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1
Irmão Boone e a congregação, isto é certamente um... um grande privilégio para mim,
estar de volta a San Bernardino outra vez. Este lugar retém grandes memórias dos dias
passados. E ouvir que a visita aqui continua tendo uma influência viva, porque, certamente isto
te faz sentir feliz porque o Senhor nos dirigiu desta maneira anos atrás.
2
Eu estava assentado lá fora no estacionamento agora a pouco, tentando me lembrar de
um destes eventos que tomaram lugar. Lá estava a senhora Isaacson que havia sido minha
intérprete na Finlândia (numa campanha Finlandense) e ela veio até o carro quando eu estava
acabando de sair. E ela disse, “Você é a voz da Finlândia”. E eu somente queria saber se a
senhora Isaacson mora por aqui. Eu não sabia. Não estaria ela aqui presente nesta noite, eu
suponho... a Sra. May Isaacson está? E ela é da Finlândia.
3
Outra coisa de projeção que veio à minha memória foi uma pequena garçonete em um
restaurante onde tomo minhas refeições, o qual eles chamam de Hotel Antleres. Eu creio que
está certo, agora a pequena senhora tinha... Eu estava orando por ela. Ela... ela é uma
pequena dama bondosa, mas ela não era uma cristã. Eu a convidei para a reunião. E ela havia
perdido o neném, e eu creio que o seu marido, eles estavam separados. E nós estávamos
orando para que ela voltasse para o seu marido, ou para que eles se ajuntassem. Então eu
somente queria saber se aquela pequena senhora está presente (vêem?), que...?
4
Então aconteceu outro evento, foi um nenenzinho que foi trazido de algum lugar
(viajaram cerca de um dia), e ele havia morrido, e ele estava deitado nos braços da mãe, e a
vida voltou a ele. Está... esta pessoa presente aqui? E vieram, creio eu, de um estado aqui de
cima, perto... É logo aqui em cima. E a pequena mãe viajou toda a noite e o pai. E a pobre mãe
assentada lá tristonha segurando o pequenino, com seu corpo morto, e eu pensei, “Que fé! Se
eu fosse o maior hipócrita do mundo, Deus honraria a fé daquela mãe”. Segurando o pequeno
neném em minhas mãos desta maneira, orando, ele se esquentou e começou a mover-se e
abriu os seus olhinhos. E eu o entreguei de volta a sua mãe. Então, eles eram de algum lugar.
Eu não creio que eles eram pentecostais, eles eram simplesmente... creio que eram somente
de alguma igreja que... de... eu nem mesmo sei se eles eram cristãos ou não. Eu nunca os
perguntei. Eu estava simplesmente tão alegre pelo neném haver sido trazido de volta à vida
outra vez.
Desde então, irmão Boone, muitas águas tem descido rio abaixo, mas nós continuamos a
servir o mesmo Deus que permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
5
Eu estava somente olhando, vi o irmão Leroy Kopp, assentado aqui. foi a primeira vez que
eu o vi por um grande tempo. (O irmão Branham conversa com o irmão Kopp – Ed.) Paulo, está
certo. Leroy era o seu pai, isto é certo. Oh, na Rússia. Bem isto... Eu sei se este corajoso
soldado lá, ele está lá no serviços do Rei. Então certamente estou feliz em estar aqui e ouvir
este jovem ministro dizer que ele foi inspirado pelo ministério que tivemos enquanto
estávamos aqui. Grande é a emoção.
E estou confiando agora que... sabendo que temos... As pessoas estão em pé e não
queremos segura-las por muito tempo. Nós nos lembramos destes grandes serviços de cura.
Agora, eu entendi que há um... um irmão aqui na vizinhança em algum lugar tendo uma
campanha de cura, o irmão Leroy Jenkins. Eu creio que está certo. Então estou muito
agradecido e espero que o Senhor o esteja abençoando e lhe dando um grande, grande
serviço. Isto...
6
Eu me sinto muito honrado nesta noite em estar numa igreja como esta. Eu sempre me
sinto melhor em uma igreja do que naqueles auditórios. Há... Agora, não há nada contra os
auditórios. Mas vocês sabem, eu... talvez isto seja uma supertição, ou eu... para mim parece
ser verdade. Vêem, eles... Você entra nestes auditórios onde há lutas, disputas, farsas, e tudo

mais, os espíritos malignos parecem estar pendurados nestes lugares. Agora, talvez isto pareça
ser uma supertição, mas não é. É um... Mas quando você entra em uma igreja, geralmente
você... certamente numa congregação espiritual... parece como se você... você... você se sente
mais em liberdade, como aqui. Há algo, a presença de Deus está ali...?... parece ser diferente.
Eu não sei qual a repercussão que o edifício tem, mas é onde as pessoas estão congregadas.
Naturalmente as mesmas pessoas estão no outro lugar, exceto naqueles terrenos malignos.
Talvez seja somente eu que pense desta maneira, mas de qualquer forma, estou alegre em
poder estar aqui nesta noite.
7
E agora, nós não queremos te segurar aqui por muito tempo, por causa da audiência que
está de pé. E amanhã à noite nós vamos ao... em algum outro lugar aqui. Eu nem mesmo sei
onde é que fica. É perto daqui, no Auditório Orange Show para os serviços amanhã à noite. Eu
estava... Isto é entre... Falando sobre viagem de turismo para o ... para os Homens de Negócios
(o grupo de Homens de Negócios do Evangelho Completo ) com os quais eu tive o privilégio de
falar ao redor do mundo. Então lá, um amigo muito querido nos convidou até aqui, e estamos
contentes em estarmos reunidos nesta congregação nesta noite.
8
Agora, antes de abrirmos a Bíblia... Agora, qualquer pessoa que possui força física pode
abri-La desta maneira (vêem?), mas isto toma o Espírito Santo para abrir a Palavra para nós,
abrindo o nosso entendimento e revelando as Escrituras. Eu creio na Bíblia. Eu creio que Ela é
a Palavra de Deus. E eu creio que a terra, ou as pessoas da terra serão julgadas algum dia por
esta Palavra. Agora, isto é... pode parecer estranho. Agora, há muitos que discordam com esta
idéia.
9
Eu estava falando com um amigo meu muito fiel não muito tempo atras o qual é um
católico, e ele disse, “Deus julgará o mundo através da igreja Católica”. Se isto é assim, qual
igreja Católica? Vêem? Se Ele o julgar através dos Metodistas, e então os Batistas? Vêem? E se
Ele o julgar através de uma outra a outra estará perdida. Então há muita confusão lá. Mas nós
temos que ir a Isto para encontrar nosso... nossa verdadeira afirmação, e a Bíblia diz que Deus
julgará o mundo através de Jesus Cristo, e Ele é a Palavra, São João 1: “No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne, e habitou em
nosso meio...” E Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio
que isto é a verdade.
10 Agora, eu creio que em... Deus, no princípio, sendo o Deus infinito, Ele é finito e... ou
melhor, infinito e nós somos os finitos. A Sua mente é tão grande, e nós em nossa pequena
mente finita não podemos entender o Seu tamanho, a sabedoria infinita. Portanto, quando Ele
fala qualquer coisa, isto talvez possa parecer muito estranho para nós em ouvi-Lo dizer certa
coisa nas Escrituras, mas isto tem que acontecer. Eu creio que as Suas Palavras nunca
passarão; portanto, eu creio que Deus... sabendo que a nossa pequena mente finita não
poderia interpretar Sua... Sua grande mente, Ele interpreta a Sua própria Palavra. Ele não
precisa de nenhum intérprete. Ele interpreta a Sua própria Palavra vindicando aquela Palavra
em sua estação.
11 Eu creio que Deus no princípio... que Noé era a Palavra para aquele dia, para Sua
mensagem. Agora, veio... depois que veio Moisés. Agora, Moisés não poderia ter tomado a
Palavra de Noé. Ele não poderia construir um barco e tira-los do Egito descendo o rio Nilo ou
para a terra prometida e assim por diante. Sua mensagem não daria certo nos dias de Noé;
aquela era a parte da Palavra de Deus que foi vindicada ser a Verdade através de Moisés. Nem
mesmo poderia Jesus ter tido a Palavra de Moisés. E o... Lutero não poderia ter mantido a
Palavra da igreja Católica. Wesley, ele não poderia ter mantido a Palavra de Lutero. E os
Pentecostais, não poderiam tomar a Palavra dos Metodistas. Eles... Vêem, a igreja está
crescendo. Cada era, está com uma parte das Escrituras aqui. Então Deus, através do Espírito
Santo, revela a Sua Palavra manifestando-A e vindicando-A Ele mesmo, mostrando que Isto é a
Sua Palavra fazendo acontecer no dia em que Ele prometeu.
12 Jesus disse isto. Ele disse, “Se não podes crer em Mim, creia nas obras que Eu faço”, pois
elas testificavam quem era Ele. Vêem? Se alguém conhecesse as Escrituras... Agora, Ele veio de

uma maneira tão estranha, tão esquisita, que as pessoas não queriam crer Nele, porque Ele
sendo um homem estava fazendo de Si mesmo um Deus. Porque Ele era a aparição de Deus.
Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e nenhum homem pode fazer
estas obras sem que Deus esteja com ele, como sabemos Nicodemos disse isto, que o Sinédrio
cria naquilo.
13 Agora, sabemos que aquela Palavra... Se eles conhecessem a Palavra... Ele disse, “Se
vocês conhecessem a Moisés, vocês Me conheceriam, porque Moisés escreveu sobre Mim”. E
nós olhamos... Se eles voltassem à Escritura e vissem o que o Messias estava suposto a fazer,
então eles O teriam conhecido através da vindicação, que Deus através de Cristo estava
reconciliando o mundo consigo mesmo para fazer acontecer todas as promessas que eram do
Messias, que Ele havia de cumprir. Jesus foi testemunha daquela Palavra fazendo aquela
Palavra viver para aquele dia. E eu creio que esta é a mesma coisa que estamos vivendo hoje,
Deus sendo testemunha de Sua Palavra em vindicar o que Ele disse que faria.
14 Agora, nós sabemos que este é o dia da salvação, quando Deus está chamando o homem
do mundo, de uma vida de pecado para uma vida de devoção. E no dia em que Deus tem
derramado o Seu Espírito das alturas, grandes sinais e maravilhas existem para acompanhar o
ministério deste dia. Este é o... quando a chuva serôdia e temporã estão caindo juntas. E nós
sabemos que tem que haver grandes sinais e maravilhas, os quais em muitas grandes
denominações isto tem sido rejeitado. Mas estou muito agradecido por estas portas abertas
pelas quais tive que entrar e pela inspiração que tem sido dada a um jovem como o seu pastor
aqui, isto os causou... Como eu estou começando a ficar velho, e sei que os meus dias estão
contados, e sei agora que estes jovens podem tomar esta mensagem e movimenta-la até a
vinda do Senhor, se Ele não vier na minha geração... Estou esperando vê-Lo... Eu O procuro
diariamente, e observem, eu me conservo preparado para aquela hora.
15 Agora, vamos falar com o Autor antes de lermos o Seu Livro, enquanto inclinamos nossa
cabeça. Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti por estamos vivos nesta noite, por retornarmos
a esta grande cidade. Assentado aqui nas montanhas na vista panorâmica, olhando para cima
e vendo a neve e a exuberância das flores das laranjeiras ao mesmo tempo, que mundo mais
esplêndido que Tu nos deste para vivermos. E como vemos que o homem tem estado inquieto
e... e atuado neste mundo, isto nos faz sentir envergonhados de nós mesmos, Pai. Estamos
aqui nesta noite para tentarmos expor nossos esforços para tentarmos fazer com que o
homem veja esta grande coisa que Deus tem feito e sabermos que há algo maior logo além.
Que possamos olhar para isto nesta noite, Pai, enquanto voltamos à Tua Palavra para lermos.
Podemos lê-La, Pai, mas que o Espírito Santo possa revelar Isto para nós através da revelação.
Pois pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
16 Agora, vocês que talvez gostariam de tomar notas e eu... e para ler as Escrituras com o
ministro, como... como geralmente eles A lêem... e costumava ser quando eu... anos atrás, eu
não tinha que anotar as minhas Escrituras e assim por diante, porém eu... desde então tenho
ficado um pouco mais velho. Vêem, eu acabei de completar vinte e cinco anos a pouco tempo
atrás... a vinte e cinco anos atrás. Então isto faz a gente se sentir um pouco ruim. Mas eu
continuo tentando segurar em tudo que eu sei fazer em Sua Palavra até que Ele me chame.
17 Agora, vamos ler em São João capítulo 14, uma Escritura muito familiar que queremos ler
nesta noite para extrair disto com contexto, o Senhor permitindo. Quase todos conhecem isto.
Isto parece ser, muitas vezes é usado em serviços fúnebres. Se alguma vez houve um tempo
em que eu gostaria de pregar em um serviço fúnebre, isto seria para este mundo. Que ele
possa morrer e nascer outra vez. São João 14:1 até o 7, creio que tenho anotado aqui.
Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim eu vo-lo teria dito, vou prepararvos lugar.
E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que
onde eu estiver estejais vós também.
Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.

Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber o
caminho?
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por
mim.
Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o
conheceis, e o tendes visto.
Que o Senhor possa acrescentar as Suas bênçãos à leitura de Sua Palavra, e nós queremos
nos referir a Isto outra vez enquanto prosseguimos, nós queremos simplesmente falar como
que numa pequena lição para a igreja.
18 Ontem à tarde, eu estava em Yuma, Arizona, onde está minha casa agora... eu... eu...
Quando eu estava aqui antes, eu morava em Jeffersonville, Indiana. E agora, tenho estado em
Arizona através de uma visão que me enviou lá a poucos anos atrás. E estamos residindo lá
agora. Eu não tenho nenhuma igreja lá. O irmão Green, nosso irmão que está aqui conosco,
tem estabelecido um tabernáculo onde o ... uma das igrejas da Assembléia de Deus...
Assembléia Central... Eles uniram, e eu penso que todos eles foram com o irmão Brock e com o
irmão Gilmore e deixaram esta igreja disponível, e o irmão Pierry Green do... do Texas veio e
tomou o lugar, os quais estão associados conosco. Estamos alegres em saber que... que o
irmão Green tem reaberto esta igreja que estava fechada.
19 E ontem à noite eu estava falando lá em Yuma para os Homens Cristãos de Negócios, eu
falei no assunto de “O Rapto”. Agora, aquele pode ter sido um estranho assunto para falar
entre... em um... um banquete, mas quase todos lá eram cristãos. E esta é a maneira que é em
campanhas como estas ou em... em uma igreja. Eu poderia dizer, “Agora, quantos de vocês são
cristãos?” Provavelmente cada mão levantaria. Você é um cristão. E então se somos cristãos,
eu penso que devemos ser como algum tipo de informantes do que há de vir. Nós
simplesmente não temos que conjecturar sobre isto; nós somos informantes do que será do
nosso destino.
20 E então, eu desejo falar sobre isto nesta noite. E o assunto será: “Coisas que hão de ser”.
E agora, falando ontem à noite sobre O Rapto, então nesta noite, eu quero falar sobre este
assunto, para que eu possa associar isto juntamente com a mensagem de ontem à noite.
Agora, haverá um rapto; nós sabemos disto. Isto é para ser no futuro.
21 Agora Jesus aqui está falando a respeito... Ele foi na frente para preparar um lugar para
nós. “Não se turbe o vosso coração”. Agora Ele estava falando com os Judeus. Ele disse, “Crede
em Deus, crede também em mim. Como tendes crido em Deus, creiam em Mim, porque eu
sou o Filho de Deus”. Vêem? E Deus... Em outras palavras, “Eu e o Pai somos um. Meu Pai
habita em Mim, e o que vocês vêem...o que estou fazendo, não sou Eu, é o Meu Pai que habita
em Mim; Ele faz as obras”. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.
22 Isto foi fácil para aqueles judeus os quais haviam sido ensinados através de gerações a
crer que lá havia um grande sobrenatural Deus. Mas pensar que Aquele Deus havia descido e
estava manifestando a Si mesmo através da Pessoa de Seu Filho, Jesus Cristo... Deus habitando
em um Corpo de carne... aquilo foi um pouco forte para eles entenderem. Mas Ele disse,
“Agora, como tem crido em Deus, creiam também em Mim, pois há muitas moradas na casa de
Meu Pai, e Eu irei lhes preparar lugar”. A vida de Jesus estava se preparando para terminar
aqui na terra. Ele havia mostrado às pessoas e lhes provado que Ele era Jeová manifestado em
carne através dos grandes sinais e maravilhas e das referências da Bíblia que Ele havia referido,
a Si mesmo. E Ele provou que Ele era Deus manifestado. Agora Ele disse, “Quando vocês virem
a minha vida findando, ela está findando para um propósito. E Eu vou vos preparar lugar, para
que onde eu estiver, estejais vós também”. Jesus, portanto, está dizendo a Seus discípulos que
esta vida não termina com a morte.
23 Agora, dizendo que isto foi um tema fúnebre, recordem, nós... A morte está diante de
nós, e não sabemos se... Pode haver alguém neste edifício nesta noite que não sairá daqui vivo
nesta vida física. Isto é muito inconstante. Daqui a cinco minutos pode ser que estas pessoas
jovens, cheias de saúde, novas, que estão neste edifício virem um cadáver, daqui a cinco

