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1 Vocês podem ficar assentados. Eu estava de certo modo surpreso, entrando e vendo o irmão 
Moore e todos eles aqui sobre a plataforma, os amigos que conheci há tantos anos. É certamente 
um privilégio vê-los aqui esta noite. Eu me sinto bastante pequeno para estar aqui com teólogos tão 
graduados atrás de mim, e talvez eles me corrigirão quando eu estiver errado. Eu espero que sim. 
2 Nós estamos muito contentes esta noite por termos uma certa pessoa aqui, Irmã Rose. Nós 
estávamos descendo... eu estava com o Irmão Shores e seu auxiliar, hoje, para um pequeno 
almoço. E ao descermos pela estrada, o Irmão Williams disse que a Irmã Rose estava muito 
doente. E nós fomo vê-la pó rum momento, ajoelhamos. E ela tinha uma febre alta, de fato doente. 
Apenas poucas palavras de oração, e o Senhor falou conosco, e disse, “Ela vai ficar curada, e ela 
estará lá amanhã a noite”. E ela está aqui esta noite, sentada bem aqui. Correto. 
3 Irmã Rose, levante-se por um momento, para que eles... Nós estamos agradecidos ao 
Senhor. Ela estava confinada à cama. Ela disse, “O - o diabo privou-me de todas as coisas. Eu vim 
até aqui e tive um desarranjo com isto”, uma espécie de enfermidade de garganta, e assim por 
diante. Porém o Senhor tem livrado a sua garganta, por isto estamos contentes. Agradecendo o 
querido Senhor! 
4 Agora nós temos tido momentos maravilhosos. E amanhã a noite, agora, nós vamos até o - o 
Ramada. E não se esqueçam agora, nós não estremos aqui amanha a noite, isto será no Ramada. 
E a convenção começa na próxima noite. Terão que alojar-me mais uma noite, vocês sabem. 
5 Assim a noite passada eu - eu fui muito longe da escala, eu de certo modo fiz uma pequena 
promessa a mim mesmo que, a primeira do ano, eu vou cortar aquelas mensagens de três ou 
quatro, cinco horas, para talvez cerca de trinta ou quarenta minutos. E como eu lhes falei na noite 
passada, minha esposa comentou comigo Domingo, disse, “Você se saiu realmente bem”. Assim - 
assim então, é claro, eu tive que vir a noite passada e acabar com isto, vejam, por h ora. Eu fui 
cinqüenta e cinco minutos, ao invés de trinta, a noite passada. 
6 Descendo esta noite, Billy disse, “Sobre o que você vai falar?” 
7 Eu disse, “Bem, eu arrumei algumas anotações escritas aqui, e algumas Escrituras. Eu não 
sei, algumas delas, quatro ou cinco mensagens diferentes”. Eu disse, “Eu quando chegar lá verei o 
que vai acontecer”. 
8 Disse, “Você prometeu orar por toda aquelas pessoas doentes”. 
 Eu disse, “Sim, senhor. Quantos cartões você pegou?” 
 Disse, “Duzentos”. 
 Eu disse, “Seria mlher eu começasse neles, esta noite”. 
9 E ele disse, “Agora lembre-se, você tem apenas quinze minutos para falar”. Disse, “Você 
gastou o resto ontem a noite”. (O Irmão Branham e a congregação riem - Ed) “Quinze minutos”. 
Nós teremos que nos apressar, não é? 
10 Bem, nós lhes prometemos, que oraríamos por aquelas pessoa que tivessem cartões de 
oração, e nós estamos - estamos obrigados a uma promessa, é claro. Nós não podemos trazer a 
todos eles para estas filas, e nem eu seria capaz de chamá-los individualmente, fora neste 
auditório. Mesmo que o Espírito Santo o concedesse a mim, eu - eu apenas não posso faze-lo. É 
de fato demais para mim. E, porém nós estamos familiarizados com estas coisas. Sabemos que 
Deus ainda é Deus. Não é isto que cura. Isto apenas edifica a fé, para nos deixar saber que nós 
estamos em Sua Presença. 
11 E nós vamos, esta noite, orar por todas aquelas pessoas enfermas, cada uma delas que tem 
cartões de oração, para receberem oração. E então amanha a noite, ali no Ramada, nós 
tentaremos distribuir alguns mais e começaremos orando por eles ali, pois eu ainda tenho amanha 
a noite. E eu acho que tenho uma noite da convenção, talvez um café da manha também. Isto 
depende de como as coisas vão acontecer. 
12 Há alguns, um dos que vão falar que nunca apareceu; não ainda, eu creio que não. Irmão 
Humburg, ou é aquele... (Um irão diz, “Amburgy”. - Ed) Amburgy, Amburgy, Kash Amburgy. Então 
eu - eu o tinha todo errado, aquele é um nome alemão. Assim eu posso ter uma espécie de 



substituição, enquanto chamamos, desculpem a expressão, para ele. 
13 Assim nós temos tido um maravilhoso tempo no Senhor, então. Para todos vocês, se houver 
algum desconhecido aqui esta noite, nós estamos com certeza contentes por tê-los aqui, e 
acreditamos que o Senhor os abençoará. Eu oro para que não haja qualquer pessoa doente no 
prédio quando nós sairmos esta noite, que nosso Senhor descerá em Seu grande poder e sarará 
todos aqueles que estão enfermos e aflitos. 
14 Aqui há algum tempo atrás, eu costumava fazer entrevistas especiais individualmente, alguns 
dos casos difíceis  que nós não podíamos atender. Então isto aumentou tanto, até acontecer, do 
Senhor continuar abençoando isto, ate que tínhamos trezentos ou quatrocentos esperando, e então 
as pessoas tinham seus sentimentos feridos porque elas estavam esperando. Talvez, por tanto 
tempo, você teria que esperar talvez um ano ou dois, para conseguir, vejam, somente entre as 
reuniões, para tê-los em entrevistas. E nós apenas nos assentávamos e esperávamos no Senhor 
até que Ele nos dissesse exatamente o caso. 
15 Não há dúvida que existem pessoas aqui assentadas nesta noite que estiveram naquelas 
entrevistas especiais. Há? Vamos ver, levantem suas mãos. Em entrevistas especiais. Sim, ali 
assentadas, assim, e sabem que isto está certo. Nós apenas esperávamos ver o que o Senhor 
dizia, o que aquele caso... E então eu tive que parar aqui algum tempo atrás. Eu disse a Billy que 
nós não poderíamos ter qualquer entrevista particular mais. 
16 Vejam, eu - eu apenas passei dos vinte e cinco, recentemente, pela segunda vez, e 
caminhando em direção à terceira vez. E assim a medida que você fica um pouco mais velho, ora, 
você não, você... de qualquer forma você não pode continuar como você costumava. Seus passos 
encurtam. E - e, claro, o Irmão Moore não sabe nada sobre isto ainda. Ele... Eu acho que nós 
somos aproximadamente da mesma idade. 
17 No entanto muita água tem passado rio abaixo desde que você e eu, e o irmão Brown viemos 
aqui a primeira vez, com o Irmão Outlaw e Irmão Garcia, e Irmão Fuller. Eu estou curioso por saber 
se aqueles homens estão aqui esta noite? Irmão Garcia, Irmão Fuller, Irmão Outlaw, estão eles 
aqui? Levantem suas mãos se vocês estiverem. Sim, ali está o Irmão Fuller, eu creio, se eu não 
estiver errado. Irmão Outlaw aqui. Irmão Garcia, eu - eu creio que ele tenha deixado Phoenix. Eu 
acho que está correto. Ele - ele deixou Phoneix, e ele está na Califórnia. Bem, foram certamenet 
dias importantes, e eu ainda creio na mesma Mensagem que eu tinha então, “Jesus Cristo o 
mesmo ontem, hoje, e eternamente”. Eu acho que isto foi cerca de... Bem, Becky era um bebê. Isto 
foi há uns dezenove anos. 
18 E agora ela é uma grande, velha, gorda, e feia garota sentada ali em algum lugar, dezenove 
anos de idade. Onde está você, Becky? Rapaz, ela brigará comigo por isto. Eu me lembro 
carregando-a em meus braços. Eu teria trabalhado em fazer isto esta noite. 
19 Recordam da igreja do Irmão Garcia uma noite, ela era uma criaturinha pequenininha. Eu 
disse, “Nós temos uma reunião internaiconal esta noite”. Eu disse, “Eu estou falando aos 
Espanhóis”. Eu disse, “Eu sou um Irlandês”. E eu disse, “E minha garotinha é uma índia”. E aquela 
era Becky. 
20 Então quando voltei para a porta dos fundos, havia uma garotinha Mexicana ali fora, disse, 
“Irmão Branham!”. 
 Disse, “Sim, querida, o que você quer?” 
 Disse, “Você não acha que sua bebê é um pouquinho pálida, para ser uma índia?” Ela é loira, 
você sabe. 
 E eu disse, “Apenas uma índia em ação”. 
21 Bem, nós estamos agradecidos, por estarmos aqui novamente esta noite. Agora antes de nos 
aproximarmos da Palavra, vamos nos aproximar Dele, pois Ele é a Palavra. Quando a Palavra é 
manifestada, é Ele em você. 
22 Como nós tivemos a noite passada sobre A Semente Da Divergência, vocês apreciaram 
aquilo, o Senhor abençoando? (“Amém”) Eu - eu seguramente apreciei trazendo a Mensagem a 
vocês. E nós vimos o que são as sementes. 
23 Agora se houver um pedido especial esta noite, apenas alguma coisa especial? Talvez alguns 
de vocês que vão estar nesta fila de oração, digam, “Deus, seja misericordioso. Quando eu vier 
para receber oração, deixe m minha fé surgir para encontrar as condições”. E - e talvez alguém 
tenha um ente querido, doente, e alguma coisa. Você apenas levantaria sua mão assim Deus 
olharia para baixo e diria... Agora se isto... Vocês não sabem como isto me faz sentir para olhar lai. 
Apenas olhe para a necessidade aqui! Irmãos ministros, apenas olhem para isto. Vêem? Agora, se 



