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1
Obrigado, irmão Johnson. Boa noite, amigos. É realmente um grande privilégio estar
aqui esta noite; primeiro por estar de volta em Arkansas, e em segundo por estar nas reuniões
de acampamento. Faz muito tempo que eu não participava de reuniões de campo, esta é a
primeira depois de muito tempo. E eu recebi o convite para vir e para dar o início com vocês. E
tenho ouvido desde que entrei, que vocês têm tido um tempo maravilhoso aqui nesta reunião.
Eu sou muito grato por isto.
2
E eu... Vindo pela estrada, há poucos momentos com meu filho, estávamos falando
acerca de anos atrás quando vim a Arkansas pela primeira vez, quando tive a primeira das
reuniões. Quando eu comecei, foi em Arkansas, com o tipo de reuniões evangelísticas, de
qualquer forma. E desde então, tenho estado sete vezes ao redor do mundo, e agora estou de
volta em Arkansas. É como dinheiro ruim: sempre volta. Eu tenho... Em todos os lugares onde
estive, eu suponho, nos Estados Unidos, tenho perguntado: “Há alguém de Arkansas aqui?” Eu
sempre tive amigos de Arkansas, quase em todos os lugares. E tenho sempre dito: alguns dos
corações mais sinceros, eu creio, que já têm batido, foi sob aquelas camisas azuis aqui em
Arkansas: pessoas excelentes. Eu amo vocês.
3
E eu - eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar de volta em Arkansas esta noite,
estar aqui com vocês. E assim penso que restam três noites ainda para terminar a convenção,
e tenho a oportunidade de vir e expressar meu amor a Jesus Cristo, e ter companheirismo com
vocês e com nosso amável grupo de irmãos aqui, dos quais, muitos não conheço. Eu olhei por
aí e vi um que conheço, o irmão Jack Moore; e eu apenas cheguei e justo aconteceu de ver a
irmã Moore e então reconhecê-los. E estamos certamente felizes por estar aqui.
4
Agora, eu sei que depois do dia todo vocês devem estar cansados, vocês sabem,
fisicamente cansados. Nós jamais ficamos cansados - cansados o suficiente de louvar e
bendizer a Deus, por Sua bondade, pois Ele é maravilhoso. E... Mas o dia todo, e então
quando a noite vem, eu venho à plataforma. E eu sou do tipo daqueles ministros dos quais se
tem a idéia de que falam por um longo tempo. Mas eu não acho que farei isto agora, por causa
de estar apertado aqui na convenção. Vocês têm ouvido grandes pregadores, sem dúvida,
durante o dia e durante a convenção. E então vir aqui à plataforma e estar diante de todos
estes bons pregadores, me faz sentir bem pequeno, e estar aqui...
5
Um dos ministros, o qual há pouco eu apertei as mãos disse-me que este é o primeiro
culto que vocês estão tendo neste tabernáculo, como o chamaria; eu não sei exatamente o que
é isto, este templo ou o que for. E somos certamente gratos novamente pela oportunidade de
vir a uma nova igreja, algo que tem sido levantado para o louvor e a honra de Deus. Que
maravilhoso!
6
E há pouco temos retornado de mudança, ou não de mudança... Apenas voltado das –
para as férias escolares das crianças. Nós estamos morando em Tucson, Arizona. E tem
estado terrivelmente quente ali, mas vemos que aqui é um pouquinho mais quente do que é ali,
por causa da grande umidade. Isto nos deixa como que para baixo, depois de estarmos como
que acostumados com a umidade do ar dali.
7
Nós chegamos em casa e tivemos o primeiro culto no domingo passado, e vimos o
Senhor Jesus continuando Sua grande obra de amor e poder entre o povo. E o mesmo
Evangelho que preguei a vocês há quinze anos aqui em Arkansas, é o mesmo que creio ainda
hoje. Eu simplesmente não O mudo. Isto é Cristo.
8
No domingo houve algo que aconteceu na igreja. Aconteceu de eu olhar por ali e ver
um cavalheiro no qual um milagre foi realizado.
