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1 É um privilégio estar no tabernáculo! Foi um pouco inesperado para mim, também. Eu, 
sabendo que hoje é a noite da comunhão, eu sempre gosto, se estou em alguma parte, de vir para 
a Ceia. Porque é... Eu creio que todos cristãos deveriam premeditar a respeito da Ceia, porque 
Jesus disse, “Se não comerdes, não tereis parte Comigo”. Portanto, é um... sempre um grande 
privilégio em... estar no Tabernáculo. Então, nesta noite, o irmão Neville disse que ele estava um 
pouquinho rouco, e - e gostaria que eu falasse à nossa congregação. Eu lhe disse que seria um 
prazer faze-lo. Eu também gostaria de anunciar que se... 
2 Amanhã à noite é a reunião dos homens, os administradores, amanhã à noite, e os homens 
de negócios na igreja, na reunião normal de segunda-feira à noite deles e seu... tem uma 
resolução a fazer com o empreiteiro. Eu creio que todos vocês compreendem que nosso - nosso - 
nossos papéis foram aprovados, e nós seremos capazes de construir a igreja. E então isto seguirá 
em frente, e provavelmente começará nesta semana. A igreja começará a ser levantada esta 
semana, até onde eu sei. E eles nos rejeitaram nisto, aqui em Jeffersonville. Mas nós fomos até 
Indianópolis, o estado, e eles nos deram a permissão então vamos construí-la. E então começará, 
talvez, esta semana. Será decidido amanhã à noite após a reunião. E então após a reunião 
amanhã à noite, se eles não começarem nesta semana, se algo acontecer, o empreiteiro não 
puder começar esta semana, ele começará então na semana seguinte. 
3 E neste próximo final de semana, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, da 
semana seguinte, este próximo sábado e domingo, o Senhor permitindo, eu quero ter uma - uma - 
uma reunião trina, outra vez, como fizemos a poucas semanas atrás. E então depois de... Isto será 
sábado à noite, e então domingo de manhã, e depois domingo à noite. No próximo, que será nos 
dias treze e quatorze deste mês. 
4 E alguns dos irmãos e eu iremos depois desta data, até o Colorado, em uma viagem de caça, 
então voltaremos. Se o Tabernáculo, quando terminarem, se isto for a vontade do Senhor, eu 
desejo tomar, talvez, uma semana completa antes de eu sair outra vez para as campanhas, e 
teremos a Revelação dos Sete Selos. Pouco antes... Como tivemos as Sete Eras, agora os Sete 
Selos seguem àquilo. 
5 E provavelmente dentro das duas ou três próximas semanas, porque eu penso que eles 
alegaram que, com o homem que eles colocaram, eles podem, nós podemos construir o 
Tabernáculo e tê-lo nuns dez dias, ou quinze, algo assim. Então teremos lugares para assentar 
aqui para o dobro do número de pessoas que temos, ou três vezes, talvez mais pessoas. E esta é 
a maneira que eu esperava até agora. 
6 Porque, o último sábado e domingo, foi impressionante, vocês sabem. As pessoas estavam 
de pé aqui fora as duas horas da tarde, para encher o Tabernáculo, antes mesmo da igreja abrir. 
Na manhã seguinte, as cinco horas, uma enfermeira que mora perto de mim, vindo lá de cima, 
disse, “Haviam pessoas aglomeradas ao redor do tabernáculo as cinco horas da manhã”. Então, e 
então as pessoas, quando elas entram, não tem lugares, e elas se desencorajam e vão embora. E 
- e então aqueles que estão de pé, e amontoados e estão espremidos nos corredores, eles sentem 
cãibras e tudo mais. E eu vejo mulheres aqui de pé, suando, vocês sabem, assim. E o suor saindo 
delas. E algum homem cede a alguma mulher o seu lugar; e então ele fica de pé até suas pernas 
doerem, e outra pessoa lhe dar o lugar. Vocês sabem, é lamentável, e mães com seus filhinhos 
doentes e assim por diante, e isto é ruim. 
7 Então, estamos tentando eliminar isto agora construindo um Tabernáculo maior. E nós 
teremos um bom lugar onde as crianças, as vezes... e interrompem, como criancinhas chorando; 
bem, nós teremos um cômodo para isto, então as mães poderão entrar ali, e continuarem a assistir 
o culto, sendo transmitido diretamente para lá. E teremos salas para a escola Dominical e tudo 
mais, planejado exatamente da maneira que deve ser. E isto, se o Senhor permitir, acontecerá na 
próxima semana. 
8 Todos vocês votaram cem por cento nisto, então nós seguramos firme nisto, vêem. A igreja é 
soberana. O que a igreja disser, é isto. Administradores ou qualquer pessoa... Dos administradores 



é somente, cada um, um voto. Do pastor é simplesmente um voto. É a igreja, que - é a democracia 
da igreja, a soberania da igreja. A igreja, em um todo, fala. Isto é tudo. E nós gostamos disto, 
porque não temos bispos ou hierarquias ou supervisores ou outros para nos dizer isto, aquilo, ou 
aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja, Quem fala. Eu gosto deste regulamento, e é muito bom. 
9 E eu perguntei, “Se todos vocês queriam esperar até termos o suficiente para mudarmos o 
tabernáculo e construirmos uma igreja maior? Isto esteve no quadro dos diáconos e isto não 
poderia ser estabelecido pelos administradores. E então eles me procuraram, como supervisor 
geral, para vir e falar com a igreja. Então eu disse, “Agora temos dinheiro suficiente para aumentar 
o tamanho da igreja e deixá-la toda diferente, e tudo mais, mais do que tínhamos”. Eu disse, 
“Agora, podemos fazer isto imediatamente, ou economizar nosso dinheiro até obtermos o 
suficiente para construirmos um edifício novo, em outro lugar”. 
10 E nós fizemos uma votação sobre isto na igreja, e foi unanimemente votado a favor de que 
levantássemos a igreja agora, e construíssemos uma igreja maior agora mesmo”. E 
permanecemos certos com isto. 
11 E o conselho aqui nos rejeitou, disse que não podíamos fazer isto. E fomos além disto, e 
fomos a Indianópolis e falamos com o Estado. E então eles enviaram de volta a palavra que, 
“poderíamos ir em frente”; nós temos o direito de construir isto. Então a cidade não tem nada a ver 
com isto agora, estamos tratando com o Estado. Então temos a permissão e o empreiteiro tem a 
licença em sua mão agora, e eu creio que eles estão prontos para começar a qualquer momento. 
12 Amanhã à noite, se o - se o empreiteiro disser que ele deseja começar na próxima semana, 
então eu simplesmente omitirei as reuniões para o... até que entremos nos Sete Selos. Então se o 
empreiteiro não puder começar na semana que vem, então Domingo que vem, sábado e domingo, 
eu terei as reuniões antes de partir. 
13 E eu a teria neste domingo, então descobri que hoje sendo noite de comunhão, então eu 
suspendi isto neste Domingo. Porque, tanta gente, você não pode tomar a Ceia confortavelmente, 
então quando tivermos uma igreja maior poderemos. 
14 Agora, teremos um novo presidente. O... oh, vocês sabem o que eu quero dizer, ele acabou 
de chegar para a família Hickerson a não muito tempo atrás. E a nossa irmã que é a pianista, 
poderia aproximar e nos dar o acorde no piano, “Traga-os para dentro”, se desejar, ou algum outro 
hino deste estilo. Este bom pequeno cavalheiro na família Hickerson, que tem sido esperado por 
muito tempo, chegou. Um sujeitinho muito bom, e ele com certeza é uma jóia para os Hickersons. 
E todos eles são jóias para nós, nós os amamos e eles são realmente nossos irmãos e irmãs. E 
estamos agradecidos por este pequenino ter nascido em sua família, o qual absolutamente 
revolucionou a família. E se eles, o pai e a mãe puderem, tragam este sujeitinho agora para ser 
dedicado. Agora, a Escritura diz, “Eles trouxeram até Ele crianças, meninos, para que Ele pudesse 
colocar Sua mão sobre eles e abençoa-los”. 
15 Agora, há pessoas no mundo que crêem no que chamam de “batismo infantil”. E, o que é, 
eles tomam estes sujeitinhos e não os batizam de forma alguma, porque eles simplesmente 
aspergem água sobre eles. Agora, nós não encontramos isto em parte alguma na Bíblia, onde 
alguma vez eles aspergiram alguém, adultos, deixe as crianças. 
16 E então o batismo é uma confissão que uma obra interior da graça tem sido feita. E as 
criancinhas não tem conhecimento do pecado. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu 
para tirar o pecado do mundo. E quando o bebê se torna um ser humano, e é nascido neste 
mundo, eles não tem pecado próprio, portanto não tem nenhum arrependimento para ser feito. 
Mas, quando aquilo, o Sangue de Jesus Cristo tira aquele pecado. Naturalmente, o nenê é nascido 
em pecado, formado em iniqüidade, vem ao mundo falando mentiras, e são pecadores por 
natureza, mas o Sangue de Jesus Cristo expia aquilo. Mas quando a criança alcança a idade da 
responsabilidade, e sabe o que é certo e errado, então tem que se arrepender pelo que ela fez. 
Seu pecado agora é o pecado exatamente como foi nascido em pecado, é o pecado humano, o 
pecado que Adão e Eva cometeram; e aquilo foi omitido por Deus, através do Sangue de Jesus 
Cristo. Agora um nenê não tem pecados para se arrepender até que ele peque, então ele tem que 
se arrepender. Vêem? E quando ele se arrepende, é hora de ser batizado, então ele é batizado por 
imersão. 
17 Até este tempo, nós seguimos as instruções da Bíblia, que, “Eles trouxeram criancinhas para 
Jesus colocar Suas mãos sobre elas e abençoa-las”. Estes pais fascinantes trouxeram este 
nenenzinho para o pastor e eu, para dedicação. E eles sentem que colocando-o nas mãos dos 