isto me faz sentir desta maneira, o que isto fará a nosso Pai? Certamente. 
 Agora vamos orar. 
24 Querido Jesus, nós estamos nos aproximando agora do grande Trono de misericórdia, através 
deste Nome todo suficiente. “Pois não há outro Nome dado entre os homens por meio do qual nós 
devemos ser salvos, mas somente este Nome do Senhor Jesus”. E estamos vindo em Seu Nome. 
E nós oramos, Pai Celestial, que Tu nos recebas, esta noite, como Tuas crianças crentes. E perdoe 
nossa incredulidade, Senhor. Ajude esta noite, para que possamos crer completamente cada 
Palavra de Deus esta noite, por todas as coisa que temos necessidade. 
25 Tu sabes que entre estas mãos que têm sido levantadas; existe enfermidade, alguns deles 
podem ser problemas domésticos, alguns deles problemas financeiros, alguns deles estão 
fatigados, talvez alguns apostadas, alguns pecadores. Seja qual for a necessidade, Tu és mais do 
que uma parelha para qualquer inimigo. Então nós oramos, Senhor, que - que esta noite, nós 
reconheçamos que nossos inimigos, cada um, tem sido derrotado, ate mesmo para a própria morte. 
E que nós somos mais do que vencedores Nele Quem - Quem nos amou e deu-Se a Si Mesmo por 
nós, tem nos lavado com Seu Sangue. 
26 Nós oramos, Senhor, que toda incredulidade, toda dúvida, toda frustração, tudo que está ao 
contrário de Deus, desapareça de nós esta noite, que o Espírito Santo tenha o direito do caminho 
em nossos corações. Possa Ele nos falar esta noite por meios misteriosos. Possa Ele nos falar em 
Seu Poder. Possa Ele ressuscitar aqueles que estão - estão espiritualmente mortos, restituindo a 
saúde para aqueles que estão doentes e aflitos, levante os joelhos fracos, as mãos cansadas que 
estão descidas. E possa haver um tempo de alegria. 
27 Possa isto jorrar esta noite, Senhor, para deixar este lugar para o Ramada Inn, e começar 
uma da maiores convenções que já aconteceu nesta cidade. Senhor, enquanto nós estamos 
reunidos e oramos! Tu disseste, “Se as pessoas que chamam pelo Meu Nome, se ajuntarem e 
orarem juntas, então Eu ouvirei dos Céus”. E, Deus, nós oramos para que isto seja assim, esta 
noite. 
28 Agora, Pai, enquanto nós lemos a Palavra, ninguém pode interpreta-la exceto Tu, Tu és Teu 
Próprio intérprete, e nós oramos para que Tu interpretes para nós as coisas que leremos esta noite. 
Pois nós pedimos isto no Nome de Jesus. Amém. 
29 Agora se muitos de vocês quiserem, apenas marquem as Escrituras que um ministro lê. E eu 
gostaria que vocês, esta noite, se vocês quiseram, voltem a Efésios. 
30 E eu estava falando no último Domingo sobre Efésios, como aquele Livro de Josué foi o 
Efésios do Velho Testamento, e como ele era um Livro de redenção. 
31 E redenção tem duas partes diferentes: “sair de” e “entrar para”. Primeiro, você tem que sair. 
Algumas pessoa querem trazer o mundo dentro de si; mas você tem que sair do mundo, para entrar 
para Cristo. Você tem que sair da incredulidade, para entrar para a fé. Aí coisa alguma poderá estar 
em seu caminho. Para realmente ter fé genuína, você deve deixar absolutamente toda coisa que for 
contrária à Palavra de Deus, atrás, para entrar fé. 
32 E este foi o Livro de Efésios do Velho Testamento, Josué. Onde Moisés representava a lei, 
ano podia salvar ninguém; porém a graça poderia, e aqui Josué é a mesma palavra como Jesus, 
“Jeová-salvador”. 
33 E agora então, nós concluímos  que viemos para outro Efésios, outro Éfeso agora. Onde, que, 
em nossas denominações intelectuais e assim por diante, e todos os nossos programas 
educacionais têm vindo para o seu - seu Jordão, então nós devemos ter um - um Efésios 
novamente. Nós devemos ter um Êxodo, para “saída” e para “entrada”, para o Rapto.  
34 Agora vamos ler esta noite do segundo capitulo de Efésios. Eu estava dizendo isto apenas 
para que vocês pudessem achar o - o ponto, ou passar para o capítulo. 
 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 
 Em que noutro tempo andastes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das 
potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 
 Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a 
vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 
 Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 
 Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com cristo (pela graça 
sois salvos); 
35 Eu quero tirar dali um pouco, ou parte do versículo, “mas Deus”, o Deus Que É Riquíssimo Em 
Misericórdia. 



36 Eu quero que vocês notem aqui o profeta, ou melhor, apóstolo, Paulo, que - que, como ele fez 
menção disto, como, “E Ele vos vivificou, aqueles que uma vez estiveram mortos. E vos vivificou, 
aqueles que uma vez estavam mortos, mortos em pecados, e ofensas; andando procurando as 
coisas do mundo, o desejo da carne, e cumprindo o desejo da mente. Tem...” 
37 O que causou esta mudança, vocês vêem? E o que a causou, “de uma vez estando mortos”, 
para vivificados? Vivificado significa “feito vivo”. Houve uma mudança, da morte para a Vida. Não 
há outra, não há outra coisa que pudesse acontecer a qualquer pessoa, tão grande, como muda-la 
da morte para a Vida. Um homem, se ele estivesse morrendo, fisicamente, e pudesse ser curado 
fisicamente, aquilo seria uma coisa grandiosa, porém nada tão grande como quando ele está morto 
espiritualmente e Deus o vivifica para a vida. 
38 “Vocês uma vez, em tempos passados, morreram”. Vocês estavam mortos. Mesmo muitos 
aqui esta noite, uma vez, podem olhar atrás e saberem que vocês estavam mortos. Mas agora por 
que não estão mortos esta noite, como estavam então? Vocês mereciam estar daquela maneira, 
porque vocês eram pecadores, “mas Deus que é riquíssimo em misericórdia”. Esta é - esta é a 
coisa, “Deus que era rico”. Todas estas coisas que nós fomos, “porém Deus”! Que fez a mudança 
ali mesmo, “Deus que é riquíssimo em misericórdia”! 
39 Oh, eu estou muito contente por isto, por Ele ser rico em misericórdia. Se ele fosse apenas 
rico em dinheiro, se Ele fosse apenas rico em matérias, no que Ele é, mas ainda a maior coisa é 
ser rico em misericórdia. Oh, que grande palavra é esta, como que uma vez nós estivemos mortos. 
40 E nós estávamos falando outra noite sobre a semente deve morrer. E tudo em volta daquele 
germe de vida não deve apenas morrer, mas apodrecer. Se ela não apodrece, ela não pode viver. 
E o apodrecimento é, “completamente aniquilado, terminado”. E até que cheguemos ao ponto em 
que nossas próprias idéias e nossos próprios pensamentos tenham completamente se ido e 
apodrecido distante de nós, então o germe de vida pode começar a viver. 
41 Agora - agora nós devemos injetar um pouquinho de doutrina aqui. Mas eu não... Se você não 
crê nisto, tudo bem. Está bem. Eu creio nisto. Eu creio que - que um homem, quando ele nasce 
neste mundo, quando você é um bebezinho, nasce no mundo, você não poderia estar aqui se não 
fosse a presciência de Deus, porque Ele é infinito e  Ele conhece todas as coisas. E quando aquele 
bebezinho nasce no mundo, existe alguma coisa naquele bebê. Se ele alguma vez vai ter Vida, há 
algo pequenino ali, naquela criança então, para o que ele virá, mas cedo ou mais tarde. Aquela 
sementinha está nele. Agora se vocês tomarem... As Escrituras declaram isto plenamente. 
42 Agora, se você tem Vida Eterna esta noite, se nós temos Vida Eterna, então nós sempre 
fomos, pois existe somente uma forma de Vida Eterna. Nós sempre fomos. E a razão que nós 
fomos, é porque nós somos uma parte de Deus. E Deus é a única coisa que é Eterna. 
43 E como Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, e foi atribuído ao seu bisneto, Levi, que 
estava ainda nos lombos de Abraão; pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão 
quando ele encontrou Melquisedeque? Agora notem aquilo. Voltando atrás, Deus sabia da vinda 
deste rapaz. Ele conhecia todas as coisas. 
44 Agora nós somos uma parte de Deus. Vocês sempre foram. Vocês não lembram disto, porque 
vocês eram apenas um atributo de Deus. Vocês estavam somente em Seu pensamento. O próprio 
nome de vocês, se ele já estava no Livro da Vida, ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. 
Ele sabia o que você era. 
45 Eu não estou dizendo isto, não para confundir doutrina, mas para coloca-la em posição certa, 
para que possamos ficar longe deste medo e pânico. Vocês não sabem quem vocês são. Vocês 
não vão ser, mas agora vocês são os filhos de Deus. Vejam, vocês sempre foram os filhos de 
Deus. Vêem? 
46 Pois quando Deus tinha vocês em Seu pensamento no começo, vocês tem que ser, alguma 
parte de vocês, a vida de vocês que está em vocês agora, teve que estar com Deus antes ali. Bem, 
quando Ele, antes mesmo que vocês se tornassem matéria aqui sobre a terra, antes que existisse 
alguma coisa, exceto Deus, vocês foram um de Seus atributos. Ele sabia qual seria o seu nome. 
Ele sabia a cor de cabelo que você teria. Ele sabia tudo sobre você. A única coisa que aconteceu 
foi quando você, sendo um pecador... 
47 Muitos de vocês podem - podem se juntar a mim neste pensamento. Quando você era um 
rapazinho, ou uma mocinha, você devia andar em volta e haviam certas coisa que apenas, onde 
elas não incomodavam às outras crianças, parecia como se houvesse alguma coisa em você que 
gritava. Havia Deus em algum lugar, você ainda era um pecador. Você se recorda disto? (A 
congregação diz, “Amém”. - Ed) Certamente. Agora, aquilo foi aquilo? Aquela era aquela pequena 



forma de Vida em você então. 
48 E então após um tempo, você ouviu o Evangelho. Talvez você foi à igreja, você escolhei isto e 
aquilo, e foi a denominação para denominação. Mas um dia, você sendo parte de Deus, você tinha 
que ser parte da Palavra. E quando você ouviu a Palavra, você soube de onde você veio, você 
soube que aquela era a Verdade. Você foi sempre, a semente sempre esteve em você. A Palavra 
vendo a Palavra que estava em você, que existia antes da fundação do mundo, viu a Palavra e 
você veio para Ela. 
49 Igual a minha historia da águia, de como a aguiazinha foi chocada debaixo de uma galinha. E 
a criaturinha andava com os pintainhos, ele, a galinha cacarejava, e ele não entendia seu cacarejo. 
E - e os pintainhos, sua dieta que eles tinham no curral, ele - ele não entendia aquilo, como eles 
faziam aquilo. Porém havia algo nele, que parecia ser diferente do que os pintainhos eram, porque 
para começar ele era uma águia. Está correto. Um dia sua mãe veio caçando-o, e, quando ele 
ouviu aquele grito de águia, foi diferente do cacarejo da galinha. 
50 E é esta a forma com cada crente nascido de novo. Você pode ouvir toda a teologia que você 
queria, e toda advertência feita pelo homem, porém quando a Palavra ilumina ali, então existe algo 
que toma o lugar, você vem para Ela. “Você que uma vez esteve morto em pecado; aquela vida Ele 
tem vivificado”. Tem que existir uma vida ali para ser vivificada, primeiro. Deus, pela sua 
presciência, sabia todas as coisas. E nós fomos predestinados a ser filhos e filhas de Deus. “Em 
que noutro tempo estando vós mortos em ofensas e pecados, no qual todos nós tivemos nosso 
passado, mas tem Ele nos vivificado”. 
51 Olhem para Paulo, quando Paulo era um grande teólogo. Mas quando ele veio face a face 
com aquela Palavra, Jesus, vivificou isto. Ele veio para a Vida imediatamente, porque ele estava 
ordenado para ser aquilo. ª.. Ele era parte da Palavra; e quando a Palavra viu a Palavra, ela era 
sua natureza. Todo o cacarejado das galinhas, nas igrejas ortodoxas, não teve efeito nenhum 
sobre ele; ele tinha visto a Palavra. Ela era parte dele. Ele era uma águia. Ele não era um 
pintainho; ele apenas estava no curral com eles. Mas ele era águia, para começar. 
52 Eu ouvi uma historiazinha semelhante, espero que não pareça sacrilégio, sobre um patinho 
que nasceu sob uma galinha, certa vez. Ele não podia entender. Um companheiro de aparência 
engraçada, tipo desemparelhado, e ele não conseguia entender a sujeira e tudo. Eles estavam 
brincando no curral. Porém um dia a velha galinha deixou o filhotinho fora atrás do celeiro, e ele 
sentiu um cheiro de água. Bem, ele saiu em direção daquela água o mais rápido que podia ir. Por 
que? Ele jamais havia estado num poço antes. Ele nunca tinha estado na água. No entanto ele era 
um pato, para começar. A única coisa que ele tinha pra fazer era vir para si mesmo. 
53 O crente é a mesma coisa. Existe algo nele, que, quando ele encontra Deus face a face, ele 
vem para  si mesmo. Aquela semente está nele e é vivificada. Oh, está certo, e ele voa para longe 
das coisas do mundo. Elas se tornaram mortas para ele. Oh, eu me lembro, todos nós tivemos 
nossas vidas, no passado, naquelas coisas do mundo apodreceram ali mesmo. Nós não tivemos 
mais desejo delas. 
54 “Aquele que é nascido de Deus, não comete pecado. O adorador uma vez justificado não tem 
mais consciência de pecado, não mais deseja pecar”. A questão do pecado terminou. Você se 
tornou uma parte de Deus, em Cristo. Cristo morreu para te redimir. 
55 Agora apenas pense de tudo isto que nós teríamos sido se não fosse por Deus. Mas Deus, em 
Sua riquíssima misericórdia, como Ele nos tem redimido esta noite! Onde estaríamos esta noite se 
não tivesse sido a riquíssima misericórdia de Deus sobre nós? 
56 Uma vez o mundo esteve tão pecaminoso, que o homem tinha causado corrupção por sobre a 
terra até que isto afligiu a Deus por Ele ter feito o homem. Assim Ele disse, “Eu destruirei o homem 
que Eu criei.”. Ele os destruiria porque não tinham nada senão corrupção. 
57 E toda a raça humana teria sido limpa daquela vez, mas Deus, rico em misericórdia, não 
deixaria os inocentes perecerem com os culpado. E Ele foi embora e elaborou um meio 
providencial para aqueles que queriam vir, e queriam fazer o que era certo. Ele fez um caminho de 
misericórdia para aqueles que desejavam misericórdia, e Ele preparou uma arca. Em outras 
palavras, Ele colocou algumas asas em Suas águias, de tal forma que elas puderam voar sobre o 
julgamento, e não se afogaram com os pintainhos. Mas ele - Ele construiu uma via de escape, nos 
dias de Noé. Isto fez com que Ele fizesse aquilo, providenciasse isto, porque Ele era rico em 
misericórdia. 
58 Porém após Ele ter providenciado um caminho para o povo e então eles o rejeitarem, agora, a 
razão pela qual eles refutaram é porque ali não há nada para receber aquilo. Nada existe para 



