio a sua fé. Eu desafio qualquer pessoa aqui, no Nome de Jesus Cristo, para 
acreditar em Sua Presença. Não me importa o que esteja errado com você, se você crer Nisto! 
233 Recorde, esta é a última coisa que Ele fará antes de Sua Vinda. Você lembra do que Ele 
disse? “Como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim será na Vinda do Filho do homem”. 
Qual foi a mensagem?  
234 Haviam três Anjos que desceram. Dois deles, um Billy Grahan e outro Jack Schiller desceram 
em Sodoma, e pregaram apenas a mensagem de libertação do Evangelho para o povo. Porém um 
Anjo ficou para trás com os eleitos, Abraão e seu grupo. 
235 E o Anjo tinha suas costas voltadas para a tenda e Sara riu, dentro da tenda. E o Anjo disse, 
“Por que Sara riu?” Como Ele sabia que ela riu, na tenda atras Dele? Aquela foi a última 
mensagem que Sodoma teve antes da destruição. 
236 E aqui estão os últimos sinais que Deus mostrará antes da aniquilação. Receba, creia nisto e 
seja salvo.  
237 Está você ciente da Sua Presença? Você deseja agora, após Ele, após você... lhes tenho 
pregado o Evangelho, e tem ouvido Sua Mensagem. Então você O vê descendo e falando, Ele 



Mesmo. O homem nada pode dizer; a não ser que Deus fale e confirme aquilo, não faz efeito. Mas 
quando Ele vem, Deus, e faz a Mensagem real, e viva outra vez, então é Deus. Você quer aceitá-
Lo agora em total rendição de sua vida? Levantará você suas mãos por um momento, dizendo, 
“Levanto minhas mãos. Eu agora me renderei todo, tudo meu a Ele”? Deus te abençoe, Deus te 
abençoe. 
238 Todos que necessitam de oração, cura, creio que cada um de vocês será curado. Vamos orar 
pelos enfermos.  
239 Senhor, que ninguém seja esquecido, que todos possam receber! Estamos cientes, Senhor, 
como estou aqui de pé fraco e trêmulo, Tu estás aqui. Está além de qualquer sombra de dúvida. As 
pessoas ficam cheias de temor com a Santa Presença de Deus, outro Natal, a mesma Luz 
sobrenatural brilhando. Ela tem dirigido muitos em passos diferentes da vida. Eles tem ouvido a 
Tua Palavra ser pregada, e agora tem visto Tu chegares e confirmar a Palavra. 
240 A Bíblia diz, “Os discípulos retornaram, e pregaram a Palavra em toda parte; o Senhor 
trabalhando com eles, confirmando a Palavra com sinais acompanhando, as últimas coisas que 
foram escritas nas Escrituras, fora de Apocalipse. Agora nós vemos isto outra vez. Está perto da 
Vinda, Senhor. Seja misericordioso. Cure todos os enfermos que estão aqui nesta manhã. Teu 
Espírito é correto, é poderoso, e está aqui.  
241 E há muitos aqui, Senhor, que são pessoas do Tabernáculo, que chegam até aqui. Tu tens 
sido misericordioso para com eles, para chamá-los. 
242 E ainda, Senhor, Isto está sobre toda audiência neste momento. A grande Glória de Shekinah, 
o grande Poder do Cristo ressurreto, o Arco-íris de muitas cores, o Alfa e o Omega, o Princípio e o 
Fim, a Estrela da Manhã, a Rosa de Saron, está presente! Cure Senhor. Nós anunciamos que 
estão curados, através de Tua graça. Dê-lhes fé para crerem nisto, Senhor, e aceitem isto agora, 
para a glória de Deus. Que cada pessoa enferma seja curada.  
243 E cada pessoa que esteja errada, que tem vivido de uma forma errada com seu companheiro, 
que elas possam ser perdoadas. Que seus pecados possam estar debaixo do Sangue, através da 
onipresença de Deus que está aqui agora; provavelmente mais próximo que já estiveram Dele, em 
toda sua vida. Conceda agora que isto seja recebido. 
244 Ouça-nos, Senhor, ó Deus, nosso grande Rei, enquanto chamamos o Teu Nome nesta época 
de Natal; não um Papai Noel; mas um Jesus que ressuscitou dos mortos, e está vivendo, 
mostrando a Si Mesmo entre Seu povo. Ó Senhor, Tu és Deus, e somente Deus, e não há outro 
além de ti. E nós Te agradecemos por termos o privilégio de assentar na Tua Presença; neste 
pequeno lugar humilde. Ele Se humilhou e entrou no nosso meio. Estamos tão felizes por isto! 
Bendito seja o Teu Santo Nome! Nós Lhe damos louvor de manhã até a noite, e nestas noites, 
nossos corações cantam os hinos e os louvores de Jeová. Damos graças a Ele, para sempre e 
sempre.  
245 Tome estes, Teus filhos, Senhor, sob Tuas asas, cubra-os como a galinha faz com seus 
pintainhos. Dirija-os a uma Vida profunda, e a uma vida mais feliz e mais cheia de vida, dê-lhes o 
batismo com o Espírito Santo. Regenere suas almas, Senhor, em novas criaturas em Cristo, para 
que Tu possas viver e habitar neles, e operar através deles, como Teus discípulos. Conceda isto, 
Senhor. Pois, cremos que em breve o céu romperá e nosso Senhor virá, e nós veremos Aquele que 
nós amamos. Te agradecemos por isto, através de Jesus nosso Senhor. 
246 Agora com nossas cabeças inclinadas, eu passo o serviço ao pastor. 

 