representantes de Cristo, eles o estão colocando nas mãos de Cristo. Então, pela fé, nós levamos 
o neném a Deus, para agradecer por o terem trazido aqui, e pedimos a Deus para abençoa-lo, o 
que chamamos de “dedicação infantil”. 
18 Agora, vocês sabem como faço com meus próprios filhos. Eu tenho uma garotinha na Glória 
nesta noite, e ela foi dedicada ao Senhor, aqui no altar. Eu tenho um garotinho e uma menina 
assentados lá atrás, nesta noite, que não foram batizados ainda. Uma tem onze, hoje eu falei com 
ela a respeito disto, a Sarah, sobre batismo. E José está somente com sete anos, então ele está 
muito novo para isto ainda, até que... Se ele desejar isto, e disser que Deus está colocando isto em 
seu coração, eu farei isto então. Mas, como crianças, eu simplesmente os dedico ao Senhor, 
porque este é o ensinamento escriturístico disto. 
19 Irmão Neville, vamos chegar até este bom garoto. (O irmão Branham se aproxima do irmão e 
da irmã Hickerson - Ed) Eu temia... É Hollin? Hollin? Sim, Hollim, Júnior. Stephen Hollin. Bem, está 
ótimo. Ora, eu pensei que ele estava dormindo. Esta é aquela natureza dos Hickerson, com tudo 
que acontece. Quando eu o vi outro dia, eu disse, “o presidente”, e outras coisas. E, naturalmente, 
aquilo foi muito pouco para ele, vêem, falando dele como se fosse um “Presidente”. Como vai? 
Bem, eu sei que isto é um tesouro para qualquer mãe pia. Você não acha? Tão dócil. E agora, 
irmão Hickerson e irmã Hickerson, como um servo de Cristo, como vosso pastor, eu levo este 
bebê, pela fé, aos braços de Jesus Cristo, onde vocês desejam coloca-lo em Seus braços. 
20 Vamos inclinar nossas cabeças enquanto o pastor e eu estamos aqui de pé com nossas mãos 
sobre o bebê. 
21 Nosso Pai Celestial, na Bíblia eles trouxeram para Ti criancinhas, para que Tu pudesses 
colocar Suas mãos sobre elas e abençoa-las. E na verdade, Senhor, elas foram abençoadas. E 
agora para seguir o Teu exemplo, as coisas que Tu fizeste, temos tentado de perto, Senhor, lendo 
a Bíblia e seguindo o exemplo exatamente como fizeste. E este pai e mãe, o irmão e a irmã 
Hickerson, nossos amados discípulos aqui no Tabernáculo, trouxeram este pouquinho de alegria 
que Tu colocaste em seu cuidado. Isto vem de Ti, Senhor. Tu lhes deste este filho. E agora eles 
desejam dar sua pequena vida para Ti, para estar às Tuas ordens. Eu oro para que Tu abençoes 
esta criancinha, que Tu dê a ela uma vida longa. Que ele possa viver, se possível, para ver a Vinda 
do Senhor. Eu oro para que Tu o abençoe, seja onde ele estiver. Que ele possa crescer em um lar 
cristão, como ele nasceu em um. E que ele possa permanecer neste lar. Que o Pai e a mãe 
possam viver para ver este bebê no púlpito, se possível, pregando o Evangelho. Eles prefeririam 
vê-lo desta forma, Pai, do que no - no trono da Casa Branca, ou em qualquer parte, porque eles 
são Teus servos, e desejam que a vida do bebê seja uma dedicação e bênção para a obra de 
Deus. 
22 Agora eu oro, Pai, para que Tu abençoes esta criança. E que a graça de Deus venha sobre 
ela, e que ela tenha saúde e alegria por toda sua vida. E que o pai e a mãe possam viver para vê-
la crescer, nós pedimos outra vez. Abençoe quem estamos abençoando no Teu Nome. 
23 E agora, pequeno Stephen Hollin Hickerson, eu te entrego a Jesus Cristo, que as bênçãos 
que pedimos possam vir sobre ti. Tenha saúde e seja forte, meu irmãozinho e que possas viver 
para glorificar a Deus. No Nome de Jesus Cristo nós pedimos isto. Amém. Deus te abençoe. 
   Onde nunca envelheceremos, nunca envelheceremos, 
   Na terra onde nunca envelheceremos; 
   Nunca envelheceremos, nunca envelheceremos, 
   Na terra onde nunca envelheceremos. 
24 Não será isto maravilhoso? Os pequenos serão adultos, e os velhos serão jovens. Agora, não 
é isto maravilhoso? E nunca estaremos enfermos, ou nunca teremos tristeza, ou nunca 
morreremos. 
25 Agora, os cultos, o irmão Neville já os anunciou. Eu quero anunciar agora, também, que 
aquela reunião, não esqueçam disto, e as reuniões da quais ele falou. Também a Sra. Ford que 
vinha a igreja anos atrás, e a levei a sua filha a uns dois dias atrás, e ela está com oitenta anos, e 
ontem à noite às oito horas ela foi se encontrar com o Senhor, eu creio. E o culto, o pastor e eu 
falaremos na Capela em Coots, Quarta-feira. A Sra. Ford, Sra... eu acho que esqueci qual o ...Levi, 
Sra. Levi Ford. Nossa... Esta - esta é a mãe de Lloyd Ford que vocês vêem em meu livro, que ele 
ia guardar aquele uniforme de escoteiro para mim, e tinha somente uma parte da roupa de sobra. 
Agora, isto - esta é a mãe do rapaz. Então eu fui até ela outro dia e orei com ela, aquela pobre 
velhinha. E ela foi encontrar com o Senhor Jesus. 



26 Agora, se o Senhor permitir, eu tinha algo aqui para que pudesse anunciar que os cultos, se 
eles forem nesta próxima semana, se eu os coloquei aqui, ou pelo menos eu pensei que fiz, a 
respeito do que eu falaria para - a seguinte, fazer este próximo culto na semana que vem. Se eu - 
eu acho... eu pensei que havia colocado isto neste livro, eu não sei se coloquei ou não. Sim, aqui 
está. O Senhor permitindo, sábado à noite eu desejo falar sobre o assunto “Porque um homem 
influencia a vida de outro”. No domingo de manhã eu quero pregar sobre “O topo da Pirâmide”. E 
domingo à noite eu quero pregar sobre “Meu Guia”, o assunto, “Meu Guia”, para este domingo à 
noite. Agora que o Senhor possa abençoar estas coisas e me ajudar, como tenho estado fora, um 
pequeno contexto para encaixar isto. 
27 Agora nesta noite, nós queremos nos apressar e dizer algumas coisas. A propósito, eu tenho 
uma carta aqui que - que acabou de chegar pelo correio, Billy a apanhou a pouco tempo atrás, que 
alguns irmãos que estão em Michigan, e isto vem da Associação Ministerial que tem muitas coisas. 
É isto que tira o escrúpulo das coisas, vê você. Pois eles alegam aqui que alguns irmãos lá em 
cima disseram que eu os enviei até ali, e eles estão pregando que o homem deve deixar sua 
esposa e procurar a sua companheira espiritual, e que - que eu sou totalmente infalível. Que não 
há nada... E, oh, algumas das coisas mais terríveis que já ouvi. E a associação ministerial julga 
isto, e eles me escreveram uma carta a este respeito, e que eu os enviei lá em cima e isto está 
causando bastante confusão. E alguns deles estão profetizando e dizendo que o homem deve 
deixar esta esposa e se casar com aquela outra. Agora esta igreja sabe que não toleramos tal 
bobagem como esta. 
28 Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que quando um homem toma uma mulher, esta é a sua 
esposa, e somente a morte pode separa-los. Somente isto. Nós não cremos em tal coisa como 
aquela. Nós não cremos no amor livre, também. Não cremos nestas coisas. Nós cremos 
absolutamente na Bíblia, e somente Nela. Então eu simplesmente tirarei uma cópia disto, uma 
cópia desta carta, e darei minha resposta a ela e a publicarei nos jornais, e isto - isto cuidará de 
tudo. Eu espero que sim, de qualquer modo é uma resposta a eles. 
29 Agora nesta noite, antes de abrirmos a Escritura, vamos falar com nosso Senhor. 
30 Nosso Pai Celestial, nos aproximamos do Teu Trono de misericórdia, no Nome do Senhor 
Jesus, O Grandioso, o Qual desceu da Glória para nos revelar as riquezas dos tesouros de Deus. 
Como Te agradecemos por este grande Jesus o Qual foi a manifestação de Deus, feito 
pessoalmente à nós, e através Dele temos a redenção de nossos pecados. E temos passado 
agora da morte para a Vida, porque nós cremos Nele. Pois Dele está escrito, que Ele disse, 
“Aquele que ouve Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna; e não passará 
pelo juízo, mas tem passado da morte para a Vida”. 
31 Abençoe Tuas Palavras, nesta noite, Senhor. E estamos aqui para tomarmos a ceia logo 
mais. Cristãos, cidadãos do Reino que se reuniam ao redor do altar, e ali eles tomaram o que 
chamamos de “a comunhão”, o - a pequena porção de - do sacramento que Tu nos deixaste, para 
mostrar que nós cremos que Tu morreste pelos nossos pecados, e ressuscitaste de novo no 
terceiro dia, e vive para sempre, e farás isto até a Tua volta, de acordo com as Escrituras como nos 
foi ordenado, Santifique nossos corações de pensamentos malignos e tudo que fizemos que 
estava contrário a Tua grande vontade. Pai, perdoa-nos, e dê-nos da Tua graça nesta noite. 
Quebre para nós agora o Pão da Vida, na Palavra, enquanto lemos Isto e falamos sobre Isto. No 
Nome do Senhor Jesus, pedimos isto. Amém. 
32 Agora, no livro de Apocalipse, começando com somente um versículo, eu gostaria de ler o 
verso 20, ou o 1° verso do capítulo 20. 
 E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.  
33 Agora eu gostaria de falar, se pode ser, se eu posso tirar este texto ou aproximar um contexto 
deste texto, para os próximos vinte ou vinte e cinco minutos, eu gostaria de chamar isto, “A Chave 
Para a Porta”. Agora, eu não desejo - fazer disto as “chaves”, porque a Pedro foram dadas as 
Chaves do Reino”. Mas eu quero denominar isto, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a 
Comunhão, antes de toma-la nesta noite. 
34 Agora, uma chave. Eu observei aqui enquanto líamos, que este Anjo desceu do Céu, tendo a 
chave em sua mão. Eu creio que é Apocalipse 13 ou 19, nós encontramos outra vez, outro Anjo 
descendo com uma chave. E uma chave é, o propósito de uma chave é destrancar alguma coisa, 
alguma coisa que foi trancada, ou é algo que deve ser trancado. Porém o propósito da chave é 
este. 