receber aquilo. Minha mãe costumava dizer, “Você não pode tirar sangue de um nabo, porque não 
há sangue em nabo”. Assim se não há forma alguma de Vida ali para receber Isto, então Isto não 
pode ser recebido. 
59 É a razão pela qual os Fariseus podiam olhar direto na face de Jesus, e chama-Lo, “Belzebu”, 
pois nada havia neles para recebe-lo “Mas todo o que o Pai tem Me dado”, Ele disse, “virá a Mim”. 
Há - há algum caminho que será apresentado. 
60 Você pode falar com pessoas algumas vezes nas ruas, falar com elas sobre o Senhor, elas 
riem bem em sua face. Bem, nós estamos supostos a fazer isto, de qualquer forma. Mas ouçam, 
“Nenhum homem pode vir a Mim exceto se Meu Pai o dirigir primeiro”. Deus tem que fazer o 
direcionamento. Ali tem que haver uma Vida. “E todo aquele que Ele tem Me dado, virá a Mim”. 
61 Ele fez uma provisão para aqueles que queriam ser redimidos. Ele fez uma provisão para 
aqueles que queriam ser curados. E então por causa daquilo Ele fez isto, O fez rico em 
misericórdia. Ele deve ser, se você refutar Isto, nada restará senão o julgamento, porque o pecado 
deve ser julgado. 
62 Faraó, quando foi para dentro do - do mar, como um personificador, vendo que ele podia 
entrar como Moisés entrou. Moisés com seu exército, e Faraó com o seu, ambos pereceriam no 
mar, da mesma forma. Mas Deus, rico em misericórdia, fez uma via de escape para os filhos 
Hebreus, (por que?) porque eles estavam seguindo na linha do dever, eles estavam seguindo na 
Palavra. 
63 Agora aquela é a única forma de obter misericórdia, é seguir as instruções que Deus nos tem 
dado para seguir. É o único caminho que Ele pode mostrar misericórdia, é quando nós seguimos o 
que Ele nos disse para seguir. 
64 Como no pequeno debate não há muito, com um ministro que disse que eu estava ensinando 
uma doutrina apostólica neste dia. Eu creio que falei disto uma noite ou duas atrás, ou as vezes, 
acerca de como ele disse, “Você está tentando injetar, nesta era, uma doutrina apostólica”. Ele 
disse, “A era apostólica cessou com os apóstolos”. 
 E eu lhe perguntei, “Bem, você crê na Palavra?” 
 Ele disse, “Sim”. 
65 Eu disse, “Apocalipse 22:18 diz, que, „Se alguém tirar uma Palavra, tirar uma Palavra”. 
 Disse, “Eu creio”. 
66 Eu disse, “Então eu posso dizer-lhe onde a era apostólica foi dada, as Bênçãos apostólicas 
foram dadas à igreja; agora você me diga onde Deus tirou-as fora da igreja, pela Palavra. Você não 
pode faze-lo; não está ali”. Eu disse, “Agora lembre-se, que Pedro, no Dia de Pentecostes, ele foi o 
- o instrutor da era apostólica. E ele disse a todos eles, „Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado no Nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito 
Santo. Pois a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, para 
tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar‟”. 
67 Agora se você quiser ouvir o cacarejo de alguma galinha denominacional, e viver ali atrás nas 
coisas do mundo, então isto mostrará que existe algo errado. Porque, aquela é a Palavra. “Quem 
quiser, pode vir”. E se você tem uma vontade, você deve vir. Mas se você não tem nenhuma 
vontade, então você está numa triste condição. Mas se você tem uma vontade de vir, venha seguir 
a formula de Deus‟”. 
68 E Ele nunca falha em cumprir o que Ele prometeu. Eu certa vez fui jovem, e agora sou velho, 
eu nunca O vi falhar em Sua Palavra. Porque, Ele pode fazer qualquer coisa exceto falhar. Ele não 
pode falhar. Deus não pode. É impossível Deus falhar, e continuar Deus. Ele tem que fazer isto. 
69 Agora o exército de Faraó tentou personificar, porque eles não foram chamados e eles não 
tinham aquela Vida. Para o... A promessa não foi dada a Faro. A promessa não lhe foi dada por 
uma terra prometida. 
70 E um personificador, tentando seguir um crente verdadeiro que é chamado para tal, somente 
faz uma imitação fora dele. É o que acontece com o nosso sistema religioso hoje. Há muitas 
pessoas tentando personificar o Espírito Santo, muitas pessoas tentando personificar o batismo, 
muitas pessoas tentando personificar a era apostólica. É para os crentes, e isto exclusivamente. 
Deus tem feito um caminho, rico em misericórdia, de tal forma que Seus filhos não perecessem. Ele 
tem preparado um caminho para eles. 
71 Agora, Faraó tentando ir no encalço, ele se afogou nas próprias águas que salvaram a Moisés 
e seu grupo. Agora, Moisés não afogou, porque Deus é riquíssimo em misericórdia para aqueles 
que estão seguindo o Seu provido caminho. Amém. 



72 Vocês  podem ver o que eu quero dizer? Que, esta noite, pessoas que não crêem na cura 
Divina, pessoas que não crêem no batismo do Espírito Santo, como podem elas receber qualquer 
coisa? Deus é rico em misericórdia para aqueles que seguirão após Ele; não após um credo, mas 
após Deus. 
73 Deus é a Palavra, e Ela se fez carne e habitou entre nós, agora, de tal forma que Ele podia 
trazer outros atributos de Deus. O corpo, Jesus, era o corpo de Deus, um atributo. Moisés O viu 
passar, as costas Dele; nenhum homem tinha visto Sua face. Mas agora nós O temos visto, nós O 
temos contemplado, O visto como o Sacrifício. Agora, vejam, ele era um atributo de Deus, sendo 
manifestado, a Palavra. Isto é o que Ele era. 
74 E quando qualquer crente vem a Deus, ele se torna  atributo de Deus em Sua Palavra, ele é 
usado para manifestar a Palavra que foi prometida pra aquele dia. Vêem? Está certo. Deus, rico em 
misericórdia, jamais tem nos deixado sem uma testemunha. Ele é rico em misericórdia. 
75 Nós concluímos agora que Deus foi tão misericordioso para com Moisés ali naquele mar 
morto, ou melhor, no Mar Vermelho ali. Então, quando Ele disse aqui, em Êxodos 19:4, Ele disse, 
“Como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a Mim!” Havia um outro homem no meio 
daquele mar ali, também, tratando de personificar. Mas e então? “Ele os carregou sobre asas de 
águias”. 
76 Agora Deus sempre comparou Seus profetas com águias. E que era isto? Moisés era Seu 
mensageiro. E eles estavam seguindo a Moisés, e aquelas eram as asas de águias sobre as quais 
eles estavam sendo levados, porque ele estava levando a mensagem de Deus. E o povo seguiu 
isto. Eles estavam seguindo a Deus enquanto seguiam Moisés com Sua mensagem de libertação. 
E a Bíblia que não creram”. Pois, Deus foi rico em misericórdia para com eles, porque eles estavam 
seguindo Seus mandamentos. Deus quer que sigamos Seus mandamentos. 
77 Nós poderíamos dizer o mesmo sobre Core e sobre Datã e sua gangue de pessoas 
incrédulas, enquanto eles tentavam personificar. Eles tentavam infligir alguma coisa no programa 
de Deus. Eles não gostavam do programa de um homem. Eles não gostavam disto. Eles tinham 
que ter algo para fazer. Core disse, “Ora, existe homem mais santo do que você, Moisés. Você age 
como se você fosse a única praia sobre o... ou o único seixo sobre a praia, melhor dizendo”. E 
disse, “Eu - eu... você não pode fazer isto. E há mais homens aqui”. 
78 E Moisés sabia que ele ia levar aqueles filhos até a terra prometida, pois a promessa lhe foi 
dada. E ele devia conduzi-los à terra prometida. 
79 E, hoje, o Espírito Santo está aqui pra vindicar a palavra de Deus, e que é a asa da águia 
sobre a qual nós devemos andar; não alguma teologia feita pelo homem. Porém nós seremos 
levados sobre as asas da águia, para a Terra prometida. 
79 E, hoje, o Espírito Santo está aqui para vindicar a palavra de Deus, e que é a asa da águia 
sobre a qual nós devemos andar; não alguma teologia feita pelo homem. Porém nós seremos 
levados sobre as asas da águia, para a Terra prometida. 
80 E aqui eles iam apanhar uma porção de galinhas ali, Core pensou, você sabe, para vir ao 
redor, e personificar isto, a águia. E quando eles fizeram, Deus disse, “Separem-deles”, e Ele 
destruiu o mundo. Ele teria destruído a coisa toda, toda a criação, mas Deus foi rico em 
misericórdia para aqueles que estavam tentando seguir Sua Palavra. Sempre, Deus é rico em 
misericórdia. Muitos deles vieram para o lado com Moisés, e Deus abriu a terra e destruiu os 
incrédulos. Ele, os - os incrédulos, sempre perecerão. 
81 Aqueles que não creram, ainda que viesse e andassem por um tempo, mas, eles Jesus disse, 
“Eles estão, cada um, mortos!” E morte é “aniquilação”. Eles estão mortos. Apenas pense neles. 
Eles vieram, viram os milagres de Deus, viram a grande mão de Deus, apreciaram o maná; e 
saíram dali e ouviram a um homem de nome Balaão, que perverteu o caminho de Deus, pelo seu 
ensinamento contrário à Palavra, “Nós somos todos irmãos, então vamos todos nos ajuntar”. 
82 É um outro sistema Balaão surgindo, hoje, “Vamos todos ajuntar”. Isto não funcionará. Vamos 
andar com a Águia, Jeová Águia. Vocês são aguiazinhas. 
83 Houve apenas três salvos do grupo inteiro; Moisés, Calebe, e Josué. O resto deles pereceu no 
deserto; Jesus disse assim, em São João o capitulo 6. Deus, em misericórdia, não d os deixaria 
perecer, pois, com o resto dos incrédulos. Todos eles morreram ali mesmo no deserto, e eles estão 
mortos. Deus salvou Moisés e os crentes águias, porque eles tiveram respeito para com Sua 
Palavra. 
84 E hoje, amigos, a única maneira que podemos ter favor com Deus; Deus é rico em 
misericórdia, hoje, porém, temos que respeitar o que Ele disse sobre isto. Você não pode 