9
Notem, todos nós gostamos de nos vangloriar no Senhor Jesus. Nós amamos fazer
isto. Certa vez houve uma mulher que me disse, ela disse que a única falha que ela podia
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encontrar em mim era que eu “vangloriava muito de Jesus”. Eu disse: “Eu certamente irei para
o céu se aquela fosse a única falha que eu tinha, vangloriar de Jesus.” E então ela – ela
simplesmente não achava que Ele era Divino. Ela tentava dizer que Ele foi apenas um homem
e um filósofo, um profeta, ou algo nesta ordem. Mas eu disse que Ele era Deus. E então nós...
10
E ela disse: “Eu posso provar a você que Ele não era Deus.”
E eu disse: “Oh, eu não creio que você possa fazer isto.”
Ela disse: “Eu posso provar que Ele era apenas humano.”
Eu disse: “Agora, eu admito que Ele era humano, mas Ele era ambos: humano e
Divino.”
Ela disse: “Ele não podia ser Divino.”
E eu disse: “Oh, Ele - Ele era Divino, e Ele é Divino.”
Ela disse: “Oh, Ele não pode ser.” Disse: “Eu vou provar isto através da sua própria
Bíblia.”
Eu disse: “Está bem.”
11
E ela disse: “Em São João no capítulo 11, no caminho à tumba de Lázaro, a Bíblia diz
que: ‘Jesus chorou.’”
Eu disse: “Bem, e o que isto tem a ver com isto?”
Ela disse: “Bem, se Ele chorou, isto prova que Ele não é Divino.”
Eu disse: “Senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de
uma galinha que morreu de fome.”
Eu disse: “Você sabe mais do que isto.”
Eu disse: “Ele era humano quando Ele foi à tumba de Lázaro chorando. Isto é correto.
Mas quando Ele endireitou Seus ombros e disse: ‘Lázaro, sai para fora’, e um homem que
esteve morto por quatro dias levantou-se e viveu novamente, isto foi mais do que um homem,
para que pudesse fazer aquilo.” E eu ainda creio Nele dessa maneira.
12
No domingo, enquanto eu estava falando, nós... Eu pedi às pessoas para virarem-se no
Tabernáculo apertarem as mãos uns dos outros. E havia um amigo querido; eu apenas o amo.
Ele há pouco tem vindo para a igreja, ele e sua esposa. A esposa dele é uma enfermeira
formada. Ele é um inglês. Ela é uma norueguesa. Como isto aconteceu eu não sei. Mas,
contudo, ambos são boas pessoas. E tinha alguma coisinha de errado com este irmão, alguma
coisa no coração. E é um bom homem cristão, e é um homem intelectual também; ele trabalha
secularmente para contadores e assim por diante. E ele virou-se, e, quando o fez, sofreu um
ataque cardíaco, e caiu morto no chão.
13
E a esposa dele, sendo uma enfermeira, o agarrou rapidamente, e pegou no pulso dele
para sentir seu coração: “Ele se foi.” E eu olhei a face dele, realmente escurecida, os olhos
virados para trás, nem estavam fechados, mas saltados para fora. E ele estava... Eu fui à
plataforma e tentei aquietar a audiência. Muitas pessoas estavam tentando ajudar a irmã, é
claro, naquela condição com o marido dela. Alguém colocou algo sobre a cabeça dele, ou
melhor, debaixo da cabeça dele.
14
Eu tomei os batimentos do seu coração... seu pulso, no braço, e não havia mais
pulsação do que há num pedaço de madeira. Então, ajoelhei-me e orei: “Senhor Jesus, eu oro
a Ti, para que devolvas a vida ao nosso irmão Way.” E o coração dele bateu quatro ou cinco
vezes e começou a bater regularmente outra vez. E ele retornou outra vez, e esteve tentando
falar. Ele não conseguia; ele estava... O sangue pára, sabe, quando o coração pára. E foi logo
antes que o sangue circulasse corretamente outra vez. E eu o ouviele chamar meu nome, e
então eu voltei à plataforma.
15
Irmão Way, eu gostaria de saber se você poderia levantar-se para que assim as
pessoas vejam quem era o homem. Este é o homem que caiu morto de ataque cardíaco no
domingo de manhã. [A congregação regozija-se - ed.] Ali está a irmã Way, a esposa dele, a
enfermeira que estava ali e conferiu o pulso dele, e viu que ele... Então eu...