35 Agora, existem muitos tipos de chaves, porque utilizamos muito as chaves. Tem chaves para 
os depósitos, chaves da sua própria casa, as chaves do seu automóvel. E nós as chamamos de 
chaves, e elas são chaves. E podemos fazer duplicatas delas, muitas vezes. Ou para a casa, as 
vezes pode ser feito, o que chamamos de, a chave mestre. Em outras palavras, é uma chave que 
é feita como uma alavanca, trabalha assim, que - de modo que torce a tranca de determinada 
maneira e que pode destravar quase que qualquer porta, é chamada de “chave mestre”. Tem a 
estrutura de muitas chaves, e desta forma ela pode destrancar, nossas casas ou até mesmo 
nossos automóveis, pode fazer duplicatas. E então é... 
36 Nenhuma chave pode destrancar porta alguma até que seja usada por uma mão. Tem que 
haver algo para usar a chave. A chave ela mesma não pode se usar. Tem que haver algo para 
mexer com a chave. 
37 É como este microfone que eu - no qual estou falando. Como este microfone mudo. A menos 
que haja alguém para falar através dele, ele não pode falar sozinho. Tem que haver algo para falar 
através dele. Então, não é o microfone, é a voz ou o barulho (atrás) que o microfone transmite para 
a - a onda do ar, ao seu ouvido. 
38 Agora, esta é a maneira que é em pregar o Evangelho. Não somos nós mesmos, como 
ministros, nós não somos o Evangelho. Mas somos somente transmissores que transmitem a voz 
de Deus através de nossa agência, do homem ao que ouve. 
39 A visão é do mesmo modo. Eu nada sei neste momento para dizer a igreja a respeito de 
visão. Mas se o Espírito Santo me mostrasse, primeiro uma visão, então eu transmitiria para 
aquele a quem ela fosse dirigida. Então ela não é minha, eu, a visão não sou eu. É Deus quem dá 
a visão e eu atuo como um transmissor, para trazer a mensagem da visão para o povo. 
40 Agora, a chave é a mesma coisa. Perdoem-me. A chave simplesmente é segura na mão de 
quem abre a porta. Vêem, tem que ser a mão. Agora, sobre a chave que falarei nesta noite, 
somente uma mão pode segurar esta chave, e esta é a mão da fé. É a única coisa que pode - pode 
segurar esta chave. E mãos seguram outras chaves, e isto requer uma mão de fé para aquilo. 
41 Agora, nós tomamos como a chave para o conhecimento. Agora, um homem tem que, se ele 
está tentando ajuntar conhecimento, vêem agora, há uma chave para isto. Há uma maneira que 
esta homem tem que abrir. Ele tem que, para obter seus livros e seu ensinamento, e ele não 
pode... ninguém pode ensina-lo. Eles podem ensina-lo, mas ele tem que aprender. E a única 
maneira pela qual isto pode ser feito, ele tem que apanhar aquela chave, pois algo ali que 
desenrola ou... lhe revela o conhecimento que ele está procurando. 
42 E existem pessoas que gostariam de tentar tocar piano ou música. Elas não sabem como 
faze-lo, mas elas poderiam ir ali e o professor dar aulas após aulas, e elas nunca aprenderem. Elas 
simplesmente não podem segurar a chave daquele mistério, como o ritmo, ou o sim da melodia e 
os demais dons. Isto requer uma chave. 
43 E a matemática, existe a chave de matemática, que você simplesmente obtém para 
compreende-la. Eu vejo homens que podem tomar quatro colunas de algarismos e colocar seus 
dedos, cada um de seus dedos numa coluna de algarismos, e simplesmente ir descendo assim em 
talvez cinco ou seis algarismos, e colocar a resposta embaixo. Calculando quatro colunas de uma 
só vez, em qualquer parte de um a nove. Bem, eu tenho muita dificuldade em calcular uma coluna, 
a não ser que eu conte nos dedos da mão e dos pés, para - para calcular uma coluna. Eu nunca 
consegui encontrar esta chave. Mas, veja você, alguns tem aquela chave para isto e sabem como 
faze-lo. 
44 E existe a chave para o conhecimento, o homem em busca do conhecimento. Existe a chave 
da ciência, as pesquisas científicas. Agora, existe, (esta é uma grande chave). As pessoas estão 
em busca desta chave. 
45 como aqui a algum tempo atrás eles descobriram o átomo, e sabiam que ali haviam átomos, 
então os átomos formavam as moléculas e assim por diante. Agora, eles tiveram que pesquisar, 
alguém cria que se aquele átomo segurava tudo, se o átomo pudesse ser girado, então se poderia 
tomar aquilo que o segurava e separa-lo. Porque, tudo é composto por átomos, nós sabemos disto. 
Agora, aquele poste é composto de átomos. Você é composto de átomos. A grama, as árvores, 
tudo é composto por átomos. Bem, se aquele átomo, gira para um lado, se ele for rompido e tornar 
voltar então ele é destruído. E agora, grandes cientistas eles crêem que aquilo poderia ser feito, e 
eles trabalharam e trabalharam, e passaram horas e horas, semanas após semanas, anos após 
anos, até que finalmente eles conquistaram aquilo. 



46 Foi, creio eu, Thomas Edison, concernente à luz, pois eles diziam que o homem tinha 
sabedoria e que podia produzir a luz elétrica. Ele é o inventor da lâmpada. E ele nem mesmo ia 
para a cama a noite. Ele tomava um sanduíche em sua mão e comia sua refeição, e assentava ali 
e calculava a trabalhava. Em alguma parte lá no fundo do fundo de sua mente, algo lhe dizia que 
ele poderia faze-lo. O que é isto? É a chave que pode abrir o caminho. 
47 A não muitos anos atrás, havia um - um homem que cria que ele tinha o talento de escrever 
histórias em quadrinhos. Ele cria que ele tinha a chave em sua mão. E ele queria... ele foi... Ele 
morava em Kansas. Ele foi a um editor de um grande jornal em Kansas City, e levou consigo algo 
do que havia escrito. E o editor disse, “Sr. você simplesmente não tem nada. Você, não precisa 
nem tentar, você, você não dá para isto”. Mas aquilo não o deixou satisfeito. Ele sabia que ele 
podia fazer aquilo. E ele voltava vezes e vezes, tentando, mas ele (o editor) o rejeitava. 
Finalmente, ele foi a outros lugares, e eles o rejeitaram, dizendo, “Sr. você não dá para isto. Você 
não pode fazer isto”. Mas mesmo assim ele cria que podia fazer aquilo. E esta é a maneira que é, 
ele tinha algo em sua mão! Finalmente, ele obteve o emprego para escrever um pequeno “script”, 
para, eu creio, um artigo ou algo para uma igreja, alguma espécie de história em quadrinhos para 
uma igreja. E ele alugou para si mesmo uma pequena garagem infestada de ratos, corriam por 
todos os lugares e em tudo, em seus papéis, e ele começou a observar a peculiaridade de 
determinado ratinho. Foi ali onde a história do Mickey Mouse nasceu. Agora ele é o multimilionário 
Walt Disney. Por que? Ele tinha algo em sua mão, e ele sabia que segurava aquilo, ele sabia que 
podia fazer aquilo. E esta é a maneira que cada grande realização é feita. Quando o homem e a 
mulher tem algo em sua mão, e sabem que podem faze-lo. 
48 Quando a poliomielite atacou a nação. Como fomos todos intimados agora para vacinar-nos, 
para aniquilar aquilo. Quando a paralisia infantil atacou... Ontem eu estava ouvindo a um médico 
enquanto eu dirigia pela estrada, determinado médico de Louisville. Ele disse, “A poucos anos 
atrás, quando a grande praga atingiu Louisville”, disse, “se vocês tivessem ido onde fui, e visto 
cinqüenta e sete respiradores de uma só vez, e homens, mulheres, meninos e meninas, 
paralisados com uma doença chamada “poliomielite”, e não havia nada que pudesse ser feito a 
respeito daquilo”. Disse, “eu nunca quero ver uma coisa como aquela outra vez”. 
49 Porém a ciência pensou, “Se existe tal mal como a paralisia, com certeza há algo para 
neutraliza-la”. Eles lutaram, eles permaneceram nas ruas de botas, o corpo de bombeiros, e 
estenderam seus chapéus, e pediram esmola, eles mendigaram, eles fizeram tudo, tentando 
encontrar a chave para destrancar a porta para a liberdade. E, finalmente, um cavalheiro cristão 
chamado Salk descobriu a vacina. Por que? Havia um mal segurando, havia um assassino 
segurando; havia uma chave em alguma parte que podia destrancar a liberdade outra vez para o 
homem, e a vacina Salk foi o grande tratamento. Oh, o que a chave pode fazer! A vacina foi 
trazida, e agora a paralisia infantil está sendo aniquilada com esta vacina, porque eles nunca se 
cansaram e nem deram por entregue”, aquela chave estava em alguma parte. Havia algo que 
imunizaria, aquilo, e eles estavam supostos a encontrar aquilo. 
50 E se existem tais males como a poliomielite, difteria, varíola, febre amarela, tétano, trismo e 
assim sucessivamente, que a ciência... estes males, há quem seja capaz de lutar dia e noite, até 
encontrar uma imunização para eles, porque são males, são assassinos, quanto maior é a chave 
da salvação para um homem que está no presídio do pecado? Há uma chave para aquela porta, 
para libertar o homem daquilo. 
51 Uma chave, normalmente, quando ela tranca, e quando você encontra uma chave, deve ser 
de algum tesouro, algo que valha a pena, ou você nem mesmo trancaria. Se isto não merece ser 
trancado, simplesmente deixe para lá. Mas, tranque quando valer a pena! Então a chave 
geralmente é a - a nota para algo, ou o caminho para entrar em algo que valha a pena. A chave, é 
para isto que ela serve, agora, ela destrancará algo que vale a pena. 
52 Agora nós lemos em São João, capítulo 10, Jesus dizendo, “Eu Sou a porta do aprisco. Eu 
Sou a porta”, não uma porta, “A porta, a única porta. Eu sou o Caminho, o único caminho, a 
Verdade, e a Vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Mim. Eu Sou a Porta do aprisco e todos 
que vem antes de Mim são inimigos, ladrões e assaltantes”. Ele é a porta do aprisco. Ele é a Porta 
da Salvação. 
53 “Não há outro nome dado sob o Céu pelo qual você possa ser salvo, somente através do 
nome de Jesus Cristo”. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum credo, nem doutrinas de 
espécie alguma; somente através do Nome de Jesus. Esta é a - esta é a Chave. Não é de se 