simplesmente tomar o que alguém mais disse. Você deve acatar o que Deus disse. Ele disse, 
“Deixe cada palavra do homem ser mentira, e a Minha verdade”. 
85 Hoje nós somos advertidos disto, “Tudo que vocês tem que fazer”, em muitos lugares, “é 
juntarem-se à igreja, terem um credo, ou algo assim; ou dizerem uma oração, ou colocarem seus 
nomes num livro, ou serem aspergidos ou batizados de uma certa forma, ou algo assim. É tudo que 
vocês têm que fazer”. Porém está errado. 
86 Para ser uma águia de Deus, você precisa seguir a Palavra, dia a dia. Você tem que 
continuar, alimentando-se da Palavra. 
87 Agora nós os encontramos, após aquele tempo,, murmurando outra vez, enfraquecidos na fé, 
após Deus ter mostrado misericórdia pra com eles. E nós os encontramos murmurando com Deus, 
e, quando o fizeram, eles estavam morrendo com picadas de cobras. Bem, eles mereceram isto. 
Eles certamente mereceram. Qualquer que errar a Palavra de Deus e fizer estas coisas que eles 
fizeram, eles mereceram morrer. Cada um deles mereceu, mereceu morrer no deserto. 
88 Mas quando ficavam muito doentes que mesmo o doutor Moisés e nenhum deles podia fazer 
qualquer coisa a respeito, e eles estavam morrendo aos milhares; mas Deus, rico em misericórdia, 
Ele providenciou uma via de escape para aqueles que criam Nele. Ele preparou um antídoto para 
isto., pela colocação de uma serpente de bronze. Deus em Sua riquíssima... Deus fez uma via de 
escape tal que Seus filhos crentes pudessem ser curados. 
89 Deus está interessado em tudo que estiver errado, tudo que você premedita. Cada passo da 
vida, Deus está interessado em você. Você é Seu Filho, e Ele é rico em misericórdia. Ele quer fazer 
por você. 
90 O povo peou mais tarde, por tomar esta mesma coisa que Deus havia feito uma reconciliação 
para eles, pela serpente de bronze, que representava pecado já julgado, e eles idolatraram aquele 
dom. E aquele pecado outra vez. “Deus não repartirá Sua glória com ninguém”. Portanto, nós não 
podemos ter dois, três, quatro deuses. Há somente um Deus. Ele não dividirá Sua glória com nada 
mais. Ele é Deus, sozinho, vejam; assim como os pagãos têm muitos deuses. Nós temos um único 
Deus, e Ele não irá dividir Sua glória com outro, nem deixará qualquer coisa ser ídolo em Sua 
frente. Mesmo assim Ele fez uma reconciliação para o povo, e isto era a Palavra de Deus, ela 
estava correta; porém quando eles ficaram idolatrando aquilo, então acharam-se em dificuldades. 
91 Agora é exatamente a mesma coisa, eu acho, que isto acontece com as eras de nossa igreja. 
Deus nos enviou a mensagem de Martin Lutero com sua mensagem, João Wesley, a mensagem 
pentecostal, mas o que fizemos com ela? A mesma coisa que eles fizeram com aquela serpente de 
bronze, nós a idolatramos, “Eu pertenço a isto, e eu pertenço àquilo”. Vejam vocês, vocês 
pertencem a alguma coisa sem a sinceridade que é conectada com o genuíno culto religioso da 
Palavra. 
92 O que aconteceu? A Bíblia, nos foi dito na Bíblia, que, “O profeta tomou aquele ídolo e o 
destruiu”. Aleluia! 
93 O que necessitamos em cena hoje é um profeta que irá destruir o ídolo de denominações, que 
acha que eles vão pra cima no Céu pertencendo a algum credo ou a uma denominação; precisa ser 
destruído e queimado, lançado longe. Deus é cheio de misericórdia. Ele é rico em misericórdia. No 
dia quando teríamos estado naquele caos de escuridão ali, mas Deus, rico em misericórdia, tem 
nos enviado o real e genuíno Espírito Santo, com Sua Própria interpretação para Isto, bem aqui no 
prédio toda noite. Deus, rico em Sua misericórdia, quão maravilhoso nós O descobrimos ser! Sim, 
senhor. 
94 Agora todos eles pensavam que eles podiam fazer era apenas ir a esta cobra, ou esta 
pequena coisa que Deus tinha feito ali, Moisés tinha feito e levantando num poste, e eles podiam 
ser curados sem qualquer sinceridade. Eles simplesmente paravam e olhavam para aquilo. E eles 
passaram a adora-la , e Deus enviou um profeta avante e a destruiu. 
95 Agora, todos os que recusaram olhar para aquela serpente no deserto, eles pereceram. Agora 
Deus fez um caminho, porem se você se recusar a olhar para eles, se você for se assentar do outro 
lado da rua, se você for se firmar em algum credo e recusar a olhar diretamente para a Palavra e 
ver se Ela está correta, ou não; todos os que recusaram a olhar, eles pereceram. E Deus é um 
Deus que jamais muda. E todos os que recusaram a olhar, pereceram. Assim é hoje, a mesma 
coisa. 
96 Então o povo pecou mais tarde, e como eles sempre fizeram, e fizeram um ídolo fora de - fora 
dele, fazendo-o um - um - um... tentando conseguir uma cura sem sinceridade, e eles “pertenciam 
a alguma coisa”, e da foram que fazemos hoje. E agora nós vemos então, a diferença disto, era, 



aquele Deus... 
97 Isto foi um bom pacto e um bom sinal para aquele tempo. Naquele tempo, estava correto. Mas 
era apenas para aquele tempo, para aquela jornada. Isto é tudo pra que operaria, àquela jornada. 
98 E a mensagem de Martim Lutero trouxe, de justificação, estava correta para a era de Lutero. 
Isto é tanto quanto ela tenha durado. 
99 A santificação estava na era de Wesley. Tanto quanto ela tenha durado. 
100 Então nós viemos para a era pentecostal. E a restauração dos dons é uma coisa muito boa, 
isto foi ótimo na era, porém nós estamos além daquilo agora. Nós estamos além disto, tão certo 
como o mundo existe. Nós temos nos tornado além desta coisa, porque nós temos feito a mesma 
coisa com isto como eles fizeram antes, fizeram um ídolo dele. “Eu pertenço àquela ordem daquilo”. 
101 Deus enviará alguém que destruirá a coisa e a rasgará em pedaços, e confirmará Sua 
Palavra, a Palavra completa. Notem. Louvado seja Deus! Agora nós vemos que está certo. Deus, 
rico em Sua misericórdia! 
102 Então quando a profeta destruiu isto, deixou-os sem qualquer sinal de cura, de uma 
reconciliação, porque o ídolo deles foi destruído. Mas Deus, rico em misericórdia, fez para eles um 
outro. E o que O fez, fazer aquilo? Ele agitava a água do poço no templo, e muitos vieram e foram 
curados, por andarem para dentro desta água. Jesus veio a este mesmo poço, e viu um homem 
que estava deitado ali por um numero de anos, esperando pela agitação da água. Vejam Deus, rico 
em misericórdia! No entanto eles idolatraram aquela coisa, embora o profeta o tivesse rasgado, 
Deus fez um outro meio para eles, pois Ele era rico em misericórdia. Ele queria que eles fossem 
curados, e Ele fez uma forma para cura-los. 
103 Agora, então aquilo seguiu, o mundo tornou-se mais pecaminoso e mais pecaminoso, todo o 
tempo. E finalmente o mundo tornou-se tão pecaminoso que Deus poderia tê-lo destruído, Ele disse 
em Malaquias 4, “para que eu não venha, e fira a terra com maldição”. Ele poderia ter feito isto; 
apenas a questão. 
104 Mas então Deus, rico em misericórdia, Ele enviou adiante um Salvador, Jesus Cristo. Ele 
enviou adiante Jesus para ser ambos Salvador e curador. Pois Ele disse, “Como Moisés levantou a 
serpente de bronze no deserto, assim deve ser o Filho do homem levantado”, para o mesmo 
propósito. Ele, o pacto, é sobre o que nós temos clamado, nada exceto o pacto. O que Jesus 
comprou pelo Seu sangue, é sobre o que nós clamamos. E a Bíblia disse, “Ele foi ferido pelas 
nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades, o castigo que nos traz a paz estava 
sobre Ele; e pelas Suas pisaduras fomos sarados”. É o que podemos clamar, porque isto é o que a 
reconciliação, que nós esperamos, ordenada a nós. Deus, rico em misericórdia! 
105 Este era para ser u m pacto Eterno, porque Ele veio Ele Mesmo, em forma de carne 
pecaminosa, para fazer um - um - um - um pacto Eterno; e sofreu na carne, e fez o pacto; e 
retornou de volta na forma do Espírito Santo, para confirmar aquele pacto. Onde nenhuma serpente 
de bronze ou nenhuma água agitada pudesse faze-lo, tudo isto apontou para aquele perfeito Pacto. 
Deus, rico em Sua misericórdia, tem feito isto. 
106 Agora, hoje, sendo que este é o dia em que nós estamos vivendo, nós temos vindo através 
destas eras da igreja e explicado tudo longe Daquilo. Nosso teólogos do dia têm ao longe perdido 
aquele lado Dele. Eles O explicam tudo ao longe, para algum outro dia, alguma outra era, alguma 
outra coisa, atrás, há muito atrás. E a cura Divina foi jogada fora, dificilmente encontrou alguém que 
cresse nela. Eles zombaram disto. Não mais do que vinte anos passados, eles estavam caçoando 
disto. Os Pentecostais tinham praticamente se afastado disto. Eles começaram nos primeiros dias, 
porém se agastaram disto. 
107 Olhem como eles fizeram. Agora eles se tornaram selvagens denominacionais, correndo para 
fora para fazerem um credo, e assim por diante. Exceto, ao invés de aceitar a Luz, como Luz 
entrando; eles organizaram e fizeram seus próprios credos, cada um vindo, e fazendo ele mesmo 
uma doutrina e ficando naquela doutrina. E então eles já estavam tão afastados que até o Espírito 
Santo não poderia mais entrar na igreja. Eles apenas se voltaram para um outro ídolo como a 
serpente de bronze, isto tornou-se uma - uma idolatria. Cada pessoa disse, “Eu pertenço a isto, e 
pertenço àquilo”. Isto era uma idolatria. Que bagunça nós estamos, no tempo final. 
108 Porém Deus, rico em misericórdia, tem enviado o Espírito Santo de volta sobre nós, e 
vindicado Sua Palavra esta noite como Ele prometeu que Ele faria. Deus prometeu que Ele faria 
estas coisas. Olhem o que Ele fez! 
109 Olhem o que Ele fez, como agora nós podemos ver como Ele prometeu a cada era uma certa 
coisa para acontecer. E nós observamos que aconteceu exatamente como Ele disse que Ele faria, 