minutos. Isto é verdade. E outra vez pode ser que daqui a cinco minutos, estejamos na glória.
Nós simplesmente não sabemos. Isto está nas mãos de Deus. Jesus disse que nem Ele mesmo
sabia quando seria a hora, mas que aquilo estava nas mãos do Pai, somente.
24 Ora, Ele estava lhes dizendo que após a morte há vida. Porque “Irei e prepararei lugar”...
isto é, para recebe-los, mostrar que lá (Ele estava falando para eles)... que lá havia uma... uma
vida depois que esta terminava. E que consolação deveria aquilo dar a todos nós ao sabermos
que depois que esta vida terminar há outra vida na qual entraremos. E quando você vai
ficando mais velho isto vai se tornando mais realidade para você. Quando você começar a ver
que os dias de sua vida estão contados, então isto começa a ... você começa a se preparar, se
aprontando para aquele grande evento. Isto é... não... é a continuação desta mesma vida em
outro mundo, em outro lugar.
25 O seu nascimento foi planejado antecipadamente. Eu penso que vocês crêem desta
maneira. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente.
Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um
pensamento? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo que
você vê. O Deus infinito sabia... Para ser... para ser infinito, Ele tinha que conhecer cada mosca
que haveria de existir na terra e quantas vezes ela piscaria os seus olhos. Isto é infinito. Vêem?
Você está... nossa pequena... nossas pequenas mentes não podem compreender o que infinito
significa. O Deus infinito. Ele sabia de todas as coisas; portanto, não há nada fora do lugar.
26 Se conhecêssemos a Palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. Nós
sabemos da hora em que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós
vemos o que temos passado. E o Livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Suas obras
através das eras que estavam totalmente no Livro de Apocalipse e então Suas promessas que
estão por vir... Então todas Suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra
a não ser que ela seja confirmada. Toda Palavra que Ele diz tem que vir a acontecer.
27 Antes da fundação do mundo... Algumas pessoas fazem confusão lá com Gênesis quando
eles dizem, “Deus repete a Si Mesmo”. Não, é simplesmente a sua falta de entendimento.
Vêem, Deus no princípio, Ele disse, “Que haja! Que haja! Que haja!” O mundo estava
simplesmente escuro e em caos. Mesmo quando Ele disse, “Haja luz”, lá talvez pode que haja
havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido; mas quando Ele falou aquilo, aquilo
tinha que acontecer. Isto deve ser desta maneira. Vêem? E Ele falou a Sua Palavra. Suas
sementes estavam sob as águas. Quando Ele secou a terra, então as sementes vieram. O que
Ele diz tem que acontecer.
28 Ele disse através dos profetas... Eu me referi a isto na última tarde. Como, tomemos
Isaias, Ele disse, “Uma virgem conceberá”. Quem pensaria de um homem que foi ensinado
entre o povo diria tal coisa como esta... “Uma virgem conceberá”. Mas porque ele... Um
profeta é um refletor de Deus. Ele é feito de tal maneira que ele não pode falar suas próprias
palavras, ele tem que falar as palavras de Deus. Ele é simplesmente como um refletor. E ele é a
boca de Deus. E então, portanto, Ele disse, “Uma virgem conceberá”; provavelmente ele não
tenha entendido isto, mas Deus havia falado isto através dele, porque Ele prometeu que Ele
não faria nada sem que revelasse aquilo a Seus servos os profetas. Então quando ele disse
aquilo, aquilo foi a oitocentos anos antes que acontecesse, mas aquilo tinha que acontecer.
Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem e ela concebeu e
trouxe Emanuel. “A nós um... uma criança nasceu; e um filho se nos deu. E o Seu nome será
chamado Conselheiro, o Deus Todo Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade”. Aquilo
teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado aquilo através da boca de Seu
profeta. E todas as Palavras de Deus tem que se cumprir; portanto, nós sabemos que Jesus foi
para preparar um lugar para receber um povo para Si Mesmo. Quem são estas pessoas, eu
espero que... sejamos parte destas pessoas nesta noite. Se tu não és, meu amigo, Deus tem
feito um caminho, uma condição que você possa estar incluído nele se desejas. Você é um livre
agente moral; você pode agir da maneira que desejar.

29 Mas observe agora! Agora, neste mundo que há de vir... Há um mundo que virá.
Exatamente como o seu nascimento aqui, eu disse. Você estava preparado; Deus sabia que
você estaria aqui. E agora vocês sabem, mesmo coisas que os seus pais fizeram... Agora, as
pessoas pensam que não são punidas de geração em geração, mas são.
30 Aqui no livro de Hebreus, eu creio que... que está falando no capítulo 7 (Paulo lá, o
escritor como eu creio que era ele)... estava falando em um... um grande evento que
aconteceu com Abraão, que ele pagou dízimos a Melquisedeque, quando ele estava
regressando da matança dos reis. E agora, ele disse que Levi estava nos lombos de Abraão
quando ele encontrou com Melquisedeque vindo da matança dos reis, então disse que Levi
também pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, o seu tataravô. E Ele visita
os pecados das pessoas sobre seus... seus filhos de geração em geração que não quiseram
guardar a Sua Palavra.
31 Vêem, todos vocês foram planejados antecipadamente por Deus. Com Deus nada
acontece por acaso. Ele sabe tudo a respeito disto. É tudo planejado antecipadamente,
planejado por muitas gerações atrás para que então você pudesse estar aqui nesta noite. Você
sabia disto? Somente pense! Que você, certa vez... eu repetirei isto outra vez... Você estava
em seu pai certo tempo. Agora, ele não te conhecia neste tempo; nem mesmo você o conhecia
naquele tempo. Mas vê você, então você foi para um terreno de formação, no ventre de sua
mãe através de um matrimônio santo, então você se tornou uma pessoa expressando uma
imagem como a do seu pai. Então há um companheirismo.
32 Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus... Porque você
deve ser o... tem que ter a Vida Eterna... E há somente uma forma de Vida Eterna, e esta é a
Vida de Deus. Somente uma forma de Vida Eterna: esta era Deus. Tem que haver um filho de
Deus, você sempre teve que estar Nele. O géns de sua vida, a vida espiritual nesta noite,
estava em Deus o Pai antes mesmo de haver uma molécula. Vêem? E você não é nada a não
ser uma manifestação do géns da vida que estava em Deus como um filho de Deus. Agora você
está expressado, depois que Sua Palavra entrou em você, para iluminar esta era. Você é a ...
expressão da Vida de Deus em você, porque você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto...
você captou o que eu quero dizer? Vêem? Você está em... você está agora feito... Você está
assentado nesta igreja nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus a esta nação, e a
estas pessoas, e a esta vizinhança onde você se associa. Seja onde for que você estiver, Deus
sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de Seus géns ou Seus atributos. Você
teve que ser. Se você alguma vez... se você possui a Vida Eterna, então isto sempre foi Vida
Eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. e
quando a Palavra... ou a água, a lavagem da água da Palavra caiu sobre você, você foi
expressado através de um ser. Agora você tem companheirismo com o seu Pai, Deus,
exatamente como você tem com o seu pai terreno. Vêem? Vocês são cidadãos do Rei, não
cidadões, mas vocês são filhos, filhos e filhas do Deus Vivo se é que a Vida Eterna habita em
você. Agora, então se assim foi, Jesus foi a Plenitude de Deus manifesta. Ele era a Plenitude
corporal de Deus; portanto, quando Ele veio a terra e foi manifestado em carne, então você
estava aqui com Ele, porque Ele era a Palavra.
No princípio era o Verbo... o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós...
A palavra foi feito carne; portanto, você andou com Ele, quando... Você estava Nele
quando Ele estava na terra. Você sofreu com Ele, e você morreu com Ele; você foi sepultado
com Ele, e agora você está de pé com Ele e é a manifestação dos atributos de Deus, assentado
em lugares celestiais, já ressuscitado, ressurreto a uma nova vida e assentado em lugares
celestiais em Cristo Jesus. Oh, isto significa tanto em nossos dias, Igreja. Aquilo significa muitas
coisas a nós, ver a nós mesmos colocados em Jesus Cristo.
33 Agora, se nós somos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos;
não podemos viver através de denominacionalismo; devemos viver através da Palavra, porque
a Noiva é uma parte do Noivo como qualquer esposa é uma parte de seu marido; portanto,

nós devemos ser aquela Palavra Noiva. E o que é aquela Palavra Noiva? A manifestação desta
hora, a Noiva, não um credo ou denominação, mas um Oráculo vivo de Deus, um atributo vivo
de Deus mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação da Noiva que tem que ser
expressada nesta hora em que estamos vivendo agora.
34 Martinho Lutero não poderia expressar os atributos que nós expressamos, porque aquilo
que havia no princípio, a ressurreição, como o grão de trigo que foi para a terra.
35 Agora, nós citaremos isto outra vez. Vocês provavelmente leram aquele livro... daquele
alemão criticando-me e disse que eu era o fanático de todos os fanáticos. Ele era um... ele era
absolutamente contra tudo que tinha Deus no meio, e até mesmo criticou a Deus dizendo:
“Um Deus que pôde abrir o Mar Vermelho e”, disse, “tirar o Seu povo fora e se assentar com
Suas mãos cruzadas sobre Sua barriga e deixar, através da Era Negra, todas aquelas pessoas
morrerem e sofrerem, e aquelas criancinhas sendo comidas por leões...”
36 Vê você, todo... todo programa, toda a Igreja é construída sob a Divina revelação. Jesus
disse em São Mateus capítulo 16, “Portanto to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai,
que está nos céus”. O que foi isto? Uma revelação de quem Ele era. “E sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Vêem? A
revelação de Jesus Cristo nesta hora, não o que Ele era em outro tempo, o que Ele era agora...
A Bíblia expressa o seu crescimento na Noiva a completa estatura; portanto, se o grão de trigo
de Cristo teve que cair no chão, assim teve a Noiva que cair no chão através das Eras Negras.
Qualquer grão que vai para o chão tem que morrer ou ele mesmo não pode reproduzir...
reproduzir-se. E a grande Igreja que Ele formou nos dias do Pentecostes através da vinda do
Espírito Santo teve que ser martirizada e ir para a terra, aqui no mundo na Era Negra para
trazer outra vez na era de Lutero e sair na completa estatura da Noiva de Jesus Cristo neste
último dia. Vêem? Não há outra maneira...
37 Portanto, a Noiva aparecerá no rapto, e tudo está pré-planejado por Deus, tudo
preparado. Desde o princípio, Ele conhecia cada homem, cada lugar, quem se firmaria, tudo a
respeito disto. Está tudo pré-planejado. Deus sabia que isto estaria aqui, e... e quando Ele fez
isto daquela maneira para que então quando chegássemos lá... Ele iria preparar um lugar para
nós... e quando chegássemos lá, tudo isto estaria preparado, exatamente como esta noite está
preparada. Como esta hora está preparada. Etc...
38 Sua grande presciência Lhe diz todas estas coisas, através de previsão. Ele é onipresente
porque Ele é onisciente; onisciente porque Ele é onipresente. Portanto, através de Sua
presciência... Agora, Ele não pode ser exatamente como o vento sobre a terra, porque Ele é
um ser. Ele não é simplesmente um mito; Ele é um ser. Ele habita; Ele mesmo habita em uma
casa. Ele habita em um lugar chamado Céus; e portanto, através de Sua oni... ser onipresente...
sendo onisciente, sabendo todas as coisas, então Ele é onipresente porque Ele conhece as
coisas.
39 Você... Agora, você cresceu de seu nascimento... Quando você nasceu e veio a este
mundo, Deus sabia que você estaria aqui nesta terra, e você cresceu do nascimento até a
maturidade. Coisas que pareciam ser estranhas para você em sua juventude, em sua meninice,
quando crianças, agora parecem ser muito reais. Você não podia entender isto quando você
era uma criança, mas agora quando vocês se tornaram adultos, vocês começaram a
compreender e descobrir que tudo estava colocado corretamente. E você... Isto realmente
significa algo para você agora.
40 Assim é no seu nascimento espiritual. Você faz coisas que não compreende quando você
é um nenenzinho e vem ao altar e dá a sua vida para Cristo. Você faz coisas tão estranhas.
Você quer saber por que você fez isto. Mas depois de algum tempo quando você está maduro,
como cristãos maduros, então você compreende isto. Vêem? Lá você apanha algo e você vê
porque você teve que fazer isto. O seu nascimento espiritual... O seu nascimento natural
tipifica o seu espiritual. Como... como isto encaixou em você. Nesta vida enquanto você
cresceu, tudo encaixou certinho, porque você foi feito para aquilo. Não foi isto uma coisa
estranha aquela noite que você cambaleou lá na missão, na reunião da tenda, ou na pequena