admirar que Pedro usasse uma delas no Dia de Pentecostes! Eles queriam saber como entrar 
naquela Porta. Ele usou a Chave. E há somente uma chave, porque há somente uma Porta. “Eu 
sou a Porta”. E Pedro estava com a Chave Dela. E ele disse, “Arrependei cada um de vós, e seja 
batizado no Nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis os tesouros 
de Deus”. É a Chave para a Porta, e Jesus é a Porta. 
 Há somente uma Porta para a cura, e Jesus é a Porta. 
54 Há somente uma Porta para a paz. Sim. “A Minha paz vos dou”. Ele é a única Porta para a 
paz genuína. Você pode pensar que tem paz. Você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar 
sua casa, você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar as roupas de seus filhos, ter alimento 
para comer, porém você pode ter acumulado popularidade suficiente para ser popular entre as 
pessoas. Mas quando você tira seus sapatos a noite e se apronta para deitar, há somente Uma 
Coisa que pode te dar paz. É isto, se você soubesse que morreria naquela noite, há somente uma 
Paz, e, isto é, Jesus é a Paz. Ele é a nossa Paz. 
55 Ele é a nossa cura. “Eu Sou o Senhor teu Deus, que cura todas tuas enfermidades”. 
56 Ele é a Porta para o Céu. E não há outra porta, nenhum outro caminho, mas através de Jesus 
Cristo. Ele é a porta para o Céu. 
57 E agora Jesus é a Porta para todas estas coisas, e a fé é a chave que abre a porta. Agora, se 
Jesus é a Porta para todas estas promessas de Deus, fé em Sua obra consumada abre cada porta 
de todo tesouro que há dentro do Reino de Deus. Vêem isto? A chave é... A fé é a chave que abre 
cada promessa que Ele faz. A chave da fé faz isto, fé em Sua obra consumada. É sobre estas 
chaves que estamos falando. 
58 Agora em Hebreus, capítulo 11, eu tenho uma grande lista deles escrito aqui, destes heróis da 
fé. Isto foi a chave, para a Porta, que fechou a boca dos leões. Isto foi a chave, fé, que abriu as 
prisões. Foi a fé, a chave da fé, que extinguiu a violência do fogo, fez com que escapassem do fio 
da espada, trouxe o morto de volta a vida outra vez. Foi a fé, a chave da fé no Deus vivo. Aquela 
mão, aquele homem, aquela mulher que pode tomar aquela chave da fé que pode destrancar cada 
promessa que Deus fez. Mas se você não tem aquela chave, você ficará simplesmente girando, 
você nunca destrancará isto. Você baterá contra isto, porque esta chave... 
59 Qualquer chave feita corretamente tem alavancas dentro da fechadura, e isto tem 
determinada forma, uma certa forma naquelas chaves para girar aquelas alavancas. E uma 
simples alavanca fora de ordem, complicará toda a coisa. 
60 ortanto, eu creio no Evangelho completo, cada Palavra de Deus, que faz soltar o poder de 
Deus, que leva Suas bênçãos ao povo. É a chave para a Porta, que destranca Isto. Oh, aqueles 
grandes heróis, aqueles profetas e grandes homens da Bíblia, que possuíam aquela chave! Esta é 
a razão pela qual eles podiam fechar a boca de leões, extinguir a violência do fogo, escaparem do 
fio da espada, trazerem os mortos de volta a vida outra vez, e realizarem todos os tipos de 
milagres, é porque eles seguravam aquela chave e eles sabiam que elas funcionava, porque era 
uma chave nascida das Escrituras. 
61 gora, se estou somente girando com uma chave de credo, eu não sei o que isto fará. Se eles 
dizem, “Minha igreja diz que é isto”, eu nada sei a respeito daquilo. 
62 as quando a Bíblia ensina isto, e eu seguro a chave da fé em minha mão, ou em meu 
coração, aquilo diz, “Aquilo é a Palavra de Deus”, aquilo extinguirá a violência do fogo, ela 
destrancará a cura dos enfermos, ela destrancará a salvação dos perdidos. Eu tenho que chegar 
até a Porta, tudo em Seu Nome. “Seja o que for que fizerdes, em palavras ou em atos, fazei tudo 
em Seu Nome”. Sabendo que a chave que você tem é a fé, pois se é uma chave denominacional, 
eu não sei o que isto fará. Mas se é uma chave Escriturística, ela destrancará, porque Deus disse 
assim. Agora, oh, não é de se admirar que eles pudessem barrar a violência do fogo, e assim 
sucessivamente, eles tinham a chave. 
63 eus primeiro acenava para um daqueles profetas, nada podia barra-los. Ele não teve que 
fazer como Ele faz comigo às vezes, sempre, sempre martelando aquilo, e talvez você (eu espero 
que não), mas sempre me dizendo, “Vá, faça isto”, e então você tropeça, “Então vá fazer isto”, e 
“Volte e faça isto outra vez, você não fez isto certo”. Só um pequeno aceno! Somente, eles 
simplesmente podiam sentir o Espírito lhes dizer, “É para fazer isto”, e nada os fazia parar. Irmão, 
eles - eles - eles fechavam as bocas dos leões, eles escapavam do fio da espada, eles extinguiam 
o fogo, eles faziam tudo. Com um simples aceno de Deus, porque eles tinham a chave em suas 
mãos, aquela grande fé! Eles fizeram coisas para Deus porque nada os detinha. Oh, quão glorioso! 



64 Como um jovem certa vez chegou até um irmão idoso que era um velho pio, um velho profeta 
de Deus. E ele ouvia aquele homem constantemente testificando, constantemente falando sobre a 
bondade de Deus, e como era Deus, e o que Cristo era, e seguia em frente, falando. Finalmente, 
este jovem seria ordenado no ministério, então ele chegou até este determinado velho sábio, e lhe 
disse, “Sr. desejo te fazer uma pergunta”. 
 Ele disse, “Fale, jovem”. 
65 Ele disse, “Significa Cristo para você literalmente o tanto que você diz que Ele significa?” 
66 Ele disse, “Ele significa para mim mais do que o meu fôlego poderia dar para falar!” Aí está 
você. O que foi isto? Ele havia encontrado a chave. 
67 Aquele jovem disse, sobre aquilo, “Se você alega estas coisas, e você me diz que elas são 
tão reais quanto você, então eu desejo conhecer este mesmo Jesus, na mesma realidade”. O que 
foi isto? Ele sabia que o velho segurava a chave, que ele podia destrancar e trancar. 
68 Você sabe, uma chave que tranca, destranca também. Vêem? Você pode solar ou prender. 
Isto é certo. a mesma chave que tranca, destranca. A chave que destranca, pode trancar. E é 
exatamente isto, vêem, porque isto opera de ambas as maneiras. Que pena que a igreja haja 
perdido a visão disto! Que coisa triste foi quando a igreja se vendeu a credos, como temos feito 
hoje, e agora chamar para unir. 
69 Nós vimos onde a grande hierarquia Romana e os Seus vão se encontrar agora, eles vão 
mudar alguns programas. Eu pensei que eles não mudariam; mas eles irão, de todos os modos, 
dar a casa sacerdote o poder do papa, e - seja onde for que ele estiver, e assim por diante. Que 
pena, que a igreja se vendeu a dogmas em lugar da Palavra. Vêem? Foi aí onde eles deixaram a 
chave, bem ali. Esta é a razão pela qual os grandes milagres e sinais não são feitos no meio do 
povo hoje, mas eles aconteciam, eles perderam a chave! Sim, eles conhecem a Porta, eles sabem 
que a Porta está ali, porém a coisa seguinte é a chave para abrir a Porta. Os tesouros estão atrás 
da Porta. Eles estão trancados, fora de vista, do incrédulo. Porém o crente, que tem fé e pode 
tomar a chave da fé, pode destrancar estas Portas. Sim, senhor. 
70 Certa época aqui a alguns anos atrás, havia um irmão missionário e ele sentiu que tinha um 
chamado para a África. Ele era um sujeito jovem; tinha sua esposa e duas filhas, lindas, as 
garotinhas, com cerca de sete ou oito anos cada uma. E este jovem companheiro não podia se 
afastar disto. Ele era um - um ministro, ele tinha uma boa igreja no interior. Mas ele simplesmente 
não podia se afastar daquele chamado, ele “devia ir para a África”. E ele orou, dia e noite. Ele não 
queria ir. E Deus continuou a falar com ele. “Você deve ir!” E finalmente ele chegou a uma 
condição até que ele, a prova final, onde ele - ele devia ir! 
71 Então ele chegou até o quadro de missões de sua igreja, e ele disse, “Deus tem me chamado 
para os campos missionários lá nas selvas da - da Rodésia”. E estas selvas são infestadas pela 
malária, com febre e com aquele sol quente, praga e lepra, e todas as espécies de enfermidades lá 
nesta selva, sendo o lugar para onde ele iria passar o resto de sua vida. Vendeu sua casa e tudo 
que ele tinha. Então o quadro missionário queria testa-lo, e eles disseram, “Tem você certeza 
agora?” 
 Ele disse, “Absolutamente”. 
72 Eles lhe disseram, “Sr., já pensou você deste lado, que você tem duas garotinhas lindas, e 
que você tem uma - uma amável e jovem esposa, e se você estiver simplesmente... Por que você 
não vai primeiro e vê como é e então volta?” 
73 Ele disse, “Não, o Senhor me falou. Oh, é tão real!” Ele disse, “O Senhor me chamou. E eu - 
eu não quero deixar meu lar, eu não quero deixar minha igreja e meu povo, mas o Senhor me 
chamou lá atrás naquela selva”. 
74 E eles disseram, “Sr. você sabia que suas garotinhas podem apanhar febre amarela ou 
malária com hematúria e morrerem, de uma hora para outra?” E se refeririam a diferentes pessoas 
que haviam perdido seus filhos, pequeninos, ao leva-los ali, por causa de enfermidades contra as 
quais eles não tinham vacinas. E disseram, “Pense na lepra, em sua bonita esposa e suas duas 
filhinhas com lepra, e aquele sol quente e coisas que você terá que enfrentar”. Disseram, “Não está 
você com medo do perigo de levar seus filhos e esposa para tal lugar?” 
75 E o missionário se colocou ali, o jovem sujeito, e as lágrimas começaram a rolar por sua face, 
ele virou e disse, “Meus irmãos! Minha visão do chamado de Deus!” disse ele, “se Deus me 
chamou para a África, meus filhos e família estarão mais seguros na África do que em qualquer 
outro lugar do mundo”. Amém. O que era isto? Ele tinha a chave do seu chamado, ele tinha fé no 