pois Ele é rico em Sua misericórdia para cumprir cada Palavra que Ele tem prometido. Ele tem que 
faze-lo, e sempre, de maneira a permanecer Deus. Sempre Ele faz isto, Sua Palavra sempre se 
cumpre em Sua estação. Sua semente que Ele tem semeado na terra. O que Ele fez? Ele a 
colocou aqui na Palavra, e que é uma semente. E todas as vezes que a era chega, aquela semente 
se desenvolve, e então uma reformação surge. E Ele prometeu isto, e isto faz aquilo. 
110 Agora nós não merecíamos estas coisas. Nós não merecíamos estas bênçãos de Deus, 
porque tínhamos ido atrás das coisas do mundo, entramos no erro de Caim. Caim, construindo um 
bonito altar e uma bonita igreja, e colocando flores sobre ele, e pensava que era exatamente 
aquilo, “Aquilo era um bocado de maçãs ou pêras, ou romãs, ou seja lá o que fosse”, aquilo seu pai 
e mãe haviam comido no jardim do Éden, aquilo os expulsou. E então ele ofereceu aquilo de volta 
a Deus, e Deus o rejeitou. 
111 “Mas Abel pela fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim”. 
112 E, hoje, a Bíblia disse em Judas, , que, “Eles tendo entrado no caminho de Caim; pereceram 
na contradição de Core”. Vejam, “entrando no caminho de Caim”, construindo altares, construindo 
igrejas, denominações, fazendo-as floridas, grandes,, mais membros do que o resto deles; 
tomando coisas, qualquer coisa que aparece e que pula para cima e para baixo, ou apertando  as 
mãos, ou batizando de certa forma, ou  falando em línguas, ou correndo pelo chão, eles colocavam 
seus nomes no livro. Está correto. E então voltam-se sobre a Verdade real que é pregada, e A 
condenam. Como pode ser isto? Notem a bagunça em que estávamos! Notem. 
113 E a Bíblia disse, “E eles tomaram o caminho de Balaão, e pereceram na contradição de Core? 
“Ora, você, acha que você é o único homem santo? Ora, Deus é... Todos nós somos santos. Toda 
a igreja é tudo isto. Cada... Todos nós nos reunimos, é o que devemos fazer”. É onde eles 
pereceram, naquilo. E nós verdadeiramente merecemos isto. Nós merecemos ser aquilo. 
114 Mas Deus, rico em misericórdia, tem nos tirado deste caos e nos deixado vê-lo antes da coisa 
ter chegado aqui. Rico em Sua misericórdia, e nos envia de volta a um reavivamento de cura 
Divina, e a vinda outra vez do Poder de Deus. De acordo com a história, nenhum reavivamento já 
durou mais de três anos. Este reavivamento carregado por quinze anos, tem sido uma fornalha de 
fogo, ao redor e ao redor do mundo. Ora, por que nós o merecemos? Deus, rico em Sua 
misericórdia, não porque o desejamos ou porque o merecemos, melhor dizendo. Apenas pense de 
que é feito! 
115 Eu acho que uma de suas irmãs bem aqui em Phoenix, que muitos de vocês conhecem, a 
Sra. Hattie Waldrop, ela teve câncer no coração. E ela estava na fila de oração aqui quando o 
Irmão Moore e eu estivemos aqui a primeira vez, cerca de quinze ou dezoito anos atrás. E ela 
estava morrendo, com câncer no coração, e ela estaria morta a muito tempo atrás. Porém Deus, 
rico em misericórdia, enviou Seu Poder sobre ela. E Ele salvou sua vida, e ela esta´vivendo hoje. 
Deus, rico em misericórdia! 
116 Congressistas Upshaw, um grande homem. Eu acho que ele era presidente, ou alguma coisa, 
da - da Batista, Convenção Batista do Sul, uma vez, ou vice- presidente ou algo. Ele tinha feito 
tudo. Ele era um bom homem. Ele fez tudo aquilo que ele sabia como fazer. Ele tinha ido a todos os 
médicos. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele estava prostrado. Ministros tinham orado por ele. 
Ele havia tido mais de um galão de óleo derramado sobre sua cabeça, ungindo, por diferentes 
ministros em toda parte.  
117 E uma noite, em Los Angeles, Califórnia, andando para o púlpito, olhei em uma porção de 
cadeiras de rodas cerca de duas, três vezes, para quem se assentava ali, todos acima e abaixo nos 
corredores, atrás  e adiante. E então deitado sobre uma cama com uma garotinha de cor, uma 
garotinha Negra, e sua - sua mãe estava sentada ao lado dela. E meu irmão estava controlando a 
fila de oração. 
118 E eu estava olhando, não sabia o que estava acontecendo. E eu vi um médico, com óculos de 
casco de tartaruga, operando uma garotinha negra, por problema de garganta, e ela tinha 
paralisado. E eu olhei em volta, eu pensei, “Onde está a criança?” Eu não podia vê-la. 
119 Após um tempo, descendo ali, nenhuma esperança, amável garotinha com cerca de sete ou 
oito anos de idade, ficar paralítica o resto de sua vida. E ali estava sua mãe de joelhos, orando. 
Então eu disse, “Este médico operou sua garotinha”, e eu o descrevi. 
 Ela disse, “Está correto, senhor”. 
120 Então ela tentou trazer a criança pra a plataforma. Eles disseram-lhe para não fazer isto. Eles 
tentaram acalma-la. Após um tempo eles conseguiram acalma-la, eu pensei, “Bem, nós teremos 
uma chance para orar por ela”. Em poucos  minutos... Talvez pessoas aqui estavam lá aquela 



noite. 
121 E eu estava olhando para a audiência, eu vi aquela garotinha descendo, parecia como que 
através de uma - uma estradinha estreita, com uma boneca em seus braços, balançando a boneca. 
Não importava o quanto o médico disse que ela ficaria paralítica o resto de sua vida; Deus, rico em 
misericórdia, enviou o Espírito Santo, por uma visão, e aquela garotinha se levantou dali, e ela e 
sua mãe deram as mãos e andaram por aquele corredor, louvando a Deus. 
122 Ali atrás se assentou um velho homem, Congressista Upshaw, muitos de vocês conheceram 
seu testemunho. Ele tem sido um homem bom, tentou toda sua vida, sessenta e seis anos um 
inválido nunca cadeira de rodas, acometido numa cama; muletas sob seus braços, com  que ele 
andava, jamais andou normal. E ali ele se assentou olhando aquilo. E de repente, eu olhei para fora 
e vi uma visão. Ele veio aqui, andando cruzou por cima de audiência, curvando sua cabeça, podia 
andar tão bem quanto qualquer outro. Eu não sabia quem era aquele homem. 
123 Eu disse, “Há um grande homem sentado ali atrás. Ele caiu de um caminhão quando era 
rapazinho, sobre um carregamento de feno, e machucou suas costas. Eles furaram um buraco no 
chão, para evitar a vibração, quando as pessoas andavam, de baterem em suas costas”. Eu disse, 
“Ele se tornou um grande homem, e ele continua crescendo. Ele está assentado num grande 
círculo na Casa Branca”. 
124 E então este homem veio e disse-me, disse, “Aquele é o Congressista Upshaw. Você já o 
viu?” 
 Eu disse, “Nunca ouvi sobre ele”. 
125 E assim ele correu uma pequena extensão ali atrás e estavam conversando de um lado para 
outro. 
126 Então eu comecei a olhar em volta, e eu vi o velho Congressista vindo, andando em direção a 
mim, numa visão tão perfeitamente normal o quanto ele podia ser. Deus, rico em misericórdia, 
puxou-o daquela cadeira de rodas, e ele andou sem as muletas até o dia que ele morreu. Deus rico 
em misericórdia! Quando os médicos tinham falhado, quando a ciência havia falhado, quando tudo 
mais tinha falhado, Deus foi rico em misericórdia para o Congressista Upshaw. 
127 Eu penso em mim mesmo. Como um rapazinho, eu me lembro como... Pessoas podem me 
chamar hoje, “um odiador de mulheres”. A razão disto, é porque eu vi muita imoralidade das 
mulheres quando era uma criança. Eu as odiava. Eu não faço isto agora, porque eu sei que existem 
algumas boas. Mas eu me lembro como isto era tão ruim, tão imoral. E eu pensei, “oh, eu - eu 
nunca estarei por onde as pessoas estiverem. Eu não tenho nenhuma educação, então não 
adquirirei nenhuma”. 
128 E um pequeno garoto assentado ali, sem nem mesmo uma camisa, com meu casaco 
alfinetado assim, com um alfinete de segurança, e ele era realmente quente. E a professora dizia, 
“William, você não está com calor com este casaco?”. 
129 Eu dizia, “Não senhora, eu estou um pouquinho com frio”. E ela me fazia ir para a lareira 
colocar alguma lenha na lareira, e quase me queimava de calor. E eu - eu eu não tinha nenhuma 
camisa por toda aquela estação. 
130 E eu pensava, “Se pudesse alguma vez ter o dinheiro, alguma vez que eu pudesse ter um 
pouco, eu arranjaria um rifle trinta-trinta, ou viria para o Oeste aqui e viveria aqui e caçaria, pelo 
resto de minha vida. Eu não queria nada com as pessoas. Apenas ficar distante, pois elas não 
gostavam de mim, e - e eu simplesmente ficaria longe delas. 
131 E então todas as vezes que eu ia ao centro da cidade, para falar com alguém, ver algumas 
pessoas na rua, que eu conhecia. Eu dizia, “Alô ai, John, Jim! Como estão vocês?” 
 “Oh, alô!” 
132 Vejam, eles não queriam falar comigo, nada queriam comigo, por causa de meu pai e eles que 
faziam Whisky. E eu - eu não fazia aquilo. Isto não era nada que  eu tivesse feito. E eu poderia ter 
sido deste tipo. 
133 Mas agora eu disse para minha esposa, não há muito, “Minha parede está plastificada com as 
melhores armas que podem ser compradas”. Oh, e eu penso naquelas velhas roupas. Esta noite eu 
tenho dois ou três bons ternos. E amigos não? Eu tenho que esconder fora no deserto, para ficar 
longe das pessoas. O que é importante, é por causa de minha personalidade, é por causa de minha 
educação? Não. Deus, rico em misericórdia, viu-me naquela condição e Ele me salvou. 
134 Eu me lembro sendo conduzido pelos braços, como um homem cego. Eu não podia ver. Tudo 
em minha frente estava escuro; eu estaria cego o resto da minha vida. Mas Deus, rico em 
misericórdia, restaurou de volta minha visão. Estou com cinqüenta e cinco anos de idade, e ainda 