16
Talvez isto soe bem estranho às pessoas que não crêem nestas coisas. Mas eu tenho
visto o Senhor Jesus levantar os mortos muitas vezes. E isto não é novo para nós, assim nós
não... Eu penso que está bem em vangloriar-se em Jesus, mas penso que isto deveria ser
verdadeiro, aquilo no que você está se vangloriando. Então temos visto Ele... Nos últimos
quinze anos eu O tenho visto, em muitos casos infalíveis, levantar os mortos.
17
Especialmente um no México, onde o irmão Moore e eu estávamos, na Cidade do
México, quando um pequeno bebê morreu com pneumonia, numa manhã às nove horas, no
consultório médico. E a pequena mulher,... Nós não podíamos conseguir que ela... Bem, o
homem tinha distribuído todos os cartões de oração, e tínhamos que numerá-los enquanto
subiam. Não havia mais cartões de oração. E esta irmã mexicana tinha, eu penso, uns vinte e
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cinco anos de idade, e tinha um pequenino bebê morto; e estava chovendo, e ela o tinha sob
uma manta.
18
E na noite anterior àquilo, tinha havido um homem cego que estava... Oh!
Provavelmente tão velho como meu pai seria, provavelmente com setenta anos de idade, cego,
e recebeu a visão quando eu estava orando por ele. E naquela noite, com uma plataforma tão
larga quanto é esta aqui, ficou cheia de... Oh! Desta altura, de uns sessenta centímetros a um
metro de altura, com casacos e chapéus, e vestimentas velhas que eles tinham colocado ali.
19
E esta mulher estava tentando subir ali. E Billy Paul, meu filho, veio e disse: “Papai, eu
tenho próximo de trezentos cooperadores ali, e nem os trezentos juntos conseguem segurar
aquela mulher. Ela tinha um bebê morto sob uma pequena manta azul.”
Eu disse: “Bem,” eu disse ao irmão Jack Moore, “desça.”
20
O irmão Jack Moore e eu temos muitas coisas em comum. Eu não quero dizer que
somos parecidos, porque ele é um homem de aparência. Mas veja uma coisa a respeito do
irmão Moore, tanto eu quanto ele repartimos o cabelo da mesma maneira. [O Ir. Branham e a
congregação riem. – Ed.] Nós temos muitas coisas em comum. Eu pensei: “Ela não me
conhece,” e eles tiveram que me descer na plataforma com cordas e coisas, para conseguir
entrar. Então eu o enviei para orar por aquele pequeno bebê. Eu pensei: “Bem, eles não... Ela
jamais saberá a diferença.”
21
E então eu comecei a pregar novamente, quando... O irmão Espinosa, muitos de
vocês, irmãos, o conhecem, da Costa Oeste, estava interpretando. Isto foi ali ao lado da praça
de touros na Cidade do México. E eu olhei assim sobre a audiência e vi uma visão de um
pequeno bebê Mexicano assentado, sorrindo para mim. Então eu disse: “Tragam a pequena
senhora aqui.” Então impus as mãos sobre aquela forma pequena, morta, rígida e fria. O bebê
começou a chutar, e a gritar, e - e ali estava ele, vivo.
22
E eu enviei um mensageiro, o irmão Espinosa, para verificar com o médico, para
conseguir um atestado do doutor antes que pudéssemos publicar isto. O doutor escreveu o
atestado, que aquele bebê morreu naquela manhã em seu consultório, cerca das nove horas, e
então já era cerca de dez e meia aquela noite. E o bebê está vivo hoje, gozando de boa saúde,
para honra e glória de Deus.
23
Então vendo muitas coisas acontecerem, nem precisávamos falar acerca de nosso
irmão Way ali, mas verdade é verdade. E Deus não faz essas coisas apenas para... Ele quer
que isto seja conhecido, e que as pessoas saibam que Ele os ama. E pela graça de nosso
Deus, o irmão Way está vivo e assentado entre nós nesta noite. Estamos gratos por isto.