que estava falando. Oh, eu pensei, que observação nobre! Quando eu ouvi isto pela primeira vez, 
meu coração saltou. Vêem, “Se Deus me chamou para a África, meus filhos na lepra e praga e 
tudo mais, eles estarão mais seguros ali do que em qualquer outro lugar sobre a face da terra”. Ele 
é isto que é necessário. 
76 Quando você tem a chave, não há o que temer, não há dúvida, não há do que duvidar. Você 
não precisa perguntar a ninguém a respeito disto, você sabe exatamente. Você tem isto em suas 
mãos, você sabe o que fazer. Amém. Você sabe qual é o resultado, você sabe que as portas 
abrirão. Você examinou as alavancas e você sabe que isto é realmente a coisa certa, as portas se 
abrirão completamente quando você colocar a chave ali. 
77 Oh, se a igreja simplesmente tivesse as chaves! Se a igreja simplesmente tivesse aquela 
chave de fé, nós poderíamos abrir qualquer porta, qualquer enfermidade, qualquer praga, qualquer 
circunstância que existe. Isto poderia ser aberto para nós se pudéssemos simplesmente possuir 
esta chave. Este homem tinha a chave de sua chamada.  
78 Se me permitem eu gostaria de dar um testemunho pessoal. Eu recordo acerca de quinze, 
dezessete anos atrás, mais ou menos, quando o Senhor me disse lá embaixo no rio, quando Ele 
desceu naquela Coluna de Fogo, cuja fotografia vocês vêem, e Ele falou comigo e Ele disse, “Você 
levará esta Mensagem ao redor do mundo”. 
 E eu recordo em Green’s Mill quando Ele falou comigo. 
79 E eu saí e falei com o pastor, e ele me disse, “Billy, o que você comeu naquela noite? Você 
teve um pesadelo”. Ele disse, “Volte para o seu trabalho. Você está trabalhando numa Companhia 
de Serviços Públicos, tem um bom emprego, volte e cuide de seu - seus negócios, filho”. Disse, 
“Você teve um pesadelo. Você comeu alguma coisa”. Aquilo não mudou meu ponto de vista 
nenhum pouquinho! 
80 Quando eu comecei com os cultos de cura, muitos de vocês aqui recordam minha Mensagem 
naquela manhã, “Como Davi saiu para se encontrar com Golias”, eu preguei sobre isto. 
81 E eles me disseram, ele disse, “Nos dias da ciência moderna, quando temos todos os tipos de 
pesquisas médicas, quando temos os melhores médicos, quando a igreja a muito tempo esqueceu 
a cura Divina e coisas a muitos e muitos anos atrás, como você chegará diante de um grande 
gigante como aquele? Como você chegará diante de um Metodista, Batista, Presbiteriano e assim 
por diante e até mesmo dos Pentecostais, que esqueceram isto a muito tempo sem denominação 
ou nada para te apoiar? O que você fará, Bill?” De algum modo ou outro, aquilo não modificou meu 
ponto de vista nenhum pouco, pois eu segurava em minha mão uma chave! Eu disse. Eles 
disseram, “Ninguém crerá em você. Você não será capaz de fazer isto. Ninguém crerá em você”. 
82 Eu disse, “Eu não me importo, uma coisa é certa; Deus me chamou, e eu devo ir porque Deus 
me chamou”. Eu segurei a chave. Ele me havia chamado, Ele me havia mostrado, ele me havia 
dito, e eu vi a Sua Presença quando Ele me ordenou, e a chave estava ali! 
83 O pastor disse, “Com uma educação primária, e você vai pregar e orar diante de reis e 
monarcas!” 
 Eu disse, “Isto é de acordo com a Sua Palavra!” 
84 Mais ou menos nesta época no ano passado, ou uma semana ou duas antes, quando eu 
cheguei na igreja aqui e lhes disse que o Senhor Deus me havia dado uma visão de... fazendo 
uma viagem de caça, e um - eu ia encontrar um de terminado animal, que teria chifres de quarenta 
e duas polegadas. E na estrada onde encontraria este animal (onde ele estaria deitado, a posição 
que ele estaria), e de volta na estrada eu mataria um urso “grizzly” com unhas prateadas. E eu fui 
para aquela determinada área, e falei com um homem, e ele disse, “Eu não conheço nenhum 
animal deste porte. E quanto ao urso “grizzly”, eu nunca vi um”. 
 Eu disse, “Mas ele tem que estar aqui em algum lugar”. 
85 Então ele disse, “Não estamos indo nem mesmo em direção a região de ursos. Estamos indo 
em direção às ovelhas, acima das cercas da floresta”. Bem, eu fui com ele. 
86 E no segundo dia ali, no ponto exato, exatamente onde o Senhor disse, ali estava o animal 
deitado. Então quando eu fui e apanhei o animal, e enquanto tirávamos a pele e os chifres e 
demais coisas, ele disse, “Eu quero te perguntar uma coisa. Você me disse, a três dias atrás 
quando saímos do - do acampamento, que depois que você matasse este determinado animal, que 
no caminho de volta você mataria um urso grizzly com unhas prateadas”. 
 Eu disse, “Este é o Assim Diz o Senhor!” 
87 Disse, “Eu não estou duvidando”, ele disse, “porque meu irmão era epiléptico, e você nunca o 



tinha visto em sua vida, quando você esteve aqui certa vez, e você me disse que o menino seria 
curado quando eu fizesse certa coisa. E ele foi curado”. Ele disse, “Agora, irmão Branham, eu 
quero te perguntar”, ele disse, “eu posso ver por toda a montanha onde está a floresta, onde estão 
aqueles cavalos. E não há nada ali. Não há nem mesmo sinal de grama, não há uma rocha, não há 
nada”. Musgo de caribu, que tem cerca de duas polegadas de altura, além da floresta, a uma milha 
ou mais acima da floresta. Disse, “Onde o urso vai estar?” 
88 Eu disse, “Deus é o Jeová Jireh. Se Ele me disse que haverá um urso ali, haverá um ali”. 
89 Descendo a montanha, todas as vezes que andávamos meia milha ou algo mais perto, ele 
dizia, “Irmão Branham, já está na hora do urso aparecer”. 
 Eu dizia, “Não se preocupe, ele estará aqui”. 
90 E quando estávamos quase chegando a umas quinhentas jardas de onde os cavalos 
estavam, nós tivemos que descansar outra vez com os chifres pesados e coisas nas nossas 
costas. E ele olhou ao redor outra vez, e eu olhava para sua face enquanto ele olhava para mim, 
como se lá no fundo do seu coração ele quisesse saber. Vêem, ele esperava que ele estivesse ali, 
mas ele não tinha a chave. 
91 Mas de algum modo, pela graça de Deus, Ele nunca falhou comigo. Quando Ele me disse que 
haveria um unha-prateada ali, eu tinha a chave. Eu não duvidei disto nenhum pouquinho, nenhum 
pouquinho. Eu virei para ele, e disse, “Rapaz, ele estará ali”. E quando virei, lá estava o urso de pé 
bem acima de nós, cerca de meia milha. 
92 Ele colocou os óculos, disse, “Billy, valha-me, é um grande unha prateada!” 
93 Vêem, a chave, a visão, a Palavra do Senhor, não há nada que possa mudar Isto ou parar 
Isto. O que a igreja necessita nesta noite não é cultura. O que a igreja necessita nesta noite não é 
uma denominação. O que a igreja necessita nesta noite não é de credos. O que a igreja necessita 
nesta noite é da chave para as Escrituras, a Porta. Pois, Cristo é a Porta, e ele a Palavra. Fé na 
Palavra do Deus vivo abre toda a porta. 
 Deus, dê-nos a chave. Dê-nos a chave. 
94 Hebreus, capítulo 12 diz, “Vendo que estamos rodeados com tão grande nuvem de 
testemunhas, coloquemos de lado cada embaraço, e incredulidade que tão facilmente nos rodeia”. 
Ali diz “pecado”, ora, pecado é “incredulidade”. Vêem? Há somente um pecado, e este é a 
incredulidade. 
95 E pecado significa “errar o alvo”. Como quando você está atirando, você erra o alvo, é melhor 
você ajustar sua arma, vêem, porque há algo errado. Você errou o alvo. Vêem, voltar e tentar de 
novo. Ver significa voltar, você não acertou o alvo. Quando você quer ser um cristão; e você vai se 
unir a uma igreja, você erra o alvo. Quando você deseja ser um cristão, e você é aspergido no 
nome do Pai, Filho, Espírito Santo, você errou o alvo. É melhor voltar. Você não estará no alvo. 
Você se espalhará, tão certo quanto o mundo. Há somente uma Coisa que pode te segurar em 
perfeita linha, esta é a Escritura, a Bíblia, a Palavra. Ora, ambos céus e terra passarão, mas a 
Palavra de Deus não há de passar. 
96 Então, segure a chave, fé na Palavra! E cada pouquinho de fé que você crê, e não tenha 
nenhum pingo de dúvida, você poderá destrancar cada porta que está entre você e as bênçãos 
que Deus tem para você. Que Deus possa nos ajudar a ter as chaves, e minha oração. Vamos 
inclinar nossas cabeças agora para uma palavra de oração. 
97 Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos nesta noite por Tu nos teres dado a chave para 
abrirmos a salvação. Eu - eu Te agradeço por isto, Senhor, por sermos salvos e pela chave que 
temos capacidade de usa-la. Porém, Deus, dê-nos fé, que cada uma destas Palavras escritas em 
Teu Livro sejam pequenas alavancas, e esta Chave chamada Jesus... digo, esta Porta, chamada 
Jesus; e a chave, chamada fé, toque cada Palavra, ela abrirá isto. Isto moverá aquela 
alavanquinha para baixo e poderemos entrar naquela bênção. Pai Celestial, dê-nos as chaves para 
que possamos ter fé nas promessas de Deus, para que nossa fé não falhe, para que possamos 
servi-Lo e também àqueles com os quais nos associamos. 
98 Perdoe cada pecado de nossa incredulidade, Senhor, e ajude-nos a sermos Teus. Estamos 
nos aproximando à mesa de comunhão, e eu oro, Pai Celestial, que Tu nos perdoe de todas as 
nossas transgressões, para que possamos entrar naquele gozo do companheirismo ao redor da 
mesa de Deus. Pedimos isto no Nome de Jesus. Amém. 
99 Meu irmão, irmã, se você tem a chave do Reino, a chave para a Porta, a chave para a 
salvação, Deus te ajude a abrir as portas e deixar Jesus entrar. Deixe que Ele te dê as coisas que 