tenho boa visão. Deus, rico em misericórdia, é a única coisa que posso dizer. 
135 Uma vez a igreja não tinha nenhum caminho provido para cura. Eles tiveram um, mas eles o 
desprezaram. Mas Deus, rico em misericórdia, tem lhes enviado o dom da cura Divina. Este é o 
Espírito Santo em nosso meio, confirmando a palavra com sinais seguindo. Deus é rico em 
misericórdia! 
136 Eu tenho duas ou três páginas aqui destas notas, porém eu não vou tentar tocar nelas, porque 
eu estou - estou consciente que é quase hora de iniciarmos a fila de oração. Mas Deus rico em Sua 
misericórdia! 
137 Muitos de vocês aqui esta noite, os médicos os abandonaram. Há pessoas sentadas em suas 
cadeiras de rodas, elas provavelmente nunca sairão delas. Elas estão ali para ficar. Algumas delas, 
paralíticas em diferentes maneiras, elas (jamais) poderiam sair, não há meios para elas saírem. 
Porém Deus, rico em Sua misericórdia, tem providenciado um pacto. Não o despreze. Receba-º Há 
um homem ali fora com problema de coração, existem pessoas com câncer, que os médicos nada 
podem fazer. Vocês estão sem esperança, sem socorro, neste mundo. 
138 Mas Deus, rico em Sua misericórdia, tem enviado o Espírito Santo, e bem aqui agora para 
confirmar a Palavra, para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Porque nós 
merecemos? Porque Deus é rico em Sua misericórdia! Amém. Agora aquele é o Único, é a Pessoa, 
Ele é aquele Senhor Jesus. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou da morte, e Ele está vivo para 
todo o sempre. 
139 Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre, ainda to rico em Sua misericórdia quanto Ele foi 
para a mulher que tinha fluxo de sangue. E ela começou através da multidão. Não havia 
esperanças para ela, os médicos tinham feito tudo que eles podiam fazer. Ela tinha um fluxo de 
sangue. Ela estava morrendo. E ela tocou a vestimenta do Mestre. Deus, rico em misericórdia, 
virou-Se e disse-lhe da sua condição. E ela estava curada deste fluxo de sangue. 
140 Uma pequena, vil prostituta foi a um poço um dia para apanhar um pouco de água. Nenhuma 
esperança. Ela tinha sido excomungada das virgens, de ao redor do povo, sua vida não estava 
boa. E ela pensou, “Que adianta tentar? Eu estou desprezada , não há nada deixado para mim”. 
Mas ela olhou, de pé ao lado, ou assentado ao lado do poço, e ali estava um Homem sentado ali 
que lhe disse todas as coisas que ela já tinha feito, Deus rico em Sua misericórdia. 
141 Aquele mesmo Deus, esta noite, é tão rico em Sua misericórdia, e exatamente o mesmo que 
Ele foi naqueles dias. Deus rico... (Espaço em branco na fita - Ed.) 
142 Eu acho que nós temos duzentos cartões de orações aqui, ou nós já chamamos duzentos. 
Nós vamos chamá-los e deixar as pessoas fazerem fila. Nós vamos orar por elas. 
143 Mas antes de fazermos isto, deve haver alguns novatos aqui, dizem, “Afastar de todas as 
supertições.”? Isto não é uma supertição. Isto é uma manifestação da promessa de Deus. Isto 
depende do que você está buscando. Não há virtude em homem algum. Não existe poder em 
nenhum homem. Mas nós como crentes temos autoridade; não poder, mas autoridade. 
144 Alguém me perguntou, há não muito, disse, “Irmão Branham, você crê ter poder para fazer 
isto?” 
145 Eu disse, “Eu não tenho poder nenhum, mas tenho autoridade”. Todo crente tem. Se você a 
recusa, você ficará onde você está. Mas se você aceita-la, ela fará a excessiva abundância, porque 
Deus é rico em Sua misericórdia. 
146 Tomem um pequeno policial de pé aqui na rua, suas roupas penduradas a metade fora dele, 
ele é tão magro. O quepe puxou suas orelhas para baixo. E ele anda ali fora onde os carros 
descem aquela rua, a cinqüenta milhas (aproximadamente 80 km) por hora, motores de trezentos 
H.P. neles. Ele não tem poder de parar uma bicicleta. É correto. Mas basta que sopre aquele apito 
e levante aquela mão, e observe os freios rangerem. Ele não tem poder nenhum poder, ma ele tem 
autoridade. A cidade toda está atrás dele. 
147 E quando um homem ou uma mulher, não me importa qual condição você se encontre, você 
tem a autoridade de Deus, por uma promessa, porque Ele é rico e prometeu fazer muitíssimo e 
abundantemente. “Se você disser para esta montanha, „mova-te‟, e não duvidar em seu coração, 
mas crer no que você disse, acontecerá, você pode obter o que você disse”. Você não tem poder 
algum, mas tem autoridade. 
148 Recordam quando Ele me disse ali atrás, disse, “Você será capaz de revelar os segredos dos 
corações”. Pois Ele... Vocês recordam disto, muitos de vocês pessoas de Phoenix? Ele o promete, 
Ele cumpre. 
149 Agora há alguns de vocês aqui que não têm cartões de oração, não há dúvida. Quantos estão 



doentes e não tem cartões de oração, levantem suas mãos? Claro, Correto. Se vocês querem 
saber, não autoridade... não poder, mas a autoridade da Palavra, “As coisas que eu faço, vós 
também as fareis”. 
150 Jesus prometeu, em Lucas 17:30, que exatamente antes de Sua Vinda, seria como o tempo 
de Noé, Moisés... ou Noé, “Quando eles estavam comendo e bebendo, e dando-se em casamento; 
e não souberam ate o dia em que Noé entrou na arca”. Ele disse que aquele seria o tempo. Então 
Ele disse também, “Como foi nos dias de Ló”, e disse, “isto acontecerá no dia quando o Filho do 
homem for revelado, quando o Filho do homem é revelado nos últimos dias”. 
151 Agora olhem o que Ele, como o Filho do homem revelou-Se a Si mesmo na pessoa deste 
Anjo, o qual era o Filho do homem. Absolutamente. Abraão O chamou “Elohim”. Ele era o Filho do 
homem, revelou-Se a Si Mesmo exatamente antes do mundo Gentílico ser queimado. Como Ele fez 
isto? Para o crente. Para o crente manufaturado, Ele enviou dois pregadores para pregar para eles. 
Mas para o crente real, Ele ficou com Suas costas voltadas para a tenda, e Ele disse, “Abraão”. Ele 
era Abrão o dia... uns poucos dias antes disto. Mas agora ele é Abraão. “Onde está a tua esposa, 
Sara?” 
152 Disse, “Ela está na tenda, atrás de Ti”. 
153 Disse, “Eu vou cumprir minha promessa para com você. Eu vou te visitar”. 
154 Oh, Abraão, estava com cem anos de idade, e Sara estava com noventa; mas Deus, rico em 
misericórdia, cumpriu Sua Promessa. Ele trouxe o bebê, pois Deus é misericordioso, e Ele é cheio 
de misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Ele cumpre Sua promessa. 
155 Notem, com Suas costas voltadas para a tenda, Sara riu e disse, “Como podem ser estas 
coisas? Eu estou velha. Como posso eu ter prazer com meu esposo, como uma jovem mulher 
casada? Ora, ele tem cem anos de idade. Nosso relacionamento familiar cessou há muitos, muitos 
anos atrás. Como poderia ser isto?” E ela riu disto. 
156 E o Anjo com... o filho do homem com Suas costas voltadas para a - a tenda, disse, “Por que 
Sara riu, disse, „Como podem ser estas coisas?‟” 
157 O que foi isto? Jesus disse, em São Lucas 17:30, que, “Nos dias como foram nos dias de Ló”, 
a mesma situação, antes do mundo Gentílico ser queimado, Ele disse, “O Filho do Homem se 
revelará a Si Mesmo naquele dia”. Ele fez a promessa, que Malaquias 4 promete que ele diria. A 
Mensagem surgiria para que restaurasse as pessoas de volta à Mensagem pentecostal original, e 
com as mesmas bênçãos que eles tiveram no dia de... O que é isto? É uma águia de duas asas, 
ambos Novo e Velho Testamento, soltando suas promessas juntos, de Deus, para cumprir o que as 
promessas da Bíblia disseram que fariam. Amém. 
158 Deus, rico em misericórdia, não deixaria Seu povo ir neste denominacionalismo, “rido em 
prosperidade e coisas do mundo”, Era da Igreja de Laodicéia, mas Ele faria uma via de escape. 
Creia nisto, gente. Deus vos abençoe. Amém. Deus rico em misericórdia! As misericórdias de 
Deus, são as únicas coisas que eu desejo. Não a Sua justiça, não a Sua lei; mas Sua misericórdia 
é o que clamo. Deus seja misericordioso para comigo. Todos nós temos este sentimento. 
159 Eu estava observando. Há uma pequena senhora assentada aqui no final do banco. Você tem 
um cartão de oração aí, senhora? Você não tem. Deixe-me mostrar-lhe que Deus é rico em 
misericórdia. Você tem estado realmente nervosa aqui ultimamente, não tem? Realmente ruim, e 
seus olhos têm piorado. Não está correto? Está certo. Agora eles vão mudar. Deus, rico em Sua 
misericórdia, por perguntar se você crê nisto. Agora você não tem nenhum cartão de oração, você 
nada tem; mas você não precisa dele. Veja, isto é graça que é dada a você. 
160 Ali está sentada uma criaturinha bem ali em frentes, com uma espécie de... sentada bem aqui. 
Ela está sofrendo com um tumor em seu corpo. Isto apenas recentemente veio ali, recentemente. 
Não está correto, senhor? Está certo. Você não sabe o que é. Você está com medo disto. É certo. 
Isto foi causado de uma contusão, não foi? Tem você um cartão de oração? Você não tem nenhum 
cartão de oração. Você não precisa de um. Deus é rido em Sua misericórdia! 
161 Oh, irmão, irmã, creia em Deus! Não duvide Dele! Creia Nele! Está correto. 
162 Aqui se assenta um  homem, terno cinza, de óculos. Olhe aqui, senhor. Você crê? Deus é rico 
em Sua misericórdia. Você assentado ali, com uma hérnia. Você crê que Deus pode curar esta 
hérnia, Deus fará isto por você se você crer. Você crê? Você aceitará? Correto. Você pode ter isto 
se apenas crer, tem misericórdia. Sim, senhor. 
163 Há uma senhora assentada aqui, ela está sofrendo com circulação insuficiente em seu corpo. 
Porém se ela crer, Deus irá cura-la, se ela crer. Eu creio que ela vai deixar escapar, tão claro 
quanto qualquer coisa. Tenha misericórdia, é minha oração. Como eu sinceramente vejo as 