igreja em algum lugar na esquina, e algo, um pregador pregou sobre um certo assunto e você
simplesmente caiu bem lá no altar? Vêem? Vêem? Deus sabia disto antes da fundação do
mundo. Vêem? Isto... isto pareceu estranho para você porque você fez aquilo então, mas
agora você compreende. Você sabe o que aconteceu. E então se isto está encaixado nesta vida
isto estará também na vida que há de vir. Este mundo e esta vida parece... progredir enquanto
você se madura. Tudo parece ir bem com você.
41 Eu não creio em uma... que uma pessoa simplesmente aconteceu de estar aqui por um
acaso. Pense agora, quando você vem ao... ao mundo, tudo teve que estar preparado antes
para você, ou melhor, preparado para você. Eu dificilmente entendo de como poderíamos
pensar de um Deus que pôde preparar todas estas coisas boas para nós não... como
poderíamos não confiar Nele, que se Ele nos trouxe a este caos que estamos agora e preparou
as boas coisas da vida aqui para nós, quanto mais podemos crer Nele em nos preparar as
coisas que estão por vir (vêem?), as coisas eternas. Isto parece, eu digo, muito estranho.
42 E eu... eu não penso que o Céu seja aquele lugar a respeito do qual minha mãe costumava
falar. Eu creio que a igreja tem crescido daquilo. Pensar que isto costumava ser... A cem anos
atrás ou duzentos, eu penso que os antigos costumavam pensar que todos que morriam
subiam ao Céu, e tinham uma harpa, e... e se assentavam lá nas nuvens, e... e tocavam a
harpa. Agora, eles sabiam que lá havia um lugar chamado céu, porém eles... Se isto fosse
assim, todos os músicos estariam no nosso meio. Vê você? Mas... que nós... Porém isto... não é
este tipo de lugar. Não tem nada de tocar harpas de maneira alguma. Eu creio... não creio que
a Bíblia ensine isto. Mas esta era a concepção que eles tinham antes da plenitude da Palavra
vir à existência ou na abertura dos Sete Selos que estão prometidos para nós nesta era. Para
que então entendamos. Eu creio que o Céu é um lugar real exatamente como este lugar aqui é
real (vêem?), pois Deus nos encaminhou em nosso crescimento espiritual neste lugar. E eu
creio que o Céu é um lugar tão real como este, onde nós não nos assentamos lá em uma
nuvem por toda eternidade. Nós não vamos arranhar nossas harpas por toda... para sempre,
mas nós vamos a um lugar real onde vamos fazer coisas, onde vamos viver. Nós vamos
trabalhar; nós vamos regozijar; nós vamos viver; onde teremos vida, uma verdadeira Vida
Eterna. Nós vamos a um Céu, um paraíso. Exatamente como Adão e Eva trabalhavam, e viviam
e comiam e se alegravam no jardim do Éden antes que o pecado entrasse, estamos a caminho
de volta para lá outra vez. Isto é exatamente de volta... o primeiro Adão através do pecado nos
tirou para fora; o Segundo Adão através da justiça nos traz de volta outra vez... e nos justifica e
nos traz de volta para dentro.
43 Para vocês pessoas que tem as fitas agora, sobre a mensagem de justificação eu quero
que você tome isto... E vocês realmente tomarão as fitas, não tomarão para conseguir isto? Eu
falei sobre isto aqui a algum tempo atrás.
44 Veja como os seus pais terrenos antes de você vir aqui, antes deles saberem que você
viria, se aprontaram para a sua vinda. Pense somente nisto agora... Seus pais terrenos, porque
os pais terrenos são somente um tipo do Pai Celestial. “Se nós sabemos como dar boas dádivas
aos nossos filhos, quanto mais sabe o nosso Pai celestial como dar boas dádivas a Seus filhos”.
Jesus falou estas palavras.
Vêem, eles se aprontaram para a sua vinda. Eles fizeram um pequeno berço, ou
adquiriram um pequeno... alguns pequenos sapatinhos, e roupinhas, e assim por diante. Eles
aprontaram tudo para a sua chegada... prepararam... mesmo antes de você vir à terra. Jesus
foi para preparar nossa chegada lá.
45 Agora observem: “Há muitas moradas na casa de meu pai”. Ou deixa-nos... Eu não quero
dizer para acrescentar ou tirar Dela, porque não somos de fazer isto. Apocalipse 22 diz,
“Qualquer que acrescentar uma palavra ou tirar Dela...” Mas deixe-me somente fazer isto
como... não um aditivo, mas somente para... para trazer um ponto. “Na casa de Meu Pai há
muitas moradas”. Eu não creio que quando chegarmos aos céus que será... que todos
parecerão e serão exatamente iguais. Eu não creio que... que todos serão loiros ou morenos,
ou... pequenos, ou... todos grandes, ou... ou todos gigantes. Creio que Deus é um Deus de

variedade. O mundo prova isto. Ele tem grandes e pequenas montanhas. Ele possui planícies;
Ele possui desertos; Ele possui coisas diferentes, porque Ele fez isto da maneira que Ele quis
faze-lo. E Ele fez as estações: primavera, verão, outono e inverno. Ele fez as estações. Isto
mostra que Ele é um Deus de variedade. Ele vos fez em uma variedade. Alguns homens são
realmente violentos, outros são dogmáticos, outros são finos e outros são manos. E você
simplesmente encontra todos os tipos diferentes de pessoas e... em Seu Reino.
46 Vêem, veja a São Pedro e julgue-o através de André. Vejam, André é aquele guerreiro de
oração, estava de joelhos quase o tempo todo. E o apostolo Pedro foi um daqueles tições de
fogo que pregava, e... e assim por diante. E Paulo sendo mais estudioso, mais do que... como o
profeta ou algo, e assentado atrás e...
47 E veja, Moisés escreveu os primeiros quatro Livros do Antigo... sendo que ele escreveu o
Velho Testamento. O resto disto foram as Leis, Reis, Salmos e assim sucessivamente, e o que
alguém escreveu do Profeta. Porém Moisés escreveu as Leis, os primeiros quatro Livros da
Bíblia; Gênesis, Êxodo, Levíticos e Deuteronômio. E então, Paulo escreveu o Novo Testamento.
Isto é verdade.
48 Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os atos do que aconteceu, e assim por diante.
Mas Paulo separou a lei e a graça e as colocou em seus lugares. Vêem? Ele foi o escritor do
Novo Testamento. Ele nos deu as Escrituras do Novo Testamento, colocando a Palavra de Deus
em ordem.
49 Agora observem, muitas, muitas mansões, vários tipos de mansões. Como vários tipos de
colinas, como vários tipos de rios, córregos, lagos, eles estavam aqui quando você veio aqui
primeiro, por causa da bondade de seu Pai Celestial, que os colocou aqui, porque alguns
homens gostam das montanhas; outras pessoas gostam de rios; outros gostam de desertos.
Então vê você, sua vinda... Ele conhecia a sua natureza e o que você seria, então Ele fez isto
exatamente de maneira que você pudesse desfrutar disto. Oh, eu creio que este é um Pai
maravilhoso (vêem?), fazendo isto desta maneira. Estou contente por Ele ter feito as
montanhas; eu as amo... eu gosto das montanhas. Eu... e eu... eu... eu gosto destas coisas.
Onde os outros dizem, “Oh, não posso suportar tudo isto; deve ter esvaziado o Seu caixão lá”.
Bem, Ele o esvaziou lá para que eu pudesse regozijar disto. Vê você?
Então você diz, “Eu gosto das planícies onde eu posso ver as grandes distâncias”. Bem, as duas
naturezas diferentes, somos ambos cristãos. Mas o Pai sabia que você estaria aqui e preparou
tudo para você antes que você chegasse aqui. Amém! A sua primeira vinda aqui, Ele já tinha
isto preparado para quando você chegasse aqui. não é maravilhoso pensar no que Ele tem
feito?
50 Agora, agora, recordem, estas são simplesmente um tipo das dádivas temporárias. Ora,
nós sabemos que Moisés na construção do tabernáculo no deserto, ou preparando-o, ele disse
que fez todas as coisas na ordem das que ele viu no Céu. Vêem? Então as coisas terrenas
apenas expressam o que as coisas eternas são. E se esta terra em que vivemos hoje, sendo tão
grande, como a amamos e respiramos o ar, e vemos as flores e coisas, se... se isto... se isto
aqui é a expressão, um que está morrendo está simplesmente expressando o que é eterno.
Quando você vê uma árvore lutando, forçando e tentando viver, isto significa que há uma
árvore em algum lugar que não precisa de fazer isto. Quando você vê um homem aqui, lutando
para viver, alguém em um hospital, ou um enfermo em uma cama, ou em um acidente,
lutando e agonizando para morrer, e esforçando-se, gritando e chorando para viver, o que
significa isto? Existe um lugar; há um corpo que não luta e nem chora para isto. Vêem? Lá
simplesmente não acontece isto.
51 Agora, estas são dádivas temporárias para nós... estas coisas... somente expressando que
existe um onde é eterno. Que é aquele que Jesus foi preparar, o eterno para nós. Agora, elas
somente expressam que há um melhor da mesma espécie, porque estes são da mesma
espécie.
52 Agora recordem, a Bíblia diz, “Se este tabernáculo terrestre onde habitamos, se isto
perecer (for dissolvido) nós já temos um preparado que está esperando”. Exatamente como

um pequeno bebê, seus pequenos músculos dentro da mãe estão torcendo e virando e... Mas
somente... Vêem? E observe, você pode tomar uma mulher, se ela está passando mal, porém
quando ela se torna mamãe, um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor
daquela mulher. Permanece ao seu redor. Sempre há algo. Ela fica mais dócil. Por que? Há um
pequeno anjo espírito esperando para receber o corpo natural. Logo que ele nasce, o sopro da
vida vem sobre ele; e Deus sopra lá dentro, e ele se torna uma alma vivente. Agora, sendo que
este bebê nasceu, então o corpo espiritual está lá para recebe-lo. E agora, quando este corpo é
lançado aqui na terra, como o bebê foi lançado, também há um corpo imortal esperando para
receber o espírito de volta a si mesmo outra vez. Oh, que grande coisa! Nós somos... estamos
agora em Cristo Jesus (Amém!), bebês, bebês em Cristo, filhos de Deus, esperando pela saída
completa na vinda de nosso Senhor Jesus o ... para nos receber lá em cima a Si Mesmo,
quando o corpo, este mortal, se transformará no imortal.
53 A semelhança, todas as coisas que Ele fez expressam as coisas que estão por vir. Como o
corpo que Ele te dá aqui... Como este corpo que Ele te deu para viver, somente expressa que
há um maior que há de vir. Vêem? Se sustentarmos ou se temos nascido com uma imagem
terrena, nós também ostentaremos a imagem celestial a qual não sustém nenhum mal nesta
que há de vir. Agora, esta aqui tem seu mal, doenças, morte, tristezas.
54 Eu falei aqui há não muito tempo atrás (pregando sobre A Transformação da Palavra de
Deus) de como que... que este corpo que tem o mal nele, e toda esta civilização moderna em
que vivemos é do diabo. Não crê você nisto? A Bíblia diz que ela é. Este mundo, cada governo
(não queremos crer nisto) mas a Bíblia afirma isto claramente, que cada governo, cada reino
da terra é propriedade do diabo e governado pelo diabo. Jesus foi levado até lá em cima por
satanás e Lhe mostrou os reinos que havia no mundo, que houve e que haveria de ser e
satanás proclamou serem seus, e Jesus nunca discutiu com ele, porque ele é o deus deste
mundo. Vêem? E ele disse, “Tudo isto lhe darei se prostrado me adorares”. Vêem, ele estava
tentando dá-los a Jesus em sacrifício. Vêem? Seria um negócio barato que ele iria fazer com
Ele. Mas o mundo havia pecado, a pena do pecado era a morte, e Ele tinha que morrer. Isto foi
porque Deus foi manifesto em carne então Ele poderia tomar a morte sobre Ele para pagar a
pena. Não há nada que voltar atrás; a orelha não está furada. Está absolutamente e
gratuitamente pago! Todas as dívidas pagas. Elas pertencem a Ele agora. E nós somos
representantes de Seu Reino reunidos aqui juntos nesta noite no Nome de Jesus Cristo, nosso
Rei, assentados em lugares celestiais.
55 Agora, neste mundo em que vivemos, é a educação... eu desejo lhes provar, educação,
ciência, civilização e todas estas coisas que estamos – aparentemente desfrutando hoje são de
satanás e perecerão. Você diz, “Irmão Branham, civilização?” Sim, senhor! Esta civilização vem
de Satanás. Gênesis 4 prova isto. O Filho de Caim (vê?) começou esta civilização, construindo
cidades, e órgãos e assim sucessivamente. E a civilização veio através do conhecimento.
Conhecimento é aquilo que satanás vendeu a Eva no jardim do Éden que a fez transgredir os
mandamentos de Deus. Então haverá uma civilização no mundo pela qual passaremos, mas
não será este tipo de civilização. Pois nesta civilização nós temos enfermidades, tristezas,
cobiça, morte; tudo nesta civilização está errado. Porém naquela civilização não haverá
nenhuma destas coisas. Não precisaremos da ciência. De qualquer maneira a ciência é uma
perversão do original. Vêem? Você parte uma molécula para... separe um átomo e faça isto e
aquilo para depois te explodir. Você pega a pólvora, e a dispara e mata algo. Você toma o carro
e tira a gasolina da terra e os materiais da terra para desprender as fibras para que então isto
possa explodir, e ir pela rua a cento e quarenta quilômetros por hora e matar alguém. Vêem?
Oh, tão nervosos, apertados e apressados, temos que empurrar e tomar... Oh, vêem, é tudo do
diabo. No Reino de Deus não haverá automóveis, aviões, ou qualquer realização cientifica.
Não! Não haverá nenhuma espécie de educação. Pois a educação será tão superior a esta, que
esta não será nem mesmo lembrada. Vêem? Educação, civilização e tudo isto veio de satanás.
56 Agora, se você diz, “Irmão Branham, por que o senhor sabe ler então?” Vêem,
exatamente, por que estou eu vestindo roupas agora? Na civilização que haveria de vir, no

princípio não tinha roupa alguma; eles estavam revelados. Eles não possuíam razão alguma
para usarem roupas, porque eles não sabiam que estavam nus. Agora você... agora você
descobre que nisto, agora então sabemos que estamos... estamos... estamos... estamos nus, o
pecado está aqui, então nós temos que usar roupas. Mas isto não foi assim no princípio; lá não
havia nenhum pecado. Vêem?
57 Agora, a civilização está a caminho da mesma coisa. Todos nós lemos, escrevemos,
fazemos isto, porém nunca nos ajustamos a isto; nunca faça disto o seu deus porque isto é o
deus do comunismo. Vêem? Não é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é pela fé, não através daquilo
que você pode provar cientificamente, mas daquilo que você crê.
58 Eu não posso cientificamente te provar, neste edifício, que há um Deus, mesmo assim, eu
sei que Ele está aqui, porém através da minha fé que vindica isto. Abraão não podia te provar
cientificamente que ele iria ter um filho através daquela mulher... e ela aproximadamente com
cem anos de idade... mas sua fé confirmou isto. Vêem? Não necessitou de nenhuma prova
cientifica. Porque o ... porque o médico teria dito, “O velho está louco, está por aí dizendo que
ele terá um... um filho através daquela mulher, ele com cem anos de idade e ela com
noventa”. Mas vê você, Deus disse assim, então isto não toma a ciência, isto toma fé para crer
na Palavra de Deus, não na ciência.
59 Então nossas escolas e coisas são uma falência. Isto é... Deus nunca disse, “Ide e fazei
escolas”, ou mesmo tenham escolas Bíblicas. Você sabia disto? Ele disse, “Pregue a Palavra”.
Exatamente correto. Nosso sistema educacional nos tem levado para tão longe de Deus do que
qualquer outra coisa que eu conheça (isto é certo!) ...para bem longe de Deus. Não construir
escolas, hospitais e assim por diante, isto foi para o mundo e para aquele grupo. Mas... eu não
tenho nada contra eles: eles fazem sua parte, porém isto ainda não está lá. Construímos um
bom hospital, e trabalhamos com a melhor medicina que temos, e milhares morrem
diariamente. Mas, oh, no Reino de Deus não existe morte alguma; não há tristeza! Amém! Não
há necessidade de nenhuma destas coisas do mundo! Mas teremos passado desta coisa para
as realidades de Deus. Onde lutamos de tal modo tentando encontrar através da ciência, e
quanto mais entramos na área científica, mais temos morte sobre nós. Estamos lutando uma
batalha perdida, então largue mão disto, e pela fé, creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nesta
noite e aceite-O. Ele é Um.
60 O que a ciência está preparando para você? Mais morte, Isto é certo. Sputiniks e tudo
mais indo para cima, e todas estas coisas que estão espalhando morte e tudo mais através da
terra. Não olhe para isto; coloque sua cabeça mais alto do que isto, em direção aos Céus. Olhe
para... Jesus está assentado à destra de Deus nesta noite, sempre vivendo para fazer
intercessões sobre nossas confissões no que cremos ser a Sua Palavra, a Verdade.
61 Agora, sabemos que nesta vida existem todas as espécies de maldades; portanto, a vida
que está por vir não terá isto. Nesta aqui existe cobiça, enfermidade, morte, por que é assim?
Não é um hospital que Ele foi preparar. Isto aqui é um hospital para pestilentos. Quantos aqui
sabem o que é um hospital para pestilentos? Claro. Bem, é nisto que vocês estão vivendo.
Hospital para pestilentos é onde pessoas de toda classe de enfermidades são colocadas. Bem,
isto é simplesmente o que o pecado tem feito conosco, nos colocou neste hospital para
pestilentos terrenos. Nós... você... eles não permitem a entrada de ninguém no hospital para
pestilentos, porque ali existem todas as espécies de micróbios pelo ar afora; e... e as pessoas
apanham estes micróbios e... e se contaminam. E o pecado nos trouxe para a casa de pestes de
satanás.
62 Oh, porém o outro é chamado de A Casa de Meu Pai. “Irei e vos prepararei lugar. Vos
tirarei deste hospital para pestilentos e vos levarei à Casa de Meu Pai”. Amém! Aí está você!
Tire-me fora deste velho hospital par pestilentos terrenos. Ele foi preparar um lugar, um lugar
perfeito, onde não existe nenhum mal, enfermidades, nem velhice e nem morte. É um lugar
perfeito te chamando para aquela perfeição, e você tem que ser perfeito para entrar lá. Assim
diz a Bíblia. Jesus disse, “Sede pois perfeitos como vosso Pai no Céu é perfeito”. E é um Reino
perfeito, então deve ser um povo perfeito para entrar; porque você tem que se colocar de pé e