você tanto - tanto deseja. 
100 Agora, só um momento antes de começarmos a ler sobre a comunhão, eu desejo dizer algo 
porque é sobre a comunhão. E quando chegamos neste altar, há somente uma maneira para 
chegar, esta é, se segurarmos a chave da fé em nossas mãos, que nos faz saber que nossos 
pecados estão perdoados. E se não temos aquela chave para abrir aquela Porta, que nossos 
pecados são perdoados, não temos nada a ver na mesa do Senhor. Porque, aquele que comer e 
beber indignamente, comerá e beberá condenação para si próprio, não discernindo o corpo do 
Senhor. Agora, isto é verdade. 
101 Eu creio que todos nós sabemos que hoje é o Dia Nacional da Comunhão. Este é o dia que 
todas as igrejas tomam comunhão. É o Dia Nacional da Comunhão em toda nação. E eu pensei 
que isto seria apropriado falar uma palavra ou duas a respeito da comunhão antes de toma-la, 
enquanto o pastor, se ele desejar, preparar as Escrituras para a leitura da - da ordem da mesa do 
Senhor. Agora, esta ceia... Agora, não tomarei mais que dez minutos. 
102 Esta comunhão que estamos preparando para tomar, tem sido a maior disputa de qualquer 
doutrina na Bíblia. Aquilo foi seu... em sua primeira disputa na igreja primitiva. E hoje a Protestante, 
a Episcopal e Metodista e muitas das igrejas Protestantes, alegremente aceitam a católica, a 
doutrina católica romana, se eles pudessem ultrapassar o montículo da comunhão. Mas eles 
concordarão que o sacerdote deveria se casar e ser ministro, a igreja católica concordou com isto 
várias vezes em suas conferências e reuniões. Eles concordaram com isto. E eles concordarão 
com orações diferentes, e assim por diante, a igreja protestante concordará com isto. E os 
catecismos e demais coisas, um altarzinho aqui e outro ali, e a igreja católica está desejando fazer 
isto. Mas quando se refere a comunhão, aí eles saem fora. Qualquer pessoa já leu a história sabe 
disto. Mas, naturalmente, no meu modo de pensar, tem muitas coisas que eles tem que se afastar, 
antes que eu - eu aceite isto, vê você, porque isto não é a Bíblia. 
103 Mas eu quero que você diga uma coisa para a igreja católica. Você conhece a igreja católica, 
no princípio, havia a igreja apostólica pentecostal? Claro que havia! Foi o primeiro princípio da 
igreja. E você vê onde eles - onde eles chegaram, eles continuaram tirando a Palavra e injetando 
um dogma. 
104 E se a igreja Pentecostal existir por outros cem anos, ela estará mais longe da Bíblia do que a 
igreja católica está hoje, pelo modo que ela está indo agora. 
105 A igreja católica levou várias centenas de anos para se afastar disto, trezentos anos, da igreja 
primitiva para a organizada igreja Católica Romana, onde eles começaram. E eles apanharam, 
trazendo grandes dignatários e coisas, e eles cortaram isto e colocaram aquilo e tiraram isto e 
colocaram aquilo outro, e tomaram ídolos pagãos e colocaram estátuas cristãs, e assim 
sucessivamente, e simplesmente se comprometendo com aquilo até chegarem ao que são agora, 
a igreja católica Romana. 
106 E a igreja Pentecostal Protestante dos - dos cinqüenta anos de existência, e onde ela caiu de 
onde começou, ela estará em pior forma do que a igreja Católica, aqui a cem anos. Isto é correto. 
Isto é muito forte para se dizer, mas vejam de onde eles caíram. Eles se organizaram 
imediatamente, eles se comprometeram com isto e aquilo, e tudo mais. E aí vão eles, vêem, 
regredindo. 
107 Porém, a comunhão, é chamada de “A Ceia do Senhor”. Agora, muitas pessoas, elas desejam 
toma-la de manhã. A Bíblia não diz que aquilo foi o Seu desjejum. E como estas pessoas hoje 
continuam a dizer, “A Ceia do Senhor”, elas cortaram “Ceia” e omitiram isto, e chamam a isto 
“Banquete”, é um Absurdo. Ceia! 
108 Agora, sempre houve uma disputa no tempo bíblico, foi uma disputa então. As pessoas 
interpretaram mal a ceia do Senhor, quando elas chegavam à mesa. Paulo falou aos Coríntios. 
Eles chegavam e se embriagavam na mesa do Senhor. Vêem, isto era mal interpretado 
antigamente. Ele disse, “Se vocês desejam comer, que comam em casa”. 
109 E outra coisa, que foi mal interpretada, foi, pecadores e homens vivendo em pecado e 
tomando a Ceia. E aquilo foi mal interpretado. Homem vivendo com sua mãe, madrasta, e a igreja 
lhe avisava sobre isto; continuava a tomar da comunhão na mesa. 
110 E havia divisões no meio deles, e eles permaneciam a tomar ceia. Ele disse, “Eu compreendo 
que vocês andam como o resto dos Gentios. E há - há atrito em vosso meio, como há em - 
especialmente na casa de Cefas, e assim por diante”. Disse, “Vocês andam como o resto dos 
gentios”. Vêem, isto foi mal interpretado. 