mulheres... Sra. Riley, você crê que Deus pode curar suas circulação insuficiente? Se você crê, 
receba isso! Amém. Apenas creia. Deus é bom, não é Stella? Sim. Está correto. Eu nunca tinha 
visto a mulher em minha vida. Porém, Deus, em Sua misericórdia!  
164 Aqui se assenta uma outra mulher, bem atrás ali, bem atrás, olhando para mim. Ela, também, 
ela tem circulação insuficiente, também. Ela estava pensando nisto agora. Eu nunca via mulher em 
minha vida. Sendo que esta outra mulher tem a mesma coisa, olha para mim. Você crê que eu sou 
profeta de Deus, ou Seu servo? Você também tem problema de coração. Se está correto, levante 
sua mão. Você não o tem agora. Deus, rico em Sua misericórdia, está mostrando adiante, que Ele 
está vivo aqui no edifício esta noite. Deus rico em Sua misericórdia! Amém. 
165 Poderia haver, quantos pecadores e apóstatas que se levantariam, e diriam, “Deus, rico em 
Sua misericórdia, seja misericordioso para comigo”? Ponham-se de pé. Eu orarei por vocês, se 
crêem que Ele quer... vocês querem misericórdia agora. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus 
abençoe você e você. Apóstata, levante-se. Deus é rico em Sua misericórdia! É você - você... 
166 Seguramente você não tem ficado entorpecido, nesta condição, que você não possa ver que 
está é a real promessa da hora. Certamente você naot em se enrolado tanto em denominação, e 
outras coisas, que você não possa ver que esta é a promessa da hora, Deus rico em misericórdia. 
167 Seja quem você for, que se levantou, eu vou orar por você um minuto. Eu quero preparar seu 
caminho para alguma igreja de Evangelho bom - e - e ser batizado no batismo Cristão, Deus lhe dê 
o Espírito Santo. 
168 Há outro que se levantará, e dirá, “Eu quero ser lembrado. Deus, em sua misericórdia, lembre-
Se de mim. Eu não tenho vivido como deveria. Talvez...”? Deus te abençoe, senhora. E Deus te 
abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Está certo. “Deus, rico em Sua 
misericórdia, tenha misericórdia de mim”. Deus te abençoe, irmã. Há... 
169 Quantos mais aqui, dirão, “Eu levanto. Eu quero que Deus saiba que eu quero misericórdia. 
Eu não tenho vivido certo. Eu tenho vivido neste e naquele caminho. Eu tenho estado em cima e 
embaixo, mas eu quero Sua misericórdia! Deus abençoe você, também. Deus abençoe você ai 
atrás. Deus vê você. Apenas se ponha de pé. 
170 Diga, “Faz isto algum bem, irmão Branham?” Claro. Levante-se e veja quão diferente é. 
171 Se você for realmente sincero em seu coração, Deus é rico em misericórdia. “Ele não está 
desejando que qualquer um pereça, porém que todos venham ao arrependimento”. Deus rico em 
Sua misericórdia! Oh Deus, tenha misericórdia de nós. 
172 Agora quantos aqui agora, que estão segurando cartões de oração? Quais foram eles? A e B 
não foram? A e B. Todas as pessoas que tem cartão de oração A, fiquem deste lado, e cartão de 
oração B se colocarão atrás deles. 
173 Eu quero saber se há alguns ministros aqui que gostariam de adiantar me ajudando, se 
houver, gostaria de subir, eu ficaria contente em ter sua - sua assistência aqui, pois nós estaremos 
contentes por orar, e orar - orar com vocês. 
174 Isto, a Bíblia diz, “Estes sinais seguirão aos que crerem”. Sim, senhor. “Em Meu Nome eles 
expulsarão demônios, eles falarão novas línguas”. Temos nós feito isto? Pela graça de Deus; não 
nós, mas Deus rico em misericórdia para cumprir Sua Palavra. Deus! 
175 Agora, as cadeiras de rodas, se vocês quiserem eles bem aqui embaixo na frente; nós 
oraremos por eles bem aqui, não terão que empurra-las através daquele, todo aquele corredor ali. 
Deixe, correto, deixe-os vir direto aqui. Nós certamente oraremos por eles, cada um deles. Deus 
rico em misericórdia! 
176 Vocês poderiam ficar do lado direito agora, por alguns minutos? O irmão Brown veio com 
você? (Um irmão diz, “Virá amanha” - Ed.) Virá amanhã. Eu - eu - eu estava na esperança que ele 
estivesse aqui. Onde, onde está o Irmão Outlaw, onde está o Irmão Fuller? Algumas daquelas 
pessoas que estiveram aqui comigo quando eu vim a primeira vez, voltaram. Vocês se lembram 
daquelas velhas filas de oração, quando costumávamos permanecer ali até que vocês tinham que 
me segurar de um lado, e alguém do outro, eu ficava tão fraco? 
177 Quantos têm estado naquelas reuniões ali no principio? Olhem aqui. Vocês se lembram ali 
atrás, eu lhes disse que o senhor Jesus havia me dito que, se eu fosse sincero, que estas coisas 
aconteceriam. É isto correto? Nós nunca tivemos tanto quanto naquele dia. Porém isto aconteceu, 
porque Deus é rico em Sua misericórdia, e real para com Sua Promessa. Amém!...?... Amém! 
Louvado seja Deus! Aleluia! “Oh, estou muito contente, eu sou um deles!” Amém. Oh, que coisa! 
   Há pessoas em quase todos os lugares, 
   Cujos corações estão todos em chama 



   Com o Fogo que caiu no Pentecostes, 
   Que purificou e os fez limpos; 
   Oh, está queimando agora com meu coração, 
   Oh, glória ao Seu Nome! 
   Estou tão contente que posso dizer eu sou um deles. 
178 Oh, eu, um desprezivel, miserável, pobre cego miserável, como eu era; e agora pela Sua 
misericórdia, Sua rica misericórdia, eu posso ver o Reino de Deus em visão. Amém. Quão 
maravilhoso em Seus mandamentos! 
179 Fique de pé, meu irmão, sobre sua muleta. Se você não pode se levantar, tudo bem, fique 
bem aqui, nós desceremos e oraremos por você. 
180 E agora deixe os A e B, de cartões de oração, fazerem fila no outro lado ali, e estamos indo 
orar por eles. 
181 Irmãos ministros, vocês certamente, se vocês crêem em imposição de mãos sobre o enfermo, 
vocês venham até aqui e fiquem aqui comigo nesta plataforma. Nós vamos orar pelos enfermos. 
182 Agora para vocês pessoas que estão na fila, se vocês puderem crer que a Presença de Deus 
está aqui, que o Espírito Santo está em nosso meio agora, fazendo exatamente o que Ele disse que 
Ele faria. Se eu tivesse poder para vos curar, eu certamente o faria. Se eu tivesse qualquer meio de 
vos curar, eu certamente o faria. Eu não tenho. Eu... Deus tem dado um pequeno dom. 
183 Eu não tenho muito de um pregador. Eu não tenho educação suficiente para ser qualificado 
como um pregador, o que é chamado de pregador nestes dias, quando as - quando as experiências 
devem ser experiências teológicas, e devem ter um certo grau de doutorado, e assim por diante. Eu 
não posso qualificar para tal. Mas Deus, vendo meu coração, e sabendo que eu quero fazer 
alguma coisa por Ele, eu quero apreciar isto. 
184 Um homem me disse outro dia, disse, “Eu acho que você é apenas um homem bom, Sr. 
Branham, mas eu creio que você está sinceramente errado. Você está todo fora da vontade. Você 
sabe que você será condenado no final?” 
185 E eu disse, “Olhe eu quero lhe dizer uma coisa. Vou lhe dizer que - que você esteja certo, 
apenas por motivo de argumento. Se eu estivesse errado, o que eu - eu creio que não estou; mas 
se eu estivesse  errado o que eu - eu creio que não estou; mas se eu estivesse errado, e eu 
soubesse agora mesmo que eu viveria até ficar com cem anos de idade, e Ele me condenaria ao 
final da estrada, e me diria, „Você não merece entrar em Meu Céu, William Branham. Saia para 
dentro da escuridão‟. Você sabe? Eu O serviria cada dia de minha vida até que eu fosse, de 
qualquer forma. Pois eu tenho recebido muito de Suas bênçãos não merecidas, que Ele é mais do 
que vida para mim. Ele é tudo que eu...” 
186 Tudo que sou, tudo que eu já pude esperar ser, eu tenho recebido de Sua graça e 
misericórdia. Eu era vil, miserável, pobre, cego; mas pela graça Ele me tem curado, e eu sou forte e 
sadio, pela graça de Deus. Eu tenho boa visão. Eu tenho o que comer, beber, tenho o que precisar. 
Ele nunca prometeu suprir minhas vontades; mas minhas necessidades. 
187 E se eu fosse expulso naquele dia, e eu soubesse... eu não pudesse ver onde eu estaria. Mas 
se eu soubesse que eu estava errado, e Deus tivesse me escolhido para estar errado, eu quereria 
ficar errado, porque eu quero fazer a Sua Vontade. É isto, eu O amo ao ponto de querer que Sua 
vontade seja feita. Agora, esta é uma grande demonstração, mas eu espero que você apanhe isto 
na maneira, no espírito em que eu disse. Veja, eu quero fazer Sua vontade. Eu peço a Ele por 
alguma coisa algumas vezes, Ele sacode Sua cabeça “não”, eu simplesmente me regozijo por isso 
quanto eu poderia se Ele dissesse “sim”. Pois sempre devemos pedir, “Seja feita a Tua vontade”. 
Seus nãos são exatamente como... Se esta for Sua vontade, é exatamente... É muitas vezes 
melhor do que Seus sins, se for Sua vontade de fazer isto. Isto é quando você realmente O ama. 
Amém. 
188 Eu começo falando sobre Ele, eu realmente não posso parar agora. Oh, Ele é tão real, tão real 
para mim! Amigos, Ele é - Ele é tudo que eu sou, tudo que eu já pude ser, tudo que eu sempre 
espero ser, está fundamentado em Jesus Cristo, Sua Palavra. 
189 Estou grato esta noite pelo testemunho do Espírito Santo, pela Mensagem. Eu sei que, alguns 
discordam com Ela, mas como eu tenho vos dito, eu estou conforme o dever da Mensagem. Um 
sinal foi adiante, e Deus não envia um sinal apenas para mostrar que Ele é Deus. Uma Mensagem, 
uma Voz sempre segue o sinal. Qualquer um sabe disto. 
190 Jesus veio com sinais e maravilhas. Ele foi um grande Homem quando Ele estava fazendo 
sinais e maravilhas, porém quando Ele começou a se assentar para começar trazer a Mensagem, 