ser perfeitamente casado com Filho de Deus; e você deve ser uma Noiva perfeita. Então como
pode você fazer isto através de qualquer outra coisa a não ser a Palavra perfeita de Deus, a
qual é a água de separação que nos lava de nossos pecados. Amém! Isto é correto. O Sangue
de Jesus Cristo. Pense Nisto! A gotejante Palavra ensangüentada! Amém! O sangue, a ... a
Palavra de Deus derramando sangue para lavar a Noiva! Amém! Sim, senhor! Ela se põe
perfeita, virgem, inadulterada; Ela nunca pecou em primeiro lugar. Amém! Fizeram uma
armadilha para ela. Vêem? Lá está a Casa do Pai que Ele irá preparar.
63 Esta aqui vem através do sexo e da queda e deve cair com a queda. Não importa a
maneira que você remenda aquela coisa velha, ela cairá de qualquer maneira. Ela está
terminada, porque ela está condenada; porque assim disse Deus! Ela está terminada! Deus a
destruirá. Assim Ele disse. Haverá uma renovação da coisa toda. Crê você nisto? No princípio
quando o mundo teve o seu nascimento, quando Deus retirou primeiro as águas da terra...
como Ele fez a água no ventre da mãe... lá havia um mundo que nascia. Sim! E as pessoas
começaram a viver nele quando Deus as colocou lá. Então elas começaram a pecar. E ele foi
batizado por imersão nos dias de Noé. Então foi santificado com o Sangue do Criador
derramado sobre ele. E agora, esta é a maneira que você veio: através da justificação por crer
em Deus. Você foi batizado no arrependimento ou para... para a remissão de seus pecados.
Você confessou seus pecados perante Deus, e Ele lhe perdoou. E você foi batizado para
mostrar que você foi...você foi perdoado, confessando às pessoas e mostrando ao mundo que
você crê que Jesus Cristo morreu por você, e você... Ele tomou o seu lugar, e agora você está
firmado em Seu lugar. Ele se tornou em você para que você pudesse se tornar Nele. Então o
poder santo de Deus limpou todos os hábitos de sua vida. Você costumava fumar, beber, fazer
coisa que não eram corretas, mentir e tudo mais. Então o poder santificador do Sangue de
Jesus Cristo entrou em sua vida; isto afastou todas as coisas para longe de ti. Se acontecer de
você dizer... algo está indo errado, o mais depressa que você diz, “Espere um minuto; perdoame, eu não tencionei dizer isto desta maneira!” Vêem? O diabo tem uma armadilha preparada
lá, mas você tem tido graça para voltar se você é um Cristão verdadeiro, e dizer, “Eu estava
errado”. Sim! Então portanto...
64 Agora o ... agora a próxima coisa que você recebeu foi o Batismo com o Espírito Santo e o
Fogo. Agora Deus, quando este Milênio terminar, Deus dará a este um batismo de fogo. Vai
explodir a coisa toda. Os céus e a terra estarão em fogo. Assim disse Pedro. E a coisa terá um
batismo com fogo, renovará toda a coisa, e então lá haverá Novo Céu e uma Nova Terra. Isto é
quando... onde a justiça habitará. Isto é onde nós... Seremos transformados de seres mortais,
de seres do tempo a seres eternais quando a Palavra de Deus acender nossas almas e nós nos
tornaremos filhos e filhas de Deus com os atributos, o géns de Deus em nós para sermos filhos
e filhas do Deus Pai nos Céus, clamando, “Aba, Pai, Deus meu, Deus meu!” Na Casa de Meu
Pai...
65 Agora, este velho mundo tem que cair, porque ele veio através do sexo; e ele veio através
da desobediência no princípio. E nós nascemos aqui através do sexo, através da queda, e isto
deve voltar da mesma maneira para a queda. Mas aquele que Ele está preparando agora para
você não pode falhar, porque Ele está fazendo isto tão...?... O que seria se tivéssemos que ficar
neste tipo de corpo? Não está você feliz por haver tal coisa como a morte? Agora, não é isto
estranho? Mas agora, digamos por exemplo, a poucos anos atrás, eu era um garotinho, e agora
eu sou um homem de meia idade. Eu tenho um amigo assentado lá fora, o Sr. Dauch, e ele
completou noventa e três anos de idade a poucos dias atrás. Olhe para ele agora. Quarenta ou
quarenta e cinco anos a mais, e este seria eu. Agora coloque outros quarenta anos nele. Onde
iria você? A única... Estou feliz porque existe algo que nos tirará deste hospital para
pestilentos. Há uma porta aberta, e o nome dela é morte, Jesus está de pé naquela porta.
Amém! Ele me guiará na travessia do rio! Ele me passará através daquela porta.
66 Há uma grande porta de pé no além chamada morte. E todas as vezes que o seu coração
bate, você está uma batida mais próximo dela. E algum dia devo chegar àquela porta. Você
deve chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu não quero ser um covarde: eu não quero gritar e

voltar. Eu quero passar por aquela porta, e me enrolar nas vestimentas de Sua justiça, não na
minha, na Sua! Através disto eu sei que eu O conheço no Poder de Sua ressurreição, que
quando Ele chamar eu sairei do meio dos mortos para estar com Ele, fora deste hospital para
pestilentos. Seja onde for que este corpo cair, seja onde for que ele desembarcar, seja em
qualquer lugar, eu sairei um dia, porque Ele me prometeu isto, e nós cremos nisto. Sim,
senhor! Ele está fazendo um que não pode perecer.
67 Observe uma mãe que está grávida na terra hoje, como o corpo daquela mãe almeja por
certas coisas. Estou falando, eu penso que para... espero que todos os adultos entendem. A
mãe, no nascimento do bebê, se há algo que falta em seu corpo, então ela começa a desejar
por certas coisas. Observe como o papai... eu recordo que nós fomos criados em uma família
tão pobre, e... e não tínhamos o suficiente para comer quando éramos pequenos. Muitos de
vocês sofreram a mesma coisa.
Então, quando... antes que o bebê nascesse, mamãe tinha desejo de algo, e papai fazia
grande esforço, simplesmente qualquer coisa para conseguir aquilo para ela. Vêem, é seu... o
corpo... seu corpo é... O cálcio e demais coisas de seu corpo e as vitaminas que ela precisa, que
você precisa para te constituir... vêem? E tem desejos de coisas, alimento para o filho que
vem. E como pais, eles tentam conseguir isto para que então o bebê nasça perfeito e o mais
alegre possível. Observe como os seus pais farão isto. Quando há necessidade de algo, e mãe
dá testemunho disto. Vêem? O seu sistema está constituído. Você compreende que quando há
necessidade de algo aqui para o filho que há de vir, o ... a mãe começa a desejar aquilo.
68 Agora, pare por um momento. Por que nós temos avivamentos? Por que nos ajuntamos?
Por que estou eu sempre repreendendo as pessoas? Por que estou falando para vocês
mulheres pentecostais, parem de usar pinturas, maquilagem, e de cortarem o seu cabelo, e
coisas desta maneira? Por que estou dizendo estas coisas? Porque os velhos antiquados
pentecostais não costumavam fazer isto. A maneira verdadeira da Bíblia não concorda com
isto. Você usando estes shorts e roupas que pertencem ao homem, você sabe que a Bíblia diz
que isto é abominação perante Deus? Mas nós permitimos isto! Por que continua o Espírito
Santo clamando? Ele sabe que há algo faltando lá. Devemos estar na completa estatura de
Jesus Cristo. Devemos ser filhos e filhas de Deus. Devemos agir como filhos de Deus.
69 Há muito tempo atrás uma estorinha foi contada, notei um irmão de cor assentado lá
atrás. No sul eles costumavam vender escravos neste... quando eles tinham escravos lá
embaixo, quando a escravatura era... antes de Proclamarem a Emancipação. E eles iam por ali
e os compravam... aquelas pessoas como que se elas fossem simplesmente uns... uns
compradores de carros usados. Tinham uma escritura de venda e vendiam aqueles seres
humanos simplesmente como eles... como se eles fossem carros usados. Você recebia uma
escritura de venda juntamente com eles.
70 Certa vez um comprador ia passando, um mercador. E ele estava indo... ele passava por
estas grandes colônias e comprava escravos. E ele passou por uma certa grande colônia onde
eles tinham muitos escravos. E ele queria ver quantos eles tinham. E lá estavam todos eles lá
fora trabalhando. E eles estavam... eles estavam tristes; eles estavam longe de casa. Eles eram
da África. Eles os trouxeram até aqui. os Boers os trouxeram e os venderam como escravos. E
então eles estavam tristes. Eles sabiam que nunca mais voltariam para casa outra vez. Viviam e
morriam na terra, e eles tinham... Muitas vezes eles carregavam chicotes e os açoitavam. Eles
eram propriedades de seus donos, e eles faziam com eles o que desejavam. E ele
simplesmente... Se eles os matavam, simplesmente haviam matado; e se ele... Seja o que
fosse, eles simplesmente haviam feito aquilo. Esta é a escravatura. Como Israel estava, e
muitos países foram trazidos à escravatura.
71 E eles tinham que tomar aqueles pobres escravos... Eles simplesmente serviam. Eles
estavam clamando (você sabe) o tempo e estavam tristes. Mas eles observaram um daqueles
escravos, um jovem, ele tinha o seu peito erguido, e sua cabeça levantada desta maneira. Eles
nunca tiveram que açoita-lo. Nunca tiveram que lhe dizer o que fazer. Então aquele mercador
disse, “eu quero comprar aquele escravo”.

Ele disse, “Ele não está à venda”.
Ele disse, “Eu gostaria de compra-lo”.
Ele disse, “Não, ele não está à venda”.
Disse, “É ele o chefe do resto deles?”
Disse, “Não”, disse, “ele não é o chefe; ele é um escravo”.
Ele disse, “Bem, talvez você o alimenta de uma maneira diferente que você alimenta os
outros?”
Disse, “Não, todos eles comem juntos lá fora na cozinha”.
Ele disse, “O que faz aquele moço ser tão diferente do resto deles?”
Ele disse, “Aqui está uma coisa. Eu pensei por um momento também, mas aquele rapaz...
um estrangeiro da África... porém na África o seu pai é o rei da tribo. E mesmo, ele sendo um
estrangeiro longe de casa, ele se comporta como o filho de um rei. Ele sabe que naquela terra
além o seu pai é o rei da tribo. E agora, ele se comporta, porque ele sabe que é filho de um
rei”.
72 Oh, irmão, irmã, você e eu neste mundo em que vivemos, vamos comportar como filhos e
filhas de Deus! Nós somos estrangeiros aqui, mas o nosso comportamento deve ser de acordo
com os mandamentos de Deus, e somos filhos e filhas de Deus! Nosso comportamento,
devemos agir, fazer, tudo de acordo com a lei de Deus que foi posta. E é uma abominação para
uma mulher usar trajes que pertencem ao homem. É errado e pecaminoso para ela cortar o
cabelo. Assim diz a Bíblia. Sendo impróprio para ela até mesmo orar assim. Você diz, “O que
tem isto?”
73 Alguém me reprovou (um grande ministro de fama) a não muito tempo atrás e disse,
“Irmão Branham, venha, eu desejo colocar minhas mãos sobre você”, disse, “você vai arruinar
o seu ministério”.
Eu disse, “O que?”
Disse, “Gritando com as pessoas desta maneira”.
Eu disse, “Estou dizendo a ...”
Ele disse, “Oh, eu creio nisto”. Disse, “Eu também sou pentecostal. eu creio que as
mulheres não devem usar cabelos curtos, não devem usar calças compridas, e coisas assim da
maneira que elas estão fazendo, pintando suas faces”. Disse, “Elas não deviam fazer isto,
porém”, disse, “Deus te chamou foi para orar pelos enfermos”.
Eu disse, “Ele me chamou para pregar o Evangelho!” Vêem?
E ele disse, “Eu creio assim”, mas disse, “Pense você nisto...”
Eu disse, “Aqui, somente observe o que vocês possuem, todos estes grandes programas,
televisões e tudo mais. Eu não tenho nada a não ser responder a Deus”. Isto é certo! Eu
disse, “Eu não tenho nada a não ser responder a Deus”.
Ele disse, “Eu – eu – eu... você vai estragar o seu ministério”.
Eu disse, “Qualquer ministério que a Palavra de Deus pode estraga-lo, deve ser
estragado”. Isto é correto! Certamente. Exatamente.
Ele disse, “Bem, você vai estraga-lo”.
74 Eu disse, “Quem dirá isto então? (Vêem?) Alguém tem que dize-lo! Alguém tem que se
firmar com o que é a verdade, não importa onde doa”. E amigos, como cristãos, como pessoas
que cremos que vamos para o Céu, o Espírito Santo Ele Mesmo nos tipificará na Palavra de
Deus.
Ele disse, “Sabe o que você deve fazer?” Disse, “As pessoas crêem que você é um
profeta”. Disse, “Você deveria estar ensinando a estas mulheres como receber o dom de
profecias, e coisas assim e coisas grandes e maiores em vez de coisinhas”.
75 “Eu disse, “Como poderei ensina-los álgebra quando ainda nem mesmo aprenderam os
seus a-b-cs, quando nem mesmo querem fazer as coisas comuns, a coisa natural. Como poderá
você ensina-los coisas maiores, quando você nem mesmo deseja começar do...” Você quer
chegar em cima da escada antes de alcançar o primeiro... Esta é a razão pela qual você cai.