111 A comunhão sempre foi mal interpretada. Agora, eu poderia seguir em frente com isto por 
horas, porém temos que tomar a Ceia e temos o lava-pés. Agora eles simplesmente omitiram 
totalmente o lava pés, exceto pouquíssimas denominações. Muitos Pentecostais se afastaram 
completamente disto. Vêem? E isto permanece na Bíblia exatamente da maneira que isto foi 
escrito. Vêem? 
112 Agora, Roma não chama isto de “Comunhão”. Eles chamam isto de “missa, santa missa”. 
Eles não tomam a comunhão, eles vão à missa. E com certeza é uma missa. Tira o verdadeiro 
significa de comunhão. Missa significa “esperando”. Eles vão à missa, esperando (que fazendo isto 
na missa) que Deus os perdoará de seus pecados, tomando “o corpo literal de Cristo, que o padre 
se refere ao Corpo e o Sangue de Cristo”, tomando aquilo, esperando que Deus omitirá seus 
pecados fazendo tal coisa. É uma missa. 
113 Os Protestantes chamam de “comunhão”. Comunhão significa “ações de graça”. Que o 
Protestante... Os Católicos vão à missa, na missa esperam que Deus perdoe suas más obras. O 
protestante toma isto com ação de graça por já haver sido feita a comunhão com Deus, tendo 
comunhão com Ele, a qual já está feita. O católico espera ser feita; os Protestantes dizem que já 
está feita. Os católicos querem saber se seus pecados estão perdoados; os Protestantes 
confessam que eles estão perdoados, que ele está livre. E comunhão é ter comunhão com Deus. E 
estes itens que tomamos, não com esperança de que nossos pecados estejam perdoados, mas 
eles estão perdoados. Porque isto... Um é esperança, e o outro é fé. Um tem esperanças de que 
ele está certo; e o outro sabe que ele está certo. vêem o outro, um tem esperança, porque ele não 
sabe onde está firmado; o outro sabe que ele está certo, porque ele sabe o que Deus disse. É isto. 
Esta é a diferença. Então, quando você está simplesmente com esperança, tenha cuidado; porém 
quando você sabe, então siga em frente. Vêem, então você está em comunhão com Deus. O 
Protestante é, ele diz que está perdoado e ele sabe disto; os católicos tem as missas, e esperam 
ser perdoados. É exatamente assim: um é um mendigo, esperando que tudo esteja bem, vêem; o 
outro é outro mendigo agradecendo pelo que já está feito. Ambos são mendigos. Porém um está 
mendigando, esperando obter aquilo; e o outro mendigo sabe que ele tem aquilo, e o agradece por 
Ele ter lhe dado aquilo. Agora, aí está a diferença. Esta é a comunhão. Sim, senhor. Um espera ser 
perdoado; o outro sabe que ele está perdoado, e ele agradece por isto. 
114 Então, comunhão é para cristãos que são nascidos de novo do Espírito de Deus. E novo 
nascimento não significa necessariamente agora que você tenha o Espírito Santo. Agora recorde. 
Agora, muitos ensinam isto. “Eu não conheço ninguém que ensina isto assim”, como o velho 
Arganbright disse naquela noite do púlpito aqui, vêem. Mas, novo nascimento não é o batismo com 
o Espírito Santo. As Escrituras não sustentam isto. Eu não creio, vêem, do meu modo de ver isto. 
Vêem? Eu creio que você é nascido de novo... 
115 E esta é a razão pela qual realmente uso a palavra batismo no Nome de Jesus Cristo, mas 
não para o renascimento. Agora, os Pentecostais, a igreja Pentecostal Unida, batiza no Nome de 
Jesus para o novo nascimento. Eu não creio nisto. E eles podem faze-lo, se desejam. Mas eu creio 
no que Pedro disse, “Arrependei-vos”, primeiro. A água não perdoa pecados. A Igreja de Cristo 
prega isto nesta forma. Mas eu creio no arrependimento, piamente sentido; arrepender significa 
“virar, voltar”, você perdeu a marca, “comece de novo”. Faça aquilo primeiro! E o seu batismo na 
água é somente uma declaração exterior de algo que foi feito dentro de você, que você aceitou a 
Cristo como o seu Salvador. 
116 Eu creio que é simplesmente a igreja aqui nesta noite, até onde eu sei, não estou aqui o 
suficiente para saber quem freqüenta ou não. Recebi uma pequena crítica aqui a não muito tempo 
atrás ao batizar um homem aqui no tanque, um senhor de idade. E eu cheguei até ele, ele era um 
bom velho homem. Eu tive o privilégio de dirigir toda sua família a Cristo, todos eles são cristãos. 
Este velho era um bom homem, e eu gostava dele, então eu cheguei para ele e lhe disse: “Papá, 
por que você não se torna um Cristão?” Ele me ama. 
117 Ele disse, “Irmão Branham, eu me tornarei um Cristão quando eu for suficientemente bom”. 
118 Eu disse, “Vou lhe dizer o que fazer, Papá. Você olhe ao redor até descobrir um lugar onde 
você possa ser suficientemente bom, então me diga onde é este lugar que eu quero ir também”. Eu 
disse, “Cristo nunca veio para salvar bons homens. Ele veio para salvar homens ruins. Quando 
você pensa que é bom, então Ele não veio para te salvar. Ela veio para salvar aqueles que Ele 
sabe que são ruins. Vê? Cristo morreu para salvar pecadores. Vê? E eu disse, “Papá, há uma linha 
bem aqui”. 



 Ele disse, “Bem, eu fumo estes cigarros”. 
 Eu disse, “Eu não vou nem mesmo falar sobre eles”. 
 Ele disse, “Eu já tentei parar, irmão Branham”. 
 Eu disse, “Está bem, nós não vamos falar sobre cigarros”. 
 Ele disse, “Bem, quando posso...” 
119 Eu disse, “Não, não fale mais sobre eles, deixe-os de um lado. Eu desejo te fazer uma 
pergunta”. 
 Ele disse: “Está bem, o que é?” 
 Eu disse: “Você crê que existe um Deus?” 
120 Disse,”Claro, eu creio”. Disse, “Eu creio nisto com toda as forças, penso eu, irmão Branham”. 
121 Eu disse, “Você crê que este mesmo Deus atravessou Sua linhagem e foi feito carne e 
habitou no nosso meio na Pessoa de Jesus Cristo, para salvar o homem?” 
 Ele disse, “Sim, eu creio nisto”. 
 “E Ele morreu para salvar pecadores como você e eu somos?” Vêem? 
 “Sim, eu creio nisto”. 
122 Eu disse, “Agora, é simplesmente assim. Estamos todos em um grande edifício aqui, e 
estamos na cadeia, e eu não posso me colocar neste canto e dizer “isto me ajudará a sair da 
cadeia”; e ficar ali naquele canto e dizer, “aquilo me ajudará a sair da cadeia”, estamos todos no 
mesmo dilema. E cada homem que nasceu neste mundo, nasceu em pecado, formado em 
iniqüidade, veio ao mundo falando mentiras. Para começar, ele é um renegado”. 
123 Alguém perguntou outro dia, e disse, “Irmão Branham, se... havia alguma diferença entre 
Adão e Eva, e os seus filhos hoje, se eles estavam todos nus, andando no... haveria - seus corpos 
eram da mesma forma?” 
124 Eu disse, “Não, senhor”. Estávamos vindo de uma caçada de esquilos para casa, o irmão 
Fred e eu, um grupo deles. Eu disse, “Não, eles não eram da mesma forma”. 
125 Disse, “Você quer dizer que Eva não era uma mulher como suas filhas, e Adão não era um 
homem como os seus filhos?” 
 Eu disse, “Em muitos aspectos, mas não no aspecto físico”. 
 Ele disse, “Qual seria a diferença?” 
126 Eu disse, “Eles não tinham umbigo. Eles foram criados. Certo. Eles não estavam ligados a 
nada”. 
127 Desde que aquilo confirma tudo que nasce neste mundo, mostra que para começar, é 
renegado. Isto é certo. Eu disse, “Claro, há uma diferença. Eles não tinham umbigo. Eles não 
estavam ligados a nenhuma fêmea, para virem aqui”. Vêem, Deus os criou. 
128 Agora, eu disse, “Eu desejo dizer algo. Todo homem nesta prisão, quem é santo? Quem não 
nasceu através de sexo? Quem pode ajudar o outro, não importa o que seja ele! Estamos todos 
nesta mesma prisão. Mas Deus fez para Si Mesmo uma de Suas criações e veio além de sexo, 
através do santo Sangue que Ele Mesmo criou, e através daquele Sangue Ele nos remiu”. Eu 
disse, “Você crê nisto, Papá?” 
 Ele disse, “Eu creio nisto”. 
129 Eu disse, “Cristo morreu por homens ruins como você. Agora, há somente uma maneira para 
fazer. Não há nada que você possa fazer. Ele te oferece isto. Você não tem méritos com isto. Nada 
pode você fazer para obter isto. Ele simplesmente te dá isto. Você aceitará o que Ele fez por você, 
para te livrar do inferno?” 
130 Ele disse, “Eu farei isto”. Ele disse, “Mas se eu simplesmente pudesse me livrar destes 
cigarros”. 
131 Eu disse, “Os cigarros tomarão conta de si mesmos. Você simplesmente...” (Realmente não 
sou um legalista, eu creio na graça, “E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim”). Eu disse, 
“Se todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim”. Eu disse, “Se crê nisto de todo coração”. 
Ele disse, “De todo meu coração, eu creio nisto”. 
132 “Então aceitará você isto nestes princípios, que você não é digno disto, mas é ele Quem é 
digno. Não olhe para si mesmo; olhe para Ele porque você não pode fazer nada por si mesmo. 
Olhe para Quem fez algo por você. E Ele?” 
 “Oh”, ele disse, “Ele é digno”. 
 Eu disse, “É isto, então aceite o que ele te dá”. 
 Ele disse, “Eu aceito”. 