“Eu e Meu Pai somos Um”, oh, que coisa, aquilo estava errado para eles. Vêem? Mas a Voz tinha 
que seguir o sinal. 
191 A Moisés foram dados dois sinais, e cada sinal tinha uma voz. Está correto. Eu preguei sobre 
isto aqui há algum tempo atrás, em algum lugar, sobre, A Voz Do Sinal. Isto deve ter uma - uma 
Voz do sinal. É uma mudança. Sempre é desta maneira. Se não for, então não veio de Deus. 
192 Se um homem sai com um estranho e peculiar ministério, que achou na Bíblia ser a Verdade, 
e aquele homem permanece exatamente naquela mesma velha doutrina denominacional, esqueça-
o.Nada há nele! Deus não faz uma coisa desta. Aquela coisa, aquilo é maná podre que tem cupim 
em si, ou larva, ou seja o que você quiser chamar isto, ou quarenta, cinqüenta anos passados, 
ainda tentando comer aquele velho maná que caiu no caminho há anos atrás. E os filhos de Israel, 
em sua jornada, maná novo caía toda a noite. Está certo, você não pode guarda-lo. 
193 Nós não vivemos sobre outra era passada. Nós estamos alimentando Maná novo, Maná 
fresco do céu, em nossa jornada enquanto seguimos. 
 Vamos curvar nossas cabeças agora. 
194 Senhor Deus, Tu és tão real, Tua Presença. Eu peno na graça, Senhor. Nós - nós Te temos 
visto fazer tantas coisas! Nós temos Te ouvido falar em línguas, visto interpreta-las, através de Teu 
povo. Oh, Deus, visto a Ti curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, fazer o coxo andar, o surdo 
ouvir, o mudo falar, que grande e poderoso Deus és Tu! 
195 E então ver que Tu prometeste isto nos últimos dias. Embora tenhamos muitas 
personificações carnais, isto somente declara haver um Deus real, em algum lugar, que é 
realmente verdadeiro. E eu oro, Pai Celestial, esta noite, que nós nos tornemos tão cônscios de 
Deus que vejamos que Tu estás aqui. 
196 E estas pessoas na fila, quando elas vão através da fila, Senhor... pois estamos fazendo isto 
porque fizemos uma promessa a eles. E Tu disseste, “Estes sinais seguirão aos que crerem”. 
197 Aqui estão irmãos ministros colocados aqui, homens que Tu tens escolhido, antes da 
fundação do mundo, para serem o que eles são esta noite. Tu sabias, antes de existir um mundo, 
que nós estaríamos aqui esta noite, porque Tu és infinito. 
198 Assim nós oramos, Pai Celestial, esta noite, enquanto estas pessoas enfermas, aleijadas, 
cegas, coxas, tomadas por câncer, seja o que for, passarem por esta fila, possam elas 
compreenderem que o mesmo Deus que conhece o segredo do coração irá cura-las, se elas tão 
somente aceitarem isto, somente buscarem e compreenderem. 
199 O homem que olhasse para a serpente de bronze apenas como um pedaço de bronze seria 
curado, porque ele não tinha entendimento do que era aquilo. 
200 E hoje, Senhor, é o mesmo. Se eles olharem sobre um dom para pensar que ele será capaz 
de socorre-los, eles não terão discernimento. Isto é somente uma vindicação da Presença de Deus 
que está aqui para curar. Conceda isto, Pai. Possa isto ser feito, em Nome de Jesus. Amém. 
201 Eu quero a pequena pianista, se for ela, homem ou mulher, seja quem for, vá ali e toque esta 
música. “O grande curador agora está perto, o simpatizante Jesus”, se ela for, onde estiver a 
pianista. Agora que... 
202 Eu me lembro de um dos meus primeiros cultos de cura, em Fort Wayne, Indiana. Uma 
mocinha Menonita sentada, tocando o piano, “O grande Curador agora está perto, o simpatizante 
Jesus”. Um bebezinho me foi trazido sobre a plataforma, ele estava paralítico. E enquanto eu 
estava orando por aquele bebê, ele pulou de meus braços e correu cruzando a plataforma. A mãe 
desmaiou. A avó tirou seu lenço, e começou a chorar. 
203 E esta mocinha Menonita agora, não conhecendo nada acerca de Pentecostes, porque ela 
pertencia à igreja Menonita; mas ela estava tocando. Seus longos cabelos caiam, ela se levantou 
no Espírito, e começou a cantar em línguas estanhas, e ª.. e com a harmonia daquele hino. E 
aquelas teclas do piano se moviam para cima e para baixo, tocando, “O Grande Curador agora 
está perto, o simpatizante Jesus”. Amém! Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. 
204 Agora deixe-nos orar enquanto... Agora vamos todos aí fora orar. Vocês pessoas vindo nas 
filas, quando nós impusermos as mãos sobre você, lembre-se, Jesus disse, “Se você cresse, você 
ficaria bom”. Vocês crêem? Agora vamos cantar agora. 
   O grande Curador agora está perto, 
   O simpatizante Jesus, 
   Ele fala... (Vamos apenas fechar nossos olhos enquanto cantamos)... aos corações 
para se regozijarem, 
   Oh, ouçam a voz de Jesus. 



   Dulcíssima nota na canção do Serafim, 
   Dulcíssimo nome em língua mortal,  
   Dulcíssima... (Deus Pai, mova-se sobre as pessoas agora)... canção, 
   Oh Jesus, abençoado Jesus. 
205 “O grande...” Agora enquanto vocês andam, Ele está aqui. Tomem minha palavra, ou vocês 
creiam nisto vocês mesmos, Ele está aqui. Todos em oração ali agora pelas pessoas. 
206 (O Irmão Branham e ministros oram pelos enfermos enquanto o irmão  Borders conduz a 
congregação cantando. Espaço em branco na fita - Ed) 
   Creio, Senhor; creio, Senhor; 
   Tudo é possível, creio Senhor. 
207 Todos que crêem, levantem suas mãos assim, digam, “Eu creio”. (A congregação diz, “Eu 
creio”. - Ed) 
208 Aqui tem um homem assentado aqui. A razão que eu estava na extensão, falando,e lê está 
morrendo com câncer. Ele esta sobre estas muletas. Não há nenhum caminho no mundo pelo qual 
o homem pode viver, fora de Deus. Ele tem câncer por todos os intestinos, e ele vai morrer se não 
for pela misericórdia de Deus. E eu desejaria poder... (Espaço em branco na fita - Ed.) ...palavra de 
encorajamento para este homem. 
209 Você, você sabe os médicos nada podem fazer por você agora. Você está além disto, veja. E 
você está... Você só tem uma chance, e esta está em Cristo, veja. E, irmão, você... Eu morrerei um 
dia, também. Você terá que ir, se Jesus demorar. Eu te encontrarei lá, de pé ali no Tribunal de 
Julgamento. E esta noite... 
210 Você sabe, como na televisão, a televisão tem pego isto todas as vezes que nós até mesmo 
movemos nosso dedo, qualquer coisa, está gravado. Toda palavra que dissermos, está gravada. 
Agora, veja, a televisão tem provado isto. Agora, a televisão não fabrica imagem, ela somente 
canaliza aquela onda para dentro da televisão. Vejam, ela não faz isto. Havia televisão quando - 
quando Moisés veio através do Mar Vermelho, havia televisão quando Elias estava no Monte 
Carmelo, vejam, mas somente agora eles descobriram isto. Vêem? E agora em toda parte eu... 
211 Cada movimento que fazemos, e casa som, está gravando numa fita que nos encontrará no 
Julgamento. Todo movimento que fazemos tem que nos encontrar ali. E eu terei que responder 
pelas palavras que dito a vocês, como um ministro. Eu terei que faze-lo, porque Deus me 
responsabilizará por isto. 
212 Agora se eu pudesse, eu te curaria; pois você tem pouco tempo, se não for Deus. Agora, eu 
vou descer e orar por você, é tudo que sei fazer. Irmão, qualquer coisa no mundo, que eu pudesse 
fazer por um homem sentando ali naquelas condições, eu faria. 
213 E deixe-me perguntar-lhe, veja. Você - você - você já está curado, porque Jesus Cristo disse 
que você estava. Veja, “Pelas Suas pisaduras formos sarados”. Agora se você puder, do fundo de 
seu coração, aceitar isto, você não morrerá agora, mas você viverá. 
214 Agora, vejam, agora nós sabemos que a televisão está vindo por esta sala. Nós sabemos 
disto. Nós não a vemos. Nós não podemos vê-la, nossos olhos não são feitos, nossos sentidos não 
podem capta-la. Isto toma um tubo manufaturado, ou seja o que for, cristal, para capta-la. 
215 Assim está Deus presente. Nós não O vemos, mas nós sabemos que Ele está aqui. Jesus 
Cristo é o mesmo. Olhe, Ele manifestou exatamente a Si Mesmo, como Ele fez a Si Mesmo. Agora, 
a respeito de cura, se Ele estivesse aqui agora, Ele não poderia fazer mais do que isto por você, 
veja, não outra coisa. Se o Filho de Deus estivesse aqui, e Ele está, Ele está aqui, mas Ele não 
poderia fazer mais por você, porque Ele já tem identificado a Si Mesmo aqui. Vê? E Ele está aqui 
exatamente agora, apenas o mesmo, para te curar e fazer com que você fique bom. 
216 E aquela pequena senhora ali me contou, disse, “Você pediu a benção, e profetizou ou 
alguma coisa, sobre ela, que ela teria um bebê”, sentada naquela cadeira de rodas. E ela teve, ela 
teve seu bebê. 
217 E agora a pequena senhora assentada aqui. Agora ela sofreu uma operação no bócio, e isto a 
paralisou. Bem, nós realmente vemos muitas dessas coisas acontecerem. Agora, irmãzinha, eu sei 
que você é uma Cristã genuína. Por que Deus tem deixado você assentar ali, eu não  sei. Eu creio 
que talvez seja porque você tem... Fé, você - você está tentando ter fé, para sair daí, veja; mas 
agora olhe, não vamos apenas tentar ter fé, vamos realmente tê-la agora, veja, e apenas - apenas 
vai estar aí. É tudo que há para isto, vai começar agora mesmo, e nós vamos ficar bem. E vocês 
pessoas ali fora naquelas cadeiras, onde quer que esteja ou seja o que você for, apenas lembrem-
se que Cristo está presente. 



218 Agora vocês dizem, “Há alguém, você vê minha figura vindo”. Oh, sim. 
219 Até mesmo as Palavras de Jesus Cristo, que Ele falou quando Ele esteve na terra, estão 
passando por esta sala. Elas nunca morrem. Quantos sabem que está é cientificamente a 
verdade? (A congregação diz, “Amém”. - Ed) Bem, o que é isto? Então o Espírito pega a Palavra 
que está sendo escrita, e A faz manifestar. Oh, glória! 
220 Ele está aqui. Ele está aqui agora mesmo, o Senhor. Nós apenas... Nós temos visto muito, Ele 
tem feito muito, e somos apenas uma espécie de, vocês sabem, apenas uma espécie de tropeço 
sobre isto. Se nós compreendêssemos , não apenas algo místico, alguém termo teológico; mas a 
evidência que Ele prometeu que manifestaria a Si Mesmo neste dia, aqui está Ele manifestando 
que está realmente aqui diante de nós agora. Que coisa maravilhosa! Não é isto maravilhoso? (A 
congregação diz, “Amém” - Ed) 
221 Agora vocês crêem. Vocês crerão? Creiam e vocês não morrerão. Vocês viverão, e vocês 
honrarão a Deus. Tem você sido batizado? Você é um Cristão, você é? E você é um Cristão. Bem, 
você quer viver para a honra de Deus. Então vá, viva, meu irmão. No Nome de Jesus Cristo, viva! 
222 E, irmã, você quer andar para a glória de Deus, e tomar conta de seu bebê; então ande, 
irmão, em Nome de Jesus Cristo! 
223 Vocês, cada um de vocês, façam o mesmo, em Nome de Jesus Cristo! Não esqueçam este 
Westward Ho Hotel aqui esta noite, a Presença de Deus identificada aqui. Ele não faz acepção de 
pessoas. Ele quer somente que você creia. Vocês crêem Nele agora? (A congregação diz, “Amém”. 
- Ed.) Amém. Deus vos abençoe. 
224 Vamos curvar nossas cabaças agora. Eu não sei quem eles tem escolhido - para despedir. 
Irmão Mushegian está aqui, venha ate´aqui, irmão. Ele vai despedir em oração. Deus vos abençoe. 
Deus vos abençoe. 

 