Vêem? Comece de baixo e suba diretamente como Deus for te guiando. Vêem? Supere sua
vida com... siga o ... cada pedacinho da Palavra que Deus tem ordenado para você... fazer.
76 Agora, pense como Deus... Nós devíamos nos comportar e agir como cristãos; nossa
conduta deveria ser como a de Cristãos, porque nós somos estrangeiros aqui. Esta não é a
nossa casa. Não, fomos simplesmente colocados aqui temporariamente. Temos que ir, cada
um de nós tem.
77 Agora, pense, se Deus em Sua misericórdia tem a mãe... Antes do pequeno bebê nascer,
estará desejando por alguma vitamina, e as palavras da mãe são ditas, “Papai, eu... eu... eu
desejo um melão ou melancia; eu desejo alguma outra coisa”. É fora de... Ora, ele fará tudo
que puder para conseguir aquilo, porque ele sabe que ele quer que seu filho nasça o mais
perfeito possível. Vêem? E ele fará tudo que ele é capaz de fazer para conseguir aquilo.
Quanto mais capacitado é Ele para conseguir isto? Ele é o Criador.
78 Agora, pense quão capaz é Ele em preparar-nos um corpo para vivermos como o Seu
próprio e glorioso corpo. Se desejamos viver. Há algo em nós que nos chama para viver. E há
algo em nós que nos chama para faze-lo correto. Então Deus chamará alguém na plataforma
ou no púlpito que pregará a Verdade absoluta! Por que? Vêem? Isto te mostra, então se você é
um verdadeiro filho de Deus, você começará a clamar, “Deus tire isto de mim; circuncida-me
disto; afaste estas coisas de mim”. Por que? É necessário para a sua casa celestial a qual você
irá, onde Ele irá preparar. Você tem que ser a verdadeira Palavra Noiva de Cristo.
79 Eu estava pregando a poucas noites atrás sobre o sacrifício nos dias da reconciliação. Eu
estava falando sobre o único lugar que Deus... a única Igreja na qual Deus encontrará o
homem; e esta é... Ele disse, o lugar no qual Ele colocar o Seu Nome. Ele disse, “Eu não vos
encontrarei em qualquer outro lugar a não ser no lugar... na porta na qual Eu colocar o Meu
Nome”. Agora, Ele não te encontra na porta Metodista, ou na porta Batista, ou na porta
Pentecostal ou em nem uma delas, mas Ele colocou o Seu Nome em Seu Filho. Ele disse, “Vim
em Nome de Meu Pai”. Qualquer homem vem em... Qualquer criança vem em nome de seu
pai. Ele... Eu vim no nome de um Branham, porque meu pai era um Branham. E você vem em
seu nome, porque este era o nome de seu pai. E Jesus, o Filho, veio em Nome de Seu Pai. E Ele
disse que Ele coloca o Seu Nome... “Na Porta em que coloquei o Meu Nome, nesta estava o
Sacrifício”. E em Jesus Cristo está o único lugar onde você sempre encontrará companheirismo
e adoração a Deus.
Você diz, “Bem, eu pertenço a igreja”. Isto não faz nenhuma diferença. Você tem que
estar em Cristo.
Um certo ministro denominacional me disse outra noite; ele disse, “Sr. Branham, olhe
aqui, Jesus disse, “Quem crer”. A Bíblia diz, “O que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é
nascido de Deus”.
80 E eu disse, “Não diz também a Bíblia que nenhum homem pode chamar a Jesus de o
Cristo senão através do Espírito Santo?” Vêem? Você não pode fazer com que a Bíblia minta.
Isto tem que encaixar corretamente, então você tem que se tornar absolutamente nascido de
novo no Espírito Santo o qual testemunhará em você mesmo, você sabe que Ele é o Filho de
Deus. E então se você está em uma parte... Se você é um filho de Deus na Palavra de Deus,
como pode você negar a Palavra? Como pode o Espírito Santo te fazer crer em um credo sendo
que você tenha que fazer algo desta maneira quando a Bíblia diz outra coisa. “Nós temos que
nos unir a uma igreja, e fazer isto ou fazer aquilo”, quando a Bíblia lhe diz claramente o que
fazer. Vêem? Então quando você vê isto, você pula ali para dentro e trata logo de acertar-se
então. Sem fermento, sem credo, nada acrescentado. Isto tem que entrar no ventre da mulher
como o óvulo. E então quando aquele pequeno óvulo começa a se desenvolver e começa a
soltar embriões, ele não produzirá um embrião humano, um de cachorro um de vaca, ele solta
todos embriões humanos.
81 E quando um filho de Deus, quando aquele predestinado... Esta é uma má palavra para
ser usada mas é... eu tenho que usar a Bíblia de Deus. O pré-conhecimento de Deus podia
predestinar, fazer com que tudo desse certo em Sua honra. Quando aquela semente

predestinada que seria você, e Deus te chamou, e aquela sementinha de águia lá ouviu a
Palavra de Deus, construirá no topo, uma palavra sobre a outra, uma sobre a outra, outra
sobre a outra; e não se misturará com nenhum credo.
82 Observe, e nestas portas todos os dias eles deviam comer pão novo, e lá não poderia ser
encontrado nenhuma levedura no meio deles através dos sete dias. É isto correto? Então as
Sete Eras da Igreja, continua movendo-se diretamente para cima e simplesmente cresce como
um embrião, absolutamente pão sem levedura. Nenhuma levadura poderá ser encontrada no
vosso meio. Somente a levedura da Palavra Ela Mesma. Esta é a única... E aquela Palavra é
Deus, e Deus foi feito carne na Pessoa de Jesus Cristo, o qual é a Porta. “Ali está a porta onde
te encontrarei para adorar quando seguires os mandamentos de Deus”.
83 Portanto, se você nesta noite vem e diz, “Eu ofereço minha vida a Jesus Cristo”, e você
ainda não recebeu o Espírito Santo, entre Nisto! Você deve faze-lo! Você deve crescer nisto!
Peça a Deus para que coloque Palavra sobre Palavra desta maneira até que você se torne a
completa estatura de um Filho de Deus ou filha de Deus. Tomando as coisas do mundo... I João
diz, “Se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em vós”.
Você foi enganado. Você tem o amor do mundo lá, e isto te engana, o diabo tem amontoado
coisas lá e mostrando... Vêem, você não pode... Quando a ... Você não pode tirar uma palavra
de Deus da Bíblia! O que causou o primeiro pecado? Não foi simplesmente uma grande
mentira, mas foi porque Eva interpretou mal (o que o diabo fez) uma palavra. Uma palavra
rompeu a corrente, e Eva recusou a tomar uma palavra. Este foi o princípio da Bíblia. Jesus
veio ao centro da Bíblia; Ele disse, “Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus”. Esta é toda Palavra de Deus. Crê você que esta é a Sua revelação?
Toda Palavra de Deus.
Então em Apocalipse 22, Jesus veio a João na Ilha de Patmos. E Jesus: “Eu Jesus, tenho
enviado o Meu anjo para testificar destas coisas. (Vêem?) Quem tirar uma só palavra ou
acrescentar uma só palavra a Isto, eu tirarei a sua parte do Livro da Vida”.
Muitos deles dizem, “Bem, eu... eu, cremos que Jesus Cristo seja o Filho de Deus”. Não tem
problema. Então acrescente o resto a isto.
84 Você diz, “Eu fui justificado. Eu dei minha mão ao ministro. Eu creio em Jesus Cristo”.
Então você tem que nascer de novo! Você deve estar cheio do Espírito Santo! Vêem?
Simplesmente continue adicionando enquanto você segue em frente. Você está crescendo na
estatura de um filho e filha de Deus. Oh! Deus é apto para nos preparar e nos dar o ... a nós
aquele desejo em nossa vida de querer ver algo. Quantos aqui desejam mais de Deus? Porque,
isto irá mostrar que há mais para você. Vêem? Você está desejando isto. A sua pequena dor de
parto está vindo. Vê? Você precisa de mais, para que então possamos estar felizes, livres e
perfeitos. Temos que ser. Como o ... o pequeno... o pequeno germe de vida estando... estando
no peito de Deus, exatamente como o germe de vida está no... no íntimo da mãe...
85 Deus está crescendo e indo, Ele foi preparar lugar para nós, o lugar eterno Consigo
Mesmo, não um lugar como um hospital para pestilentos onde morrem, adulteram, e toda a
imundície do mundo aqui. se a sua mente está naquilo, isto mostra que isto nunca entrou em
contato com Deus. Vêem? Você está emocionado. Você tem uma ilusão mental. Você está
simplesmente unindo-se a uma igreja e diz, “Bem, eu pertenço a isto. Minha mãe pertence
àquilo”. Isto talvez pode ter sido certo nos dias de sua mãe, mas estamos vivendo em outro
dia.
86 A mensagem de Wesley nunca... Ele simplesmente não podia tomar Lutero. Lutero cria
em justificação, mas Wesley tinha a santificação. Os Pentecostais vieram; eles não poderiam
tomar simplesmente justificação e santificação, eles... era tempo para a restauração dos dons.
Agora, já saímos de lá. Vêem? Os três estágios do... da vinha que está subindo. Primeiro, um
pequeno limbo, Lutero veio da reforma. Certo, aquilo era o talo. Observe a natureza; Deus e a
natureza trabalham em continuidade, porque Deus está na natureza. Então por conseguinte
vem a borla, o pólen, a era Metodista. Então vêm os Pentecostais. Oh, é simplesmente tão
perfeito. Vêem? Exatamente como aquele grão de trigo parece ser um perfeito trigo... grão de

trigo; abra-o; não há nenhum trigo ali de maneira alguma. É a palha, um portador dele, mas
aquela Vida está trabalhando ali. Vêem?
87 Eles lá atrás na era de Lutero exceto Lutero, aquela Vida veio, mas foi e denominou-se; a
primeira coisa que você sabe, isto chega a ser uma denominação, sendo que seu fim é ser
queimada. Vêem? O talo seca; isto foi simplesmente um suporte. Alguns deles continuam
tentando permanecer naquele velho suporte, o talo, não sabendo nada a respeito de Deus, é
morte. Eles dizem, “Vejam, nós somos uma folha. Nós fomos Luteranos”. Isto é certo, mas
observe onde está isto agora. Vêem? “Éramos Metodistas”, e mesmo, “Éramos Pentecostais”.
Mas veja os Pentecostais, como estão ficando frios e formais, como está todo mundo se
afastando. Vêem? O que é isto? Isto foi o portador da semente real. Vêem? Todos estes
outros são portadores, mas foram para a denominação.
88 Se você diz, “Sou um Pentecostal”. Isto não significa nada mais para Deus do que se você
dissesse que era um Católico Romano, ou um Judeu, ou seja o que for. Você tem que nascer.
Aquela vida que veio através daquele suporte ali... Não permanece no talo; não permanece na
semente; sai diretamente fora para a parte perfeita.
89 Agora recordem, em todas as reformas que tivemos com todos aqueles Luteranos e os
demais, em três anos eles se organizaram. Isto é certo. cada reavivamento trouxe uma
organização em três anos. Pense por quanto tempo isto tem estado desta maneira: por vinte e
tantos anos e nenhuma organização! Por que? É a semente vindo, formando sob a casca desta
maneira. Descansando do lado de fora agora, ela tem que ficar na presença do sol para
amadurecer no grão glorioso como Aquele que foi primeiro. A verdadeira Igreja que partiu
primeiro; Ela está voltando outra vez através do talo para sair outra Igreja. Quando a
colhedeira vem para apanha-lo, a Vida que desceu em Lutero, a Vida que desceu nos
Metodistas, a Vida que desceu nos Pentecostais virá para o grão, e toda ela irá diretamente
para o grão e sairá, formando o Corpo perfeito de Jesus Cristo.
90 Exatamente como o sol nasce de manhã. Você não pode olhar para nenhuma natureza
sem que ela testifique de Deus. Você não necessita nem mesmo da Bíblia para saber que há
um Deus. O pequeno sol nasce como um nenenzinho, fraquinho. Por volta das 7 horas, ele
sobe e vai para a escola; 10 ou 11 horas ele já saiu. Ao meio dia ele está em sua força; às três
horas da tarde ele vai ficando velho. Sete ou oito... seis... cinco ou seis horas da tarde ele está
com seus ombros caídos e morre. É este o fim dele? Não! Ele ressuscita outra vez na manhã
seguinte... uma vida, morte, sepultamento e ressurreição.
91 Observe as folhas vindo em uma árvore. Brota uma folha bonita, boa, traz sombra, e dá
frutos. O seguinte... A primeira coisa que você sabe quando o outono vem, fere com a morte,
desce exatamente para as raízes no chão outra vez. É isto o fim daquilo? Logo vem a primavera
para testificar outra vez. Oh, isto é vida perpétua, mas irmão e irmã, nós temos Vida Eterna.
Nós temos tido Vida Eterna através deste que é Grande que veio, e foi, e é capaz de nos
preparar um corpo. E estas dores que sentimos e que aumentam, como vocês mulheres se
sentem condenadas pelo que vocês fazem, você homem que está dependendo de doutrinas de
seminários e assim por diante, todos vocês querem dizer, “Eu... eu recito este credo; eu faço
isto?” ...Mas há algo aqui embaixo quando você vê os olhos de um cego se abrirem, um
surdo... cego, todas estas coisas que foram prometidas; ver a Palavra ser pregada em Seu
poder, ver uma prostituta de rua se transformar em uma dama, e ver um... ver um bêbado sair
de lá e ser um verdadeiro santo de Deus. Oh, vêem? Há algo, uma vida lá. E você começa a
sentir. “Bem, talvez eu não deva fazer isto”. Mas vêem, o que é isto, é algo que o seu corpo no
além está necessitando. Vamos. Mas Deus tem as vitaminas certas aqui para cada pedacinho
daquele corpo. Jesus foi preparar o lugar no seio de Deus. Sim, senhor! Um pequeno embrião,
filho de Deus, um pequeno filho e filha de Deus.
92 Jesus somente pediu por uma coisa em Sua oração ao Pai. Você sabe o que foi? Uma
coisa, depois de todo o Seu sacrifício que Ele fez aqui na terra, e vida que Ele viveu, o caminho
que Ele cruzou, Ele pediu por uma coisa: “Para que onde Eu esteja eles possam também estar”.
Ele pediu pelo nosso companheirismo. Esta é a única coisa que Ele pediu para o Pai em oração:

o seu companheirismo para sempre. Se você deseja ler isto em São João 17, versículo 24...
Então quanto mais devemos nós deseja-Lo? Se Ele... Agora ouçam, se você realmente é
nascido no Espírito de Deus, isto quer dizer tudo para você. Vêem? Isto não é um livro de
regras. Você não vive por nenhuma lei e coisas assim, você vive pela graça de Deus, o Espírito
de Deus.
93 Eu sempre disse isto. Como um missionário tenho ido ao estrangeiro, o que seria se eu
chamasse minha esposa, meus filhos. “Agora olhe aqui, filhos... Ouça aqui, Sra. Branham, eu
sou o seu marido. Você não terá outro marido enquanto eu estiver fora. Se isto acontecer, eu
arrancarei o seu coro quando eu regressar!” Vêem? E batesse o meu pé. “Crianças, ouçam o
que eu digo... Deixe eu ficar sabendo de uma coisa que vocês fizeram errada...” Vêem? Agora,
que tipo de casa seria esta?
Agora, o que seria se ela dissesse, agora você também, Sr. agora, eu quero lhe dizer algo.
Sr. Branham, eu sou a sua esposa, casada segundo a lei. Você também não terá nenhuma
namorada enquanto você estiver fora”. Agora, seria esta uma casa? Agora, aquilo seria algo.
Nós não fazemos isto. Eu a amo e ela me ama. Quando ela sabe que eu me vou, ela sabe que
eu não vou a não ser que o Senhor me chame para ir. Nós nos ajoelhamos no chão com as
crianças ao redor e oramos. Eu digo, “Querido Deus, tome conta de minha companheirinha e
de meus filhos”.
Eles dizem, “Deus, tome conta do papai enquanto ele estiver fora... enquanto ele estiver
fora”. E então quando vamos...
Agora o que seria se eu fizesse algo errado por lá? O que seria se eu transgredisse, fizesse
algo errado, e eu voltasse e fosse àquela pobre de minha mulher, a colocasse lá de pé e
olhasse para a sua face enrugada e seus cabelos se tornando brancos, eu fosse e dissesse,
“Querida, eu desejo lhe dizer algo. Você sabe que te amo”.
“Claro, Bill, eu sei que você me ama”.
95 “Eu lhe direi o que fiz. Eu saí com uma garota”. Eu... eu diria, “Vai você me perdoar por
isto?” Eu creio que ela perdoaria. Realmente creio. Mas faria eu aquilo? Quando eu olho lá de
pé e vejo os seus cabelos que estão ficando brancos, e sei que ela está de pé entre mim e o
público, e sabendo quão fiel esposa ela tem sido, poderia eu fazer isto? Eu... eu preferiria
morrer do que magoa-la. Realmente eu preferiria. E se este é um amor Phileo para com minha
esposa, quão maior é o meu amor Ágape para com Deus. Oh, eu não faria nada para feri-Lo.
Certamente não. Eu... eu O amo. Eu desejo fazer tudo que Ele... Ele quer que eu faça. Eu quero
batalhar com cada palavra que Ele disser. Não importa o que o mundo diga, eles... de qualquer
forma eles não crerão nisto. Eu desejo saber o que Ele disse para eu fazer. E se me falta
alguma coisa, eu quero que Ele me dê. E viver para Ele, conservando-me afastado do mundo.
96 Este velho corpo terrestre aqui tem que... E... Deixe-me lhe dizer; este corpo terrestre
com o qual você tanto se preocupa, que você imita de Hollywood... você está tão perto disto...
ele não estará lá por muito tempo. Recorde você, vocês ouviram a profecia (Vêem?) que o
Senhor me deu; isto está indo de conformidade! Sim, senhor! Observem! Isto irá; você
somente observe. Agora, Ele nunca me disse nada errado. E eu tomarei aquilo para qualquer
pessoa que deseja falar. Eu não sei quando ou onde, mas ela está terminada. O julgamento
está sobre ela; não há nenhuma remissão para ela; isto passou. Vêem?
97 Agora, observem isto. Viva para Ele, guardai-vos do mundo. Agora veja! Você vê na
televisão, algumas de vocês irmãs, e vocês descem aqui e desejam... Vocês mulheres jovens,
vocês são jovens; eu sei disto, mas vocês são cristãs. Vêem? Vocês são diferentes. Vocês não
querem ser como o mundo. Você ama o ... não somente vocês mais novos, mas alguns de
vocês que são mais velhos. Vê? Bem, o que faz isto? Vêem? Vocês assistem televisão e descem
até uma loja; e vocês vêem estas velhas roupinhas mundanas que as mulheres usam. Você
sabe o que vai acontecer no dia do julgamento? Você pode ser tão virtuosa quanto possa ser
para o seu marido, mas no dia do julgamento você terá que responder por ter cometido
adultério. Jesus disse, “Aquele que olhar para uma mulher e cobiça-la em seu coração, já
cometeu adultério com ela”. Quem é culpado? Você. Vêem? Você apresentou a si mesmo...