133 E eu o batizei no Nome de Jesus Cristo. E Ele saiu dali e acendeu um cigarro. 
134 A poucas semanas atrás eu fui até seu lar. Eu tive uma visão certa noite, de uma árvore 
sempre-viva sendo cortada, virada de cabeça para baixo. Eu vi tábuas com pregos nela. Perto da 
última tábua havia uma tábua notável. E abaixo daquela tábua, bem perto do fim, acabando assim, 
a árvore quebrou bem ali. E uma Voz disse, “Deveria ter sido você”, ou, “Teria sido você”. E o Papá 
Cox caiu, bateu suas costas ali. E então na manhã seguinte eles trouxeram seus cigarros para ele 
quando ele estava na cama, o desejo o havia deixado. Semanas atrás! Ele nunca mais os provou, 
não quis nem mesmo um ou nada mais. Vê? E eu o vi algum tempo atrás, quando suas mãos 
estavam todas amareladas, a poucas semanas atrás, de cigarros, e agora ele não suporta nem 
mesmo um perto dele. Coloque em primeiro lugar o essencial! Não tente ser bom; para começar 
você é mau, e não há nada que você possa fazer. Há uma linha de separação, e todos os seres 
humanos estão daquele lado. 
135 Agora, quando eu nasci neste mundo, isto foi entre um matrimônio santo, entre meu pai e 
mãe; em seu ventre havia um óvulo, nas glândulas do meu pai havia uma célula sangüínea. Minha 
vida consiste daquela célula sangüínea (não do óvulo de minha mãe), da célula sangüínea de meu 
pai. E quando aquela célula sangüínea entrou em seu lugar propício, para encontrar-se com o 
óvulo, quando isto aconteceu, Deus ordenou a natureza para que me desse um corpo. E foi então 
naquilo que nasci na raça humana, me foi dada uma oportunidade para - para me tornar uma 
pessoa inteligente como são os seres humanos, onde eu podia dirigir um automóvel, ou para que 
eu pudesse fazer coisas como os seres humanos fazem, andar, falar, dirigir um automóvel, e assim 
sucessivamente. Me foi dado aquilo, porque eu nasci numa família humana, e me foi dado o poder 
da inteligência para ser um ser humano. 
136 Agora, quando nasci na família de Deus, vim através do Sangue, o Sangue me deu Vida. E 
então depois de me tornar vivo em Cristo, Ele me batizou com o Espírito Santo e poder, para ser 
um filho de Deus. Agora, exatamente como eu pude andar, falar como um ser humano, dirigir meu 
carro como um ser humano. Agora quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo poder para 
expulsar demônios, para falar em línguas estranhas, pregar o Evangelho, curar os enfermos. Eu 
sou batizado! Não nascido, mas batizado! “Eles se reuniam no cenáculo, todos orando em Seu 
Nome, e foram batizados com o Espírito Santo, e o poder desceu no culto”. Amém. 
137 Você crê na Vida Eterna, e é nascido de novo através de sua fé. Disse Jesus, em S. João 
5:24, “Aquele que ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou, tem vida eterna”, não o 
Espírito Santo, somente tem vida eterna. Ele é nascido na família de Deus. E então batizado com o 
Espírito santo, com o poder da inteligência da fé, para crer no Evangelho e para fazer Isto 
funcionar e fazer Isto agir correto. Amém. Então ele age como um filho de Deus. Então ele pode 
expulsar demônios. Jesus disse, “Estes sinais os seguirão”. Vêem? “Em Meu Nome eles 
expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas 
mortíferas”. Vêem, ele recebe poder através do Espírito Santo, para fazer estas coisas. 
138 Agora, quando Ele partiu, Ele disse, “Está na hora de Eu ir embora. Pois, se Eu não for 
embora, o Espírito Santo não virá”. Vêem? Então quando Ele vier, Ele reprovará o mundo de 
pecado, e ensinará justiça, e lhe mostrará coisas que hão de vir (que são as visões). “Ele tomará 
as coisas e vos ensinará, e as revelará”. As próprias Palavras que Ele vem... Ninguém pode 
compreender a Palavra estando fora do batismo com o Espírito Santo. E quando um homem diz 
que tem o batismo com o Espírito Santo, e questiona a veracidade da Palavra, há algo errado. 
139 Paulo foi um crítico do Novo Testamento. Não foi, o Novo Testamento não estava escrito. 
Paulo foi um crítico do cristianismo, Saulo. E quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para a 
Ásia e ficou três anos, e estudou as Escrituras, porque ele havia sido ensinado por Gamaliel, um 
grande ensinador. Então quando ele voltou, e quatorze anos mais tarde, ele subiu para se 
encontrar com Pedro em Jerusalém, e descobriram que estavam Palavra com Palavra no mesmo 
Evangelho. O mesmo Deus que Pedro havia pregado no dia de Pentecostes e lhes disse para se 
arrependerem e serem batizados no Nome de Jesus Cristo, aquele mesmo Espírito Santo revelou 
isto para Paulo, e ele lhes disse em Atos 19 após eles terem sido batizados uma vez por João, 
disse, “Vocês tem que serem batizados de novo, no Nome de Jesus Cristo”. Vêem? 
140 Vêem, o Espírito Santo permanece exatamente com as Escrituras. É a fé Naquilo que abre 
cada mistério. Amém. A Bíblia diz, em I João 5:7, “São três que testemunham no Céu: o Pai, a 
Palavra (a qual foi Cristo), e o Espírito Santo! Estes três são um”. “E são três que testemunham na 
terra: água, sangue, Espírito. Estes três não são um, mas eles concordam em um”. Agora, você 



não pode ter o Pai sem ter o Filho, você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo; eles são um. 
Mas você pode ser justificado sem ser santificado, e você pode ser santificado sem ter o Espírito 
Santo. Santificação é através do Sangue, através do Sangue vem a Vida! Vêem? E o Espírito 
Santo é o poder de Deus, vêem, o poder é dado à igreja. 
141 “E recebereis” (o que?) “poder”, Atos 1:8, “Após isto o Espírito Santo virá sobre vós. 
Recebereis poder!” (Não “você nascerá de novo”) “Você receberá poder depois que o Espírito 
Santo vier sobre você. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até 
os confins da terra”. Vêem? Você recebe poder depois que você recebe o Espírito Santo. Mas 
primeiro você deve receber o Espírito Santo, e este é o poder de Deus, vêem, para manifestar e 
demonstrar. Você - você... como você é humano e aprendeu a falar e andar e fazer as coisas que 
os humanos fazem; quando você é batizado com o Espírito Santo, lhe é dado poder para agir 
como filho e filha de Deus. Não é de se admirar que as pessoas agem e fazem o que fazem hoje, 
elas nunca foram cheias do Espírito Santo. Se fossem, elas agiriam diferente. Elas alegam ter, mas 
Jesus disse, “Por seus frutos os conhecereis”. Então como pode você fazer isto, vê você, está tudo 
cheio de escrúpulos. Vêem? Mas volte aos fatos! 
142 Agora, se você anda correto e alega ser um cristão, nós te convidamos esta noite à mesa do 
Senhor. Hoje, sem dúvida, a comunhão tem sido levada através da nação, uns num caminho, 
outros em outro. Mas creio que a melhor maneira de faze-lo é seguir as Escrituras, exatamente 
como fizeram nas Escrituras. Acho que isto seria suficiente. 
143 Está com sua Bíblia, irmão Neville? O irmão Neville lerá agora as Escrituras. (O irmão Neville 
diz, “No capítulo 11 de I aos Coríntios, começando com o verso 23”, e lê as seguintes Escrituras - 
Ed.):  
 Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que 
foi traído, tomou o pão:  
 E dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei: isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei 
isto em memória de mim. 
 Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo 
Testamento no meu sangue: fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 
 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anuncias a morte do 
Senhor, até que venha. 
 Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será 
culpado do corpo e do sangue do Senhor. 
 Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 
 Porque o que come e bebe indignamente, como e bebe para sua própria condenação, não 
discernindo o corpo do Senhor. 
 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 
 Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 
 Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos 
condenados com o mundo. 
 (O Senhor abençoe a leitura de Sua Palavra).  
144 É sempre uma coisa santa, tal coisa sagrada, eu acho que deveríamos inclinar nossas 
cabeças agora em espírito de oração. Vocês orem por mim, eu orarei por vocês. Vamos orar um 
pelo outro, que Deus seja misericordioso conosco que somos criaturas indignas que estamos 
quase prontos para participarmos deste grande sacramento em memória da Morte do nosso 
Senhor. 
145 (O irmão Branham faz uma pausa para uma oração em espírito. Espaço vazio na fita - Ed.) 
Esta oração de confissão nós Te oferecemos, nosso Pai, sobre Teu altar de ouro, com o nosso 
Sacrifício, o Senhor Jesus. Pedimos isto em Seu Nome. Amém. 
146 Agora eu acho que os anciãos tomarão seus lugares, e eles... da igreja, e eles trarão as 
pessoas à medida que elas chegam, fila por fila, para a ceia. Eu sempre recordo aquele hino: 
“Querido Cordeiro moribundo, Teu precioso Sangue nunca perderá seu poder, até que toda Igreja 
resgatada de Deus seja salva, para não pecar mais”. Vamos inclinar nossas cabeças. 
147 Bondoso e Santo Pai, Jeová, o grande Todo Poderoso, envie Tuas bênçãos sobre o Teu povo 
enquanto esperamos. Perdoe nossos pecados. E agora Te oferecemos este sacramento, este 
vinho, as uvas cresceram, e mãos de ministros as amassaram. E foram transformadas em vinho 
para a causa que estamos agora trazendo a Ti, que isto possa representar para nós o Sangue do 



nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro a Ti, Pai, para que santifiques o vinho para este propósito. 
Perdoe cada um de nossos pecados. E que cada pessoa que receber este vinho em seu corpo, 
que ela possa ter saúde, força, e salvação de Ti. Conceda isto, Senhor. Nós pedimos no Nome de 
Jesus. Amém. 
148 A Bíblia diz quando Ele partiu o pão e o abençoou, disse, “Tomai e comei, este é o Meu Corpo 
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim”. E quando tomamos estas pequenas 
porções de pão, do “kosher”, o qual é feito sem levedo. É feito por cristãos. É feito porque isto - isto 
representa o Corpo de Cristo. Nós compreendemos que - que foi - os discípulos nos dias de Cristo, 
ou da igreja quem tomaram estas porções e prepararam a ceia na última ceia, na última ceia de 
Cristo. E através da Bíblia, eram os discípulos que ministravam estas coisas ao povo. E hoje, 
nossos discípulos dos dias modernos, nossos irmãos aqui da igreja, discípulos desta causa, 
ministrarão ao povo. E eles tomarão estas porções e as darão ao povo. 
149 E agora quando você receber este pão, recordem, ele representa o Cordeiro. A muitos anos 
atrás quando o cordeiro de Israel era assado no fogo, e era tomado com ervas amargas, o povo 
tinha força; seus sapatos nunca se gastavam, suas vestes nunca gastavam, através de toda 
viagem até chegarem em sua terra prometida. Que Deus nos possa conservar com saúde, alegre, 
servindo-O até alcançarmos a Terra Prometida que Ele nos deu. Oremos. 
150 Bondoso Pai Celestial, enquanto falava nesta noite daquele Corpo Santo e santificado do 
nosso Senhor, no Qual habita toda plenitude da Divindade. Quando lembro daquele Corpo sendo 
pregado e - e quebrado, e o Sangue correndo, Suas costas e Suas costelas salientando, os 
chicotes de um lado para o outro em Suas costas; quando penso que este pão enrugado e batido 
representa aquilo, isto brota em nossos corações. Nós colocamos nossos corações, Senhor, sobre 
o Teu altar nesta noite. Perdoe-nos, ó Deus. E que este pão partido, quando chegar na boca 
destes, Teus servos, que eles possam reconhecer que isto foi o Teu precioso Corpo que foi 
machucado e ferido, e pelas pisaduras fomos sarados. Conceda isto, Senhor. Santifiques este pão 
“kosher” para o seu propósito. Nós pedimos no Nome de Jesus. Amém. 
151 (Esperem um minuto). Não é uma comunhão fechada. Cada crente Cristão é bem vindo a 
mesa do Senhor, para ter companheirismo conosco. 

 