seus shorts e calças compridas. Certa mulher me disse a não muito tempo atrás, disse, “Eu não
uso shorts, irmão Branham. Eu agradeço ao Senhor por isto. Eu só uso calças compridas”.
98 Eu disse, “Isto é pior; isto é pior”. Correto. Dificilmente você pode comprar um vestido
para uma mulher.
99 Ela disse... uma mulher disse, “Bem, você disse a verdade; você não pode... você não
pode compra-las. Mas eles ainda vendem boas maquinas de costura (vêem), então não há
desculpa nenhuma. Vêem? Isto vai mostrar, irmã... Eu sou o seu irmão, e sou um servo de
Cristo que tem que responder pelo que foi dito nesta noite no dia do julgamento. Vêem? Você
estará lá de pé culpado por adultério, porque o amor de Deus tem escapado de seu coração.
Você continua dançando em Espírito, e pode continuar falando em línguas. E estão bem estas
coisas, mas continua não sendo tudo. Não, senhor!
100 Recordem que a Bíblia disse, “Nos últimos dias virão falsos profetas”. Não falsos Jesuses.
Eles não permaneceriam quietos por isto. Mas falsos Cristos... falsos ungidos. Eles são
absolutamente ungidos com o Espírito, com o Espírito Santo, e continuam falsos. Vêem?
101 Há dois... há três pessoas em você; o lado de fora é o corpo. Você tem cinco sentidos com
os quais você entra em contato com a sua casa terrestre. O lado de dentro e um espírito.
Existem cinco sentidos lá: amor, consciência e demais que você entra em contato. Mas o lado
de dentro daquilo é a alma.
102 Recordem, a chuva cai sobre os justos e os injustos. A mesma chuva que fará um grão de
trigo brotar, fará também com que o do carrapicho brote. Vêem? O que é isto? Dentro daquela
semente há uma natureza, e aquela natureza mostra a si mesma. Isto pode estar no mesmo
campo, exatamente lá com o joio. O joio e o trigo crescem juntos, regozijam da mesma
maneira. Tem sua cabeça inclinada sedenta por um gole. E a chuva vem; o joio pode gritar da
mesma altura que o trigo pode. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Vêem?
103 Cristãos, pode ser que eu nunca mais vos veja outra vez. Tem passado anos desde que eu
estive aqui. Talvez eu nunca mais te veja outra vez. Alinha-te com a Palavra de Deus. Olhe no
espelho. Como um garotinho certa vez, que morava na roça. Ele nunca havia visto um espelho.
Ele foi na... à casa de sua tia. Ao começar subir as escadas ele viu um espelho; ele viu um
menininho no espelho. Ele continuou a subir, olhando. E ele acenou com a mão, e o garotinho
acenou. E ele continuou a olhar. Ele nunca havia visto a si mesmo em um espelho. Então
quando ele se aproximou o suficiente daquilo, e voltou e disse, “Ah, mamãe este sou eu!”
104 Como você olha no espelho de Deus? Reflete ele uma filha ou um filho de Deus? Há algo
lá que quando você ouve... faz aquilo te odiar o homem que o está dizendo, ou há algo que
atrai, diz, “Eu sei que aquele homem está certo, porque isto está nas escrituras”. Então estas
são as vitaminas necessárias para este corpo que está ordenado para estar lá, uma casa que
aquele outro precisará quando você chegar lá. Vêem? Esta casa... Se nascemos na terra...
105 Agora recordem, pensamos tanto neste corpo. Colocamos tantas roupas nele. Fazemos
tantas coisas que não são necessárias, uma troca traz outra troca depois outra e todas estas
coisas e... Ora, é simplesmente todo mundo. Somente deixe alguém começar alguma coisa.
Você pinta suas escadas de vermelho e observe os Joneses pintarem as suas de vermelho
também. Você muda de um Chevrolet para um Ford, e eles não suportam aquilo. É o tempo da
igualdade. Você deixa... você deixa uma mulher ir à igreja usando um certo estilo de chapéu,
observe que todas as mulheres conseguem aquilo, especialmente a mulher do pastor. Vêem?
Somente observe o que acontece. Agora, isto é verdade. Isto é absolutamente a verdade. É o
tempo da igualdade. Irmão, deve ser o tempo da igualdade em... Todas estas... todas estas
coisas são... são para um propósito. Não me importa se o meu paletó combina com minhas
calças, e tenho passado apuros. Minha esposa, minha nora ou outra pessoa tem que me dizer
que tipo de... de gravata que é para usar com isto. Eu... não me importa de maneira alguma se
isto combina. O que quero é que minhas experiências combinem com a Palavra de Deus. Esta é
a coisa, porque é lá que eu aponto para viver, não lá embaixo na esquina com os Joneses, mas
no além na Glória onde Jesus foi nos preparar um lugar. Sim, desejamos isto. Sim, senhor!

106 Guarda-te de tudo isto... Este velho tabernáculo terrestre aqui, sabe você o que ele é?
Este corpo como um paletó velho que você usa. Um paletó que você uma vez o usou. Mas
agora, você tem um muito melhor, e você não quer usar este mais. O que você faz? Você o
dependura em um armário, pois você conseguiu um melhor. Você conseguiu um paletó
melhor. Um que está mais na moda do que o outro já gasto que você costumava usar. O que?
É aquela vestidura. Você é o lado de dentro daquilo. Recordem, aquela vestidura somente fez
o que? Ela sustentou a sua imagem. Vêem? Mas você não necessita dela mais agora. Você a
pendurou. É um trapo. E é assim que acontece com este velho corpo. Ele... ele sustentou a
imagem celestial, porém ainda não é você. Você está no interior daquele corpo. Você, o
Espírito de Deus, está no interior daquele corpo. Isto é o que faz o lado de fora ser sujeito,
porque o lado de dentro está puxando isto (vêem?) trazendo isto em linha com a Palavra de
Deus: o seu lado de dentro, você, você mesmo, o seu ser. Este corpo é simplesmente um velho
paletó, e algum dia o que fará você com ele? Foi para você... simplesmente uma vestimenta
por algum tempo. Isto é como a vestimenta terrestre, este corpo, seu... seu verdadeiro corpo,
você mesmo realmente está do lado de dentro deste paletó, o que você chama de William
Branham, ou Susie Jones ou seja o que for. Vêem? Algum dia isto estará estendido em um
salão da terra em sua memória. Você o colocará lá fora numa sepultura, e alguém escreverá na
pedra da sepultura, “Aqui jaz o Rev. Fulano, João Fulano de tal ou Fulano e Ciclano”. Isto estará
lá como o seu memorial. As pessoas te vendo naquilo, o que era você, o que você é realmente,
estava dentro daquilo. Mas o velho paletó ele mesmo trouxe a imagem celestial. Oh, pessoas,
já fizeram vocês as reservas para trocarem de paletó? Já fizeram vocês suas reservas para o
céu? Recordem, você tem que ter as reservas. Você não pode entrar sem elas. Eu vos estou
falando em uma linguagem moderna agora. Mas vocês sabem, se você vai a um hotel e diz,
“Bem, eu tinha...”
107 “Tem você reservas?” Bem, sinto muito, está lotado”. Você fica do lado de fora no frio,
porque você falhou em não fazer suas reservas. E se você tem chegado ao fim da viagem de
sua vida sem reservas, lá não haverá ninguém para te encontrar. Você terá que deslizar-se na
negra eternidade onde haverá choro, gritos, rumores e ranger de dentes. Você deve; você não
pode entrar na cidade, você... porque você não obteve suas reservas. Você deve tê-las para
entrar nesta cidade onde Jesus foi para te preparar um lugar. Recordem, você deve ter as
reservas e a roupagem da salvação em você. Você não pode...
108 Em Mateus eu tenho uma Escritura aqui (Estou observando as Escrituras), Mateus 20...
22:1-14. Não tive tempo para lê-La, porque está ficando muito tarde. Eu já lhes falei muito.
Mas recordem, o Rei foi enviado e fizeram uma ceia. Ele matou todos os Seus bois e... e
preparou as gorduras, e tudo mais, e teve uma grande ceia preparada. E Ele enviou e convidou
muitos para virem. Um disse, “Bem, vocês sabem, depois de tudo, eu pertenço a isto, e tenho
isto. E eu tenho que ir para minha fazenda”, e um havia feito muitas coisas. E Ele enviou outra
vez, e eles o maltrataram.
E finalmente... aquela era a geração dos Judeus com os quais Jesus estava falando; eles
tinham algo mais a fazer. Então finalmente, Ele o enviou e disse, “Ide, somente... os obrigue a
vir. Saia pelas ruas e estradas e todos os lugares e obrigue-os a entrar”. E após aquilo,
determinou que Sua casa fosse... Sua Ceia de Bodas estivesse pronta. Haveria convidados ali.
Então Ele encontrou um homem lá sem as vestimentas de bodas. Ele estava agarrado com o
velho paletó. E observe o que ele disse: “Amigo, depois que lhe convidei para a Ceia de Minhas
Bodas, eu te convidei e te dei um convite para vir...”
109 E se alguns de vocês alguma vez já foram ao Oriente, onde já preguei muitas vezes,
aquela ceia de bodas continua sendo celebrada exatamente da mesma maneira que ela era. O
noivo, o... ele tem tantos convidados que ele deseja ter. provavelmente, o irmão Kopp,
provavelmente o irmão viu isto lá na Índia. Vêem? Eles simplesmente tem tantos convidados
quantos ele quiser. Digamos que ele pedirá por trinta convidados. Agora, o noivo tem que
fornecer as vestimentas. Ele tem que fornece-las. Portanto, há um homem de pé na porta, e
você vem com o seu convite; ele examina o seu convite e te coloca em uma vestimenta, um

manto, que... Alguns deles são ricos; e alguns são pobres; e alguns deles são diferentes; mas
todos eles ficam parecidos quando estão dentro desta manta. Todos se parecem. E você deve
ser semelhante em tudo. Você não será, digamos, “Eu sou um Metodista aqui”, “Eu aqui sou
um Presbiteriano”. Oh, não! Você não vai em primeiro lugar. Vêem? Você tem que vir através
da Porta. Jesus disse, “Eu sou a Porta do aprisco”.
“Eu sou Pentecostal”. “Eu sou isto, eu sou aquilo”. Isto não significa nada. Você entra por
aquela Porta. E se você entra por aquela Porta, você recebe o manto.
110 E este homem, quando Ele disse, “Como você entrou aqui, amigo?” Vêem? Isto mostrou
que ele apareceu ali de uma outra maneira; ele entrou pela janela, entrou pelos fundos, mas
não pela Porta, não através da Porta, pelo caminho que Jesus veio, através de seu sacrifício,
entregando-te todo para Deus, e andando para o Calvário, e sendo crucificado com Ele, e
levantando outra vez para usar Sua vestimenta de sacrifício e morte para com as coisas do
mundo.
111 Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em
você. Se você continua tendo amor pelo mundo, deseja agir como o mundo e fazer como o
mundo, você está tentando... você é ainda... Você está na igreja, mas tem carrapicho no
caminho juntamente com o trigo. Grita juntamente com os outros; regozija junto com os
outros; todas as bênçãos espirituais estão bem sobre você. Você diz, “Bem, eu profetizo”. O
mesmo fez Caifás; o mesmo fez Balaão. Aquilo não era nada...
112 “Eu tenho o Batismo do Espírito Santo”. Isto continua a não ter nada a ver com aquilo.
Isto é simplesmente um dom temporário para você. O dom verdadeiro é a sua alma lá embaixo
(vêem?) este foi nascido de Deus, e aquilo controla toda a coisa para a Palavra de Deus e a
vontade de Deus; e lá você cresce. Vêem? Então você é um filho e filha de Deus. Você é um
filho de Deus. E estas coisas que você vem... Como a mãe agora, você está nas entranhas da
terra tentando sair para fora. Você é um filho de Deus saindo e você vê a Palavra dizer, “Eu
devo fazer isto; eu devo nascer de novo”. Bem, eu pertenço a uma igreja”. Isto não significa
coisa alguma. Vêem?
Eu sou Metodista, minha mãe...” Isto foi bom para sua mãe.
113 “Bem, oh, eu sou Pentecostal; eu pertenço...” Se você não se alinhar com aquela Palavra,
há algo errado. Vêem? Então você vê, o seu verdadeiro pai não é Deus (Vê?) porque este
verdadeiro começou na sua alma, antes mesmo de haver um espírito lá, havia a sua alma.
Aquela alma não veio de Deus, para começar então nem era embrião de Deus. Você está em
um trecho de joios e batendo o recorde mundial de joio, vindo e agindo como o mundo,
amantes do mundo, porque o amor de Deus não está nem mesmo em você.
114 E agora, nos últimos dias haverá falsos ungidos, não falsos Jesuses; eles não ligariam para
isto, porém falsos ungidos. Eles são ungidos. Sim, senhor! Mas eles são anti-Cristo. Eles são
ungidos com o Espírito para fazerem os sinais e maravilhas que Cristo fez, mas isto não
enquadra com a Sua Palavra. Vêem? “Muitos virão a Mim naquele dia e dirão: Senhor, não
profetizamos nós e expulsamos demônios em teu Nome?” Ele dirá, “Apartai-vos de Mim, vós
que praticais a iniqüidade, não vos conheço”.
“Eu fui Pentecostal, Senhor. Glória a Deus! Eu gritei; eu falei em línguas; e coloquei as
mãos sobre os enfermos e eles foram curados, expulsei demônios”.
“Apartai-vos de mim, vós que praticais iniqüidades, Eu não vos conheço”. Vêem o que
quero dizer?”
115 Oh, filhinhos, sentem vocês a necessidade daquela vitamina nesta noite, que algo...? Há
um corpo esperando no além; há um corpo esperando para ser recebido. Gente, não sejam
vocês enganados! Não sejam enganados! O diabo é um enganador. Mesmo a roupagem das
bodas, você deve usa-la. Deve ser assim.
116 Agora, estamos no tempo do entardecer. O corpo terreno está agora pronto para ser
dissolvido e estamos esperando entrarmos no celestial. E agora sentimos o estranho chamado
de Deus para irmos a Este grande Éden. E antes que possamos nascer aqui, nosso pequeno
corpo clama por algo que... que teve que ser provido ou seríamos um filho aflito aqui se não o

fossemos. Deus não tem nenhuma aflição lá em cima. Eles são cada um perfeitamente
alinhados, a Noiva, exatamente como estava o Noivo, a Palavra manifesta em Sua estação.
Deus conceda nesta noite a seus filhos, a cada um de vós. Há um Céu para irmos; e há um
inferno para nos afastarmos dele.
117 Agora, muitos de vocês sabem que o Senhor tem me dado visões, milhares delas. A maior
coisa... Eu costumava a temer a morte. Cerca de três anos atrás vocês viram, os Homens
Cristãos de Negócios: Além da Cortina do Tempo. Vejo que não poderia deixar isto passar
nesta noite. Talvez eu não os veja nunca mais na minha vida aqui. Mas isto é verdade. Eu... eu
não sei se eu chamaria isto de visão ou seja o que for. Certa manhã, recentemente, eu estava...
eu havia acabado de despertar; eu havia chegado das reuniões, e a minha esposa estava
deitada lá dormindo. Eu disse, “Querida, está você acordada?” Ela ainda estava dormindo. Eu
sabia que tínhamos que levantar para arrumar as crianças para irem para a escola. E eu
coloquei as minhas mãos para trás assim e disse, “Bem, disse, Bill Branham, você sabe que
você já passou dos cinqüenta? Se você vai fazer alguma coisa para o Senhor, é melhor você se
apressar, porque você não terá muito tempo”. Eu pensei, “Oh, espero viver mais para ver a
vinda do Senhor Jesus”. Eu sempre tive isto em minha mente que... que quando morrêssemos
eu veria... Como irmão aqui, eu diria...
“Hei, você pregou na minha igreja certa noite lá embaixo na terra, irmão Branham”. Mas
ele... ele é um espírito. Eu não poderia estreitar a sua mão, porque a sua mão lá fora na
sepultura está apodrecida. A minha também. Eu costumava a pensar assim.
118 Mas naquela manhã quando senti algo que vinha sobre mim eu pensei... tal como quando
vem uma visão... e eu olhei, olhei e pensei, “Oh, o que é isto?” E eu olhei para aquelas grandes
colinas verdes e umas jovens vindo de todos os lados, dezenas de milhares com uma
vestimenta branca, descalças, gritando, “Nosso irmão!”
119 Eu... eu pensei, “Agora, isto é estranho”. E eu virei para trás e olhei, e aí eu deitado lá; e
lá estava a minha esposa deitada lá na cama. E eu disse, “Agora, eu... vocês sabem o que, eu
morri”. Eu disse, “Que... isto é o que aconteceu; eu... eu tinha morrido”. E eu disse, “Eu devo
ter tido um ataque cardíaco ou algo; eu... eu tenho morrido. Lá está o meu corpo”. Eu estava
simplesmente deitado lá com as minhas mãos para trás assim (vêem?), simplesmente um
cadáver. Eu pensei, “Bem, aquilo não estava nem mesmo a uns vinte pés (quase sete metros)
de mim”. E lá estava eu olhando; eu pensei, “Aquela é... lá está a minha esposa, que... lá... lá
está tudo; lá está a minha camisa pendurada na... na cabeceira de minha cama”. E eu pensei,
“Aqui estou eu”.
120 Eu olhei ao redor outra vez, e estas jovens estavam todas vindo; e elas estavam... E eu
olhei vindo deste lado, e lá vinham os meus irmãos, todos genuínos, todos eles pareciam ser
jovens. Eles estavam gritando, “Nosso precioso irmão!” Ora, eu não sabia o que pensar.
121 Eu pensei, “Isto é estranho”. Eu olhei para trás, e eu não era um velho; eu era jovem. E eu
pensei, “Isto é algo estranho”. Eu pensei, “É isto uma visão?” Mordi o meu dedo, e pensei,
“Não! Isto não é o tipo de visão que costumo ter.
122 E então, algo ali em cima começou a falar comigo e disse, “Tu tens chegado ao teu povo”.
E eu pensei, “Ao meu povo? São todos estes Branhams?”
123 Ele disse, “Eles são os teus convertidos a Cristo”. E estas mulheres... Vocês sabem eu
sempre fui considerado com um... Eles me chamam de odiador de mulheres, mas eu não sou
(vêem?), porque eu creio... Vêem? Eu... eu... eu não gosto do que é imoral, indecente; eu
gosto das irmãs verdadeiras, genuínas...?... Deste modo, está bem.
124 Eu tive algumas cicatrizes quando eu era criança. Sei de coisas que aconteceram que me
tornaram desta maneira. Mas isto... é Deus fazendo tudo, moldando-me para esta hora.
Vêem?
125 Agora, eu penso em uma verdadeira e genuína irmã, não há nada melhor. Se Deus pôde
dar ao homem alguma coisa melhor que a salvação, Ele lhe deu uma esposa. Vê? E então, se
Ele pudesse dar alguma coisa melhor, Ele o teria feito. Então ver algumas delas voltarem e
nem mesmo agirem como esposas, infiéis a seus votos matrimoniais e o mesmo com seus

maridos. Recorde você, você está amarrado enquanto você viver um ao outro. O que Deus liga
na terra também é ligado no Céu. Vêem?
126 E então, eu... eu vi aquilo. E estas mulheres correram, e lançaram os seus braços sobre
mim, e abraçando-me, me chamavam de irmão. Agora, elas eram mulheres, mas lá nunca
pode haver pecado naquele lugar. Vêem? Elas eram mulheres, mas vejam, o que nos faz
agora... Uma mulher com glândulas, glândulas femininas, e o homem com glândulas
masculinas; são para a criação de filhos. Lá não haverá isto, todos terão uma só glândula, mas
continuarão com a forma de sua imagem terrestre que sustentaram aqui, que estará lá, mas
eles nunca poderão pecar. Todos vocês serão os mesmos. Lá não haverá mais criação de filhos.
Vê? Isto é certo. Isto será desta maneira.
127 E então eu olhei, e estas mulheres, e... Elas me apanharam, estes irmãos, e me
assentaram em um lugar. Eu disse, “Por que vocês fazem isto?”
Ele disse, “Na terra você era um líder, e disse... e disse, “Você... Estas são as pessoas”.
128 E então uma das mulheres veio e disse, “Nosso precioso irmão”. Uma linda mulher,
quando ela passou, aquela voz, algo disse, “Não te lembras dela?”
Eu disse, “Não!”
Disse, “Você a guiou para Cristo quando ela tinha mais de noventa anos. Vê? Não pode
você ver porque ela disse, precioso irmão?”
E eu disse, “Bem, você vai...”
Elas disseram, “Não, nós estamos esperando aqui”.
Eu disse, “Bem, já que eu morri eu quero ver Jesus”.
Disse, “Você não pode vê-Lo agora. Aqui estão as Escrituras que dizem “as almas debaixo
do altar”. Ele está simplesmente um pouquinho mais alto. Algum dia Ele retornará. Nós
voltaremos para a terra. Nós não bebemos nem comemos aqui”.
129 E eu disse, “Você quer dizer que eu estava com medo disso? Ora, isto... Não há palavras
para expressar isto, amigos. É um... Perfeito não chegaria nem aos pés. Sublime, não há
nenhum vocabulário em Inglês que eu conheça, nem uma palavra de maneira alguma que
possa expressar o que era aquilo. É além de qualquer coisa que eu conheça. Lá estava Ele; lá
não havia enfermidades, nem tristezas. Você não podia morrer; não podia pecar. Era somente
perfeito, simplesmente perfeito. Amigos, vocês não devem, não devem perder isto.
130 Recordem... E quando eu era um garotinho, eu tive uma visão do inferno, como um
menino. E você sabem como as damas hoje (ou melhor, as mulheres, uma dama não faria tal
coisa como esta) pintam seus olhos como um lobo ou algo parecido, e aquela coisa azul
debaixo de seus olhos. Eu vi isto. Eu estava afundando. Quando eu era pequeno, eu fui
baleado, e eu estava deitado morrendo em um hospital. E eu sempre sabia que havia um Deus.
Eu me recordo da primeira oração que tentei fazer, a única coisa que eu pude dizer... Eu... eu
nunca disse isto antes; eu simplesmente sinto de vos contar agora. Eu fui baleado, deitado lá
no campo, eu estava morrendo; e o único apelo que eu poderia ter para Deus, eu disse, “Tu
sabes, Senhor, eu nunca cometi adultério”. Vêem? Sendo um rapazinho com cerca de quinze
anos de idade, eu tinha tentado viver corretamente. E eu disse, “Tenho vivido limpo”, e isto é
tudo que pude dizer. Este foi todo o mérito que pude Lhe oferecer.
131 E então, deitado lá quando eu... O doutor se afastou de mim, e eu senti a mim mesmo
afundando em uma trevas eternas, e parecia... E eu gritei pelo papai. “Oh, papai, me ajude!” O
papai não estava lá. “Mamãe, me ajude!” A mamãe também não estava lá. “Deus me ajude!”
Deus também não estava lá. Era simplesmente uma eternidade, horrível, oh, um pesadelo.
Queimando, um inferno flamejante, seria um prazer estar bem além dali. E caindo lá, eu
pensei, “Oh, sempre e sempre assim. E eu cheguei a um lugar... fumaça, escuridão,
enfermidades; e oh, tal sentimento. E isto era morte sobre mim. E eu pude ver aquelas
mulheres vindo até mim com seus olhos pintados daquela maneira. Agora recordem, isto foi a
quarenta e cinco anos atrás... cerca de quarenta anos atrás de qualquer modo. Indo... elas
estavam indo (O irmão Branham faz o som descritivo – Editor). Eu disse, “Estarei eu ali para
sempre?”

“Para sempre”.
132 Eu disse, “Oh Deus, se Tu me deixares sair daqui, eu... eu... eu nunca me envergonharei
de Ti outra vez. Eu nunca me envergonharei. Deus, por favor dê-me uma chance”. E a primeira
coisa vocês sabem, eu me senti como que voltando. E o médico estava alarmado, porque o
meu coração estava somente batendo dezessete vezes por minuto. Eu realmente havia
perdido todo o meu sangue e... e tudo mais. Eu estava deitado sobre o meu próprio sangue. E
eu já tinha imaginado algum dia o que aconteceria.
133 Cerca de dois anos atrás quando eu mudei para Tucson, eu estava com minha esposa lá
embaixo na J.C. Penneys (centro comercial). E eu estava assentado lá assim, com minha cabeça
inclinada, esperando, porque você sabe como as senhoras, elas demoram muito fazendo
compras. E eu estava... e eu estava assentado lá com a minha cabeça inclinada desta maneira.
E a escada rolante estava subindo, e aqui veio uma daquelas mulheres para subir com o seu
corte de cabelo tipo cabeça d’água... vocês sabem como elas fazem, assim... subindo com os
seus olhos pintados desta maneira; e elas estavam falando em espanhol. E que... que... Tudo
isto... A visão me recorreu outra vez. Lá estava (O irmão Branham faz o som descritivo – Ed.)
134 Irmão, irmã, deixe-me lhe dizer algo, isto pode parecer engraçado agora, mas uma vez
chegará lá. É uma coisa séria. Nunca vá você por este caminho!
135 Eu como um velho, um ministro, tenho pregado ao redor do mundo, tenho milhões de
amigos, mas eu sei que tenho que me colocar de pé com vocês no além. Afasta-te das cosias
do mundo. E se há algo em você que você ainda deseja continuar a agir da maneira que você
agia, você realmente ainda tem as coisas do mundo em você, recorde, você não é de Deus;
você é simplesmente um membro de igreja. Até a chamada, o fundo clamando pelo fundo...
Vêem?
136 Antes mesmo de haver uma barbatana nas costas de um peixe, lá teria que haver água
para ele poder nadar primeiro, ou ele nunca teria uma barbatana. Antes de haver uma... uma
árvore para crescer na terra, teria de haver uma terra, ou não haveria nenhuma árvore para
que nela pudesse crescer. Não haveria nenhuma razão para a árvore existir. E para fazer
isto...?... isto...Antes de haver uma criação tem que haver um Criador.
137 “Bem-aventurados são aqueles que tem fome e sede de justiça”. Há algo nisto. Você
levantou sua mão a pouco tempo atrás: “Eu quero mais de Deus”. Vêem, há alguma
necessidade. E se você ama o mundo (e indo desta maneira), e as coisas do mundo, a travessia
mundial que você fizer, você estará caído. Vêem? Saiam! Vocês são filhos e filhas do Rei, do
Rei. Sejam damas e cavalheiros. Andem como cristãos; vivam como cristãos; atuem como
cristãos. Recordem, eu vos encontrarei no dia do julgamento com estas observações. Vêem?
138 Olhe no seu espelho nesta noite e veja, “A que caminho estou dirigindo. Está Jesus
preparando um lugar para mim, um corpo? Aquele corpo é perfeito; aquele corpo anda em
ordem; é um filho ou uma filha perante Deus. E estou em dores de parto aqui para nascer
naquele corpo lá. Se eu ainda amo o mundo, isto mostra que eu não... eu não tenho nenhum
corpo lá. Sou simplesmente um membro de igreja. Eu não era um embrião de Deus. Eu não
sou... Ele não é o meu Pai”.
139 Ele disse, “Se não podem suportar a correção (isto é o que vocês estão recebendo agora)
então vocês são filhos bastardos e não filhos de Deus”. Não é isto correto? Diz a Bíblia isto? Se
você não pode suportar a correção de Deus quando você vê as Escrituras te colocarem em
linha, e você diz, “Oh, eu não quero ouvir esta coisa. Eu... eu sou um Cristão. Eu faço o que...”
Está certo, vá em frente. Vêem? É uma evidência positiva que você não é um filho de Deus.
Mas um verdadeiro filho de Deus está faminto e sedento. Por que? Se há algo em seu coração
lhe dizendo que você o quer e necessita disto, isto mostra que há algo pulsando, tentando te
colocar lá. Há um corpo lá sendo que este aqui é um tipo daquele. Para que você está usando
este? Para glorificar o diabo, e o mundo, a moda e coisas, ou está você olhando em direção aos
Céus? E há algo lá em cima; você está glorificando a Deus com a sua Vida.
140 “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não o fosse, eu lhes teria dito. Vou prepararvos lugar e voltarei outra vez para lhes receber Eu mesmo, para que onde eu esteja, estejais

vós também”. Coisas que hão de ser. Estas coisas que são agora são somente potenciais,
chamando pelas coisas que estão por vir.
141 Oremos. Pensem com seriedade, o fará você, querido amigo Cristão? Pense seriamente
por um momento. Vamos permanecer quietos por um momento. Deixe o Espírito Santo falar.
Agora, o Senhor Jesus me enviou para vocês Pentecostais a muito tempo atrás. Aqui está um
de seus meninos que veio para ser seu pastor, um resultado do ministério. Ele tem visto o
Senhor Jesus abrir os olhos de cegos, fazer, ele disse, com que os cabeças d’água se sequem
imediatamente. Eu continuo ter serviços de cura, mas eu reconheço que tenho orado por
tantas pessoas que estavam enfermas. Elas foram curadas, o Senhor responde as orações e
cura os enfermos. Mas, vocês sabem, algumas daquelas pessoas que foram curadas já
morreram. E não importa quão enfermo esteja você, se você for curado, você vai morrer de
qualquer modo. Mas aquela alma, meu precioso irmão, aquela alma, minha preciosa irmã, não
quer você pensar sobre isto agora? Isto é eterno. Se aquele amor de Deus não está lá, não há
nada puxando, não quer você pedir a Deus, “Oh Deus, começa de novo em mim nesta noite.
Eu Te amo, Senhor. Eu desejo Te amar. Existe algo em meu coração que me diz que eu devo
viver mais perto de Ti. Eu quero chegar agora, Senhor, e fazer aquilo”. Se esta pessoa ou
pessoas estão dentro deste edifício ou fora, eu te peço como um servo de Cristo no Nome de
Jesus Cristo, com suas cabeças inclinadas, levantará você sua mão para Deus e lhe dirá tudo
isto, “Deus, aproxime-me mais perto, querido Deus. Eu desejo estar em linha com tudo que Tu
tens em Tua Palavra”. Levante sua mão agora. Seja realmente bem honesto.
142 Pense somente. Agora, você diz, “Oh, eu tenho feito isto. Eu... eu gritei no Espírito; tenho
falado em línguas, mas vejam, há algo faltando em minha vida. Eu olho no espelho da Palavra
de Deus, eu sei que existe algo. Eu vou à igreja, mas eu não sou o que eu deveria ser”. Vêem?
Aquilo mostra que algo... Agora, se você pode olhar em você mesmo e ver que você não está
alinhado com a Palavra de Deus, e não há nada lá que lhe faça levantar a sua mão, então você
sabe que há algo errado. Você tem... Há... Mamãe costumava dizer, “Você não pode tirar
sangue de um nabo, porque não há sangue nenhum nele”. Vêem? Pense nisto seriamente.
Esta pode ser a sua última oportunidade. Trinta ou quarenta mãos estão levantadas neste
pequeno grupo aqui, até os clérigos.
143 Vamos ficar bem reverentes por um momento. Agora, pense bem, “Querido Deus, eu
posso morrer nesta noite em um acidente. Eu posso morrer de um ataque cardíaco. Numa
destas manhãs, eu posso chamar o médico, e ele vir e o meu pulso estar batendo muito.
Estarei morto. Estarei apertando minha face contra o travesseiro e dizendo, “Oh Deus, oh
Deus, oh Deus!” Vêem? Isto é o coração fazendo as suas últimas batidas; você estará indo para
aquela grande porta. Você nunca sairá a não ser que você seja nascido de novo no Espírito de
Deus. Você nunca sairá fora a não ser que haja algo em você... depois que você é nascido no
Espírito de Deus... faminto e sedento para seguir em frente com Deus. Isto deve ser assim.
Vêem? Você é um filho na terra, nas entranhas da terra, esperando para que um seja nascido
no Reino de Deus, pois Ele foi preparar outro corpo para você, que é um corpo perfeito. Agora,
pensem profundamente, e vamos orar juntos.
144 Querido Deus, como sei que isto está nas páginas do Livro, o grande registro. Temos nos
perdido na ciência, Senhor, o suficiente para nos despertar, para a realidade para saber que
cada movimento que fazemos vai ao redor do mundo, na mesma hora que o fazemos. Temos
tido isto através da televisão. Nós realmente o sabemos, Pai, que aquela televisão não
manufatura uma imagem, ela simplesmente canaliza a... as vibrações em um tubo que faz
formar a imagem. Mesmo as cores da roupa que temos é mostrada através das ondas do éter
do ar, aquela vibração ao redor do mundo. Então e as nossas irmãs vestidas com estas roupas,
agindo desta maneira, e nem mesmo desejando... faces pintadas, cabelos cortados...
Ministros que iriam a teologia, algum seminário, e tomando coisas de palavras de homens, que
fazem... por suas tradições... fazem os mandamentos de Deus sem nenhum efeito sobre as
pessoas... por suas tradições, dizendo, eles deveriam pertencer a igreja e isto é tudo... Oh,
Deus, será que eles vêem que cada palavra que dizemos, cientificamente provado, está em

registro, e isto começa quando nós começamos a viver nesta terra; isto termina quando
morremos; e isto é colocado no álbum de Deus para ser mostrado outra vez no dia do
julgamento? Como escapará você disto, do juízo de Deus, se as coisas tem sido feitas tão claras
para nós e ainda assim as rejeitamos. Oh, querido Deus, estas palavras nunca morrem; elas
seguem sempre em frente. O disco será tocado no dia do julgamento. Tu viste estas mãos que
levantaram, Pai. Elas estarão exatamente lá no dia do julgamento. Também o que os seus
corações estavam pensando estará lá no dia do julgamento.
145 Agora, Deus Pai, eu Te peço, como Teu servo, eu oro para que Tu tires todas as
iniqüidades fora do Teu povo. Iniqüidade...” algo que sabemos que devemos fazer e não o
fazemos”. Davi disse: “Se eu atender iniqüidade em meu coração, Deus não responderá minha
oração”. Eu oro, Deus para que Tu tires nossa iniqüidade, porque a Palavra é o Teu espelho o
qual nos mostra, quão pequenos somos para sermos filhos e filhas do Rei. Pai, oro para que Tu
faças isto nesta noite.
146 E faça disto um altar, porque o altar está cheio de pessoas. E mesmo onde eles estão
assentados faça ali um altar em suas cadeiras, faça do coração deles um altar. Que o mundo
possa se afastar de cada irmão e irmã aqui. E que aquele pequeno Germe de Vida de Deus do
qual acabamos de falar, aquele atributo que vem de Deus e tem sido manifesto aqui para
honrar e glorificar a Deus... Deus afaste o mundo deles.
147 Os outros, eu não posso orar, Senhor, porque a enfermidade é para a morte, e não há
nada lá que os faça mover. Mas estes que podem se mover e sabem que isto está errado,
limpe seus corações e suas almas nesta noite, Pai, e que eles possam estar cheios de Teu
Espírito, e andarem em Tua Luz.
148 Abençoe este amado jovem pastor, cheio de saúde e de aparência forte, aqui, Senhor,
este jovem influenciado ele disse, pelo que viu que Tu tens feito. Este bom jovem, oh Deus,
ponha fogo em sua alma. Conceda isto, Senhor. Que ele possa ser um verdadeiro pastor
continuamente, o tempo todo, para alimentar o rebanho do qual o Espírito Santo lhe tem feito
supervisor. Conceda isto, Senhor. Que ele não vá nem para a direita nem para a esquerda, para
nenhum lado dos credos, para nada, mas que a inadulterada Palavra de Deus possa
simplesmente sair por sua boca. Abençoa-o, Deus, ele e os seus queridos, e esta pequena
igreja aqui. Esteja com todos eles, Pai.
149 Encomendo isto a Ti, Pai. A semente tem sido semeada. Que isto possa cair sobre aquela
semente que foi ordenada à Vida e crescer grandes e fortes cristãos para esta congregação
aqui e outras congregações de onde eles vieram. Conceda isto, Senhor. Eu encomendo isto a Ti
no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E Pai, “Ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por nossa iniqüidade; o castigo que nos
traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados”.
150 Eu vi movendo-se através da porta a poucos minutos atrás, uma pobre mulher nervosa. E
oh Deus, em sua própria família que grandes coisas tem sido feitas. Como Tu Tens manifestado
a Ti mesmo. Eu oro, Deus, por aquela mulher. Tire fora toda aquela vida do passado, Senhor, e
a cures nesta noite. O farás, Senhor? Tome-a para Ti.
151 Eu vejo uma... uma pequena criança assentada aqui, Senhor, precisando de cura... outros.
Oro para que os cures, Pai. Conceda isto. Que o Teu grande poder de cura venha e cure ambos,
corpo e alma.
152 E agora, para você agora que está aqui dentro da igreja ou fora que está precisando de
cura, quero que você levante a sua mão e diga, “Eu preciso de cura, irmão Branham”. Parece
que todos precisam. Está certo. Crê você que sou um servo de Cristo, digam, “Amém” ( A
congregação responde, “Amém!” – Ed.) Então quero que vocês coloquem as mãos uns sobre
os outros. Simplesmente coloquem suas mãos uns sobre os outros. Vocês levantaram suas
mãos (que estão dentro ou fora)... vocês levantaram suas mãos mostrando que eram crentes
em Deus. Jesus Cristo disse (Sua última comissão para a igreja), “Ide pelo mundo e pregai o
Evangelho a toda criatura. Aquele que crer... o que crer e for batizado será salvo; aquele que
não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem: Em Meu Nome

expulsarão demônios; e falarão em línguas; se pegarem em serpentes ou beberem alguma
coisa mortífera não lhes fará dano algum. Mas... e se colocarem as mãos sobre os enfermos,
eles serão curados”. Agora, .... Jesus disse isto. Recordem, Ele disse aquilo! Isto tem que ser
assim! Ele não teria dito aquilo, a não ser que houvesse alguém ali que se apegasse àquela
Palavra. Exatamente como o ventre de Maria pôde pegar aquele germe: “Uma virgem
conceberá”. Como uma palmeira poderia ser criada e um carvalho em um colina... Sua Palavra
fez isto. Sua Palavra pode ser recebida em seu coração agora mesmo. “Eu sou um crente,
Senhor. Este homem ou mulher que tenho minhas mãos sobre eles, eles estão sofrendo. Não
estou orando por mim mesmo, porque eles estão orando por mim. Estou orando por ela ou...
por ele. E, Deus, cure-o, cure-a. E sou um crente, e agora estamos reunidos. Acabamos de ser
ensinados que estávamos em Cristo quando Ele andou na terra pois somos parte de Sua
Palavra. Nós sofremos com Ele; nós derramamos sangue com Ele; nós morremos com Ele; nós
fomos sepultados com Ele; nós estamos ressuscitados com Ele, e estamos assentados juntos
em lugares celestiais em Cristo Jesus... o grande Rei, assentado aqui em nosso meio. E somos
filhos e filhas deste Rei, e tendo minhas mãos sobre filhos e filhas do Rei, que estão orando por
mim e eu estou orando por eles. Agora, Senhor, responda minha oração e cure este filho de
Deus ou esta filha de Deus. Vamos orar juntos agora uns pelos outros.
153 Senhor Jesus nós estamos vindo humildemente confessar os nossos erros. Estamos vindo
para confessar que somos dignos de enfermidades, morte e tristezas, mas estamos aceitando a
Sua propiciação por nossos pecados e enfermidades. E nesta noite estes filhos e filhas de Deus
assentados aqui, ouvindo a correção da Palavra, e levantando suas mãos, e querendo andar
mais próximos, eles estão colocando as mãos uns sobre os outros agora, porque eles crêem
que Tua Palavra é a verdade. Eles crêem agora que estamos ressuscitados com Cristo,
assentados em lugares celestiais com Ele. Eles tem suas mãos uns sobre os outros, orando um
pelo outro. Tu disseste que a oração da fé salvará o doente e Deus o levantará; se ele cometeu
algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessando nossas culpas uns para os outros, orando
um pelo outro para que você possa ser curado; porque a oração fervente e eficaz do justo vale
muito.
Oh Deus Eterno, ouça a oração de Teu servo. E agora, outra vez está escrito, “Se o povo
que chama pelo Meu Nome se unir e orar, então eu os ouvirei do Céu!” Oh Deus, ouça a
oração de Teus filhos nesta noite nos céus. Mande o Espírito Santo sobre esta audiência como
um vento muito poderoso.
154 E trazemos estas pessoas diante de Deus. Satanás, você está fracassado; você é um ser
derrotado. Jesus Cristo te venceu no Calvário. Você não tem nenhum poder. Você é um
fanfarrão. Estamos pedindo a Tua mão nesta noite. No Nome de Jesus Cristo, saia deste povo
aqui, doenças, enfermidades, e que estes possam ir livres no Nome de Jesus Cristo, o Filho de
Deus.
155 Aleluia! Sinta a glória de Deus; sinta a resposta de sua oração! Crê você que Deus
respondeu a pessoa que está assentada perto de você? Quantos crêem nisto, levantem sua
mão? Aí está! Oh, maravilhoso.
Eu O amo, eu O amo, (Com suas mãos levantadas agora, cante isto para Ele
com todo o seu coração).
Porque Ele primeiro me amou, (Você realmente quer dizer isto de todo o seu
coração?)
E comprou-me a salvação,
No madeiro, no Calvário.
156 Quantos de vocês sentem que Deus tem perdoado suas iniqüidades, as coisas que você
tinha feito? E desta noite em diante, “Oh, Cordeiro de Deus, eu prometo andar corretamente.
Eu andarei em honra ao Nome que sou chamado, um cristão, como Cristo. Eu levanto minhas
mãos, Deus; me dedico de novo a Ti nesta noite. Andarei na Luz”. Amém!
Andaremos na Luz; Bela Luz;
Vindo de onde as gotas de orvalho

De misericórdia estão brilhando.
Brilhando em todo nosso redor dia e noite.
Jesus, a Luz do mundo.
Andaremos na Luz; Tão bela Luz;
Vinda de onde as gotas de orvalho
De misericórdia estão brilhando (onde Ele foi nos preparar lugar)
Brilhando em todo nosso redor dia e noite.
Jesus, a Luz do mundo.
Venham todo os santos da Luz proclamar
Jesus, a Luz do mundo,
Verdade e misericórdia em Seu Nome,
Jesus, a Luz do mundo (Que faremos nós então?)
Andaremos na Luz; Tão bela Luz;
Vinda de onde as gotas de orvalho de
Misericórdia estão brilhando.
Brilhando em todo nosso redor dia e noite,
Jesus, a Luz do mundo.
Oh, não sente você limpo, sente bem? Oh! Vamos estreitar as mãos enquanto cantamos
outra vez.
Andaremos na Luz
Tão bela Luz,
Vinda de onde (Deus te abençoe)
De misericórdia estão brilhando.
Brilhando em todo nosso redor dia e noite,
Jesus, a Luz do mundo.
Vamos somente fechar nossos olhos e sussurrar. (A congregação sussurra... Ed.)
(Nós agimos como filhos; nós somos filhos).
Oh, é uma bela Luz;
Vinda de onde as gotas de orvalho
De misericórdia estão brilhando.
Oh, brilhando ao nosso redor dia e noite,
Jesus, a luz do mundo.
Não O ama você?
Minha fé olha para Ti,
Tu Cordeiro do Calvário, (Somente feche seus olhos e cante isto. Adorando em
Espírito!)
Salvador divino!
Agora ouça-me enquanto oro,
Tire todos os meus pecados,
Que deste dia em diante
Eu possa ser todo Seu!
Enquanto ando através da escura e perplexa vida,
E as aflições se espalham ao meu redor,
Oh, que Tu sejas o meu Guia;
Que a escuridão em dia se torne,
Tirando para longe temor e tristeza,
Nunca me deixe desviar
De Teu lado.
157 Oh! Vocês sabem, eu sou simplesmente uma pessoa antiquada. Eu gosto... Eu penso que
isto supera todo este negócio, esta coisa de rock’n’roll, e personificadores passando longe
milhões de milhas. Seus velhos poetas que escreveram estes hinos, o Espírito Santo tocou

naquelas canetas e começaram a escrever. Oh! Eu penso em Eddie Pruit e todos estes
grandes... Fanny Crosby:
Não me passes, bondoso Salvador,
Ouça meu humilde clamor;
158 Certa vez eles estavam tentando contrata-la. Ela não... ela não fez como o Pentecostal
Elvis Presley, que vendeu sua primogenitura por um prato de Cadilacs. Ela... Vieram a ela e
queriam que ela escrevesse... escrevessem músicas mundanas. Elas disse, “Eu não faria isso
por nada”.
Disseram, “Bem, você está cega. Quando você chegar ao Céu, como você vai...”
Ela voltou-se inspirada...?... disse:
O conhecerei, O conhecerei,
E redima ao Seu lado estarei.
O conhecerei, O conhecerei, (Como?)
Pela marca dos cravos em Suas mãos.
Em outras palavras, “Se eu não o puder ver, eu sentirei suas mãos”.
O conhecerei, O conhecerei,
E redima ao seu lado estarei.
O conhecerei, O conhecerei,
Pelas marcas dos cravos em Suas mãos.
159 Isto não te faz ama-Lo? Foi nos preparar um lugar. “E se eu for e preparar lugar, eu
voltarei outra vez para vos receber a Mim Mesmo”.
160 Filhinhos que tem dores de parto agora, obedeçam os mandamentos de Deus. E o pastor
aqui, se nenhum de vocês foi batizado na água estejam prontos e... e companheirismo para a
igreja ou seja o que for que você deseja fazer ou seja o que for que você esteja fazendo. Se
você ainda não recebeu o Batismo com o Espírito Santo, esta é a noite para recebe-Lo. Não crê
você nisto?
161 “Oh”, você diz, “Irmão Branham, é muito tarde; você pregou por muito tempo”. Paulo
pregou certa noite este mesmo tipo de Mensagem, e um pequeno... um jovem caiu do muro e
matou-se. E Paulo tão ungido com aquele mesmo tipo de Mensagem, deitou o seu corpo sobre
o dele e a vida regressou a ele. Ele continua sendo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Você não O ama? Vamos somente mais uma vez com nossas mãos levantadas,
eu O amo, eu O amo.
Onde está a pianista? Eu... Lá se você desejar, irmã, seja quem for, dê-nos a altura, se
você desejar.
Quantos O amam? Somente levante sua mão, digam, “Eu realmente O amo. Eu
simplesmente O amo com... com todo o meu coração. Eu O amo”.
162 Agora, vamos somente cantar isto para a glória de Deus com os nossos olhos fechados,
nossas mãos levantadas ao Céu. Eu O amo, eu O amo. Nós O adoraremos. Quando você prega,
e corta, rasga e puxa desta maneira, este é o bálsamo que Deus derrama, que simplesmente
cura. Há um Bálsamo em Gileade para a alma. Vamos cantar isto agora. Dê-nos a altura.
Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação
No madeiro, no Calvário.
163 E se... “Todos saberão que sois Meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos
outros”. Isto é correto. Se não pudermos amar uns aos outros a quem vemos, como
poderemos amar a Deus o Qual não podemos ver?
Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação,
No madeiro, no Calvário.164<FIM>