24
Eu pensei, estando neste acampamento, enquanto vinha, de simplesmente não
interromper este grande tempo. Billy estava dizendo-me esta tarde, disse: “Você fala acerca do
verdadeiro Pentecostes antiquado,” disse: “espere até você chegar lá.” Disse: “Eles cantam
como se tivessem tido esta experiência por cinquenta anos.”
Eu disse: “Eu penso que alguns deles já têm tido a experiência por cinqüenta anos
sim,” e eu simplesmente amo entrar numa reunião assim, eu creio que todos amamos, onde
nós simplesmente podemos ir diretamente nisto.
25
Como eu costumava contar a historinha sobre pescaria. Eu estava pescando trutas ali
no norte, em New Hampshire. E ali em cima da montanha, eu tinha levantado uma pequena
tenda; oh, aquelas tendas em forma de A, pequenas tendas militares usadas pelo governo. E
encontrei um lugar onde havia muitas trutas, era sob um arbusto. E havia um – um salgueirode-alce ali, e toda vez que eu tentava lançar a minha isca, ora, eu acertava o salgueiro. Então
naquela manhã me levantei, e fui ali logo cedo, e pensei: “Vou cortar estes salgueiros.” Eu
apenas... Se eu pescasse um peixe, eu o comeria, os demais eu soltaria. Então eu tinha a
semana toda, poderia cuidar de tudo, e eu estava sozinho.
26
E enquanto eu estava fora naquela manhã, eu já estava voltando, uma velha ursa e
dois filhotes entraram em minha tenda. E você fala acerca de arrebentarem as coisas, eles é
que realmente arrebentaram tudo. E eles rasgaram tudo. E eu - eu pensei... Quando eu voltei,
eu ouvi um barulho, e olhei por ali em alguns pequenos arbustos enquanto voltava. E a mãe
ursa e os filhotes estavam realmente tendo um bom tempo e remexendo em tudo.
27
E ela me viu, e ela correu e chamou seus filhotes. Um deles foi e o outro não. O
companheirinho moveu-se, ele era desta altura. Ele estava assentado assim. E pensei: “Bem,
em que aquele companheirinho está tão interessado?”
28
E dei a volta e olhei. Eu disse: “Saia daí! Saia daí!” E ele simplesmente ficou ali. Eu
pensei... E eu observei a velha mãe, porque, vocês - vocês sabem, se mexer com seus filhotes,
ela te ataca com as unhas, vocês sabem. Então eu observei; havia uma árvore bem perto,
sabe. Eu tinha uma velha pistola enferrujada ali na tenda, que provavelmente já estaria
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quebrada então. E, de qualquer forma, eu não queria atirar na velha mãe e deixar os dois
órfãos na floresta. Então continuei observando desta árvore e fiquei por ali para ver em que o
pequeno companheiro estava tão fascinado.
29
E vocês sabem, eu – eu – eu gosto de panquecas. Eu... Nós - nós somos todos
sulinos, não somos? [A congregação diz, “Amém.” – Ed.] Panquecas é o que tem ali no sul,
sabe, então... Eu realmente gosto demais delas, eu sei... Não tenho muito de metodista em
mim; eu realmente gosto de despejar o melado. Eu realmente as batizo, despejo-o cobrindo-as
completamente. Então eu não gosto de aspergir apenas um pouquinho como você vê nestes
lugares aqui, uma coisinha. Eu gosto de ir onde você realmente despeja aquilo, vocês sabem,
e misturar bem e deixá-las pesadamente encharcadas.
30
Eu tinha um balde pela metade de - de um bom velho sorgo. Este pequeno urso abriu a
tampa e estava realmente deliciando-se com meu melado. E eu continuei observando-o ali do
canto. E ele pegava sua patinha e a afundava naquele balde, vocês sabem. E ele não sabia
como tirar o melado, então ele - ele apenas pegava a pata e a afundava em meu melado, e
então a tirava de volta e lambia, enquanto aquilo escorria.
31
Eu vou dizer a vocês, quando eu finalmente fui por ali e atraí a atenção dele, ele olhou
para mim. Ele não podia me ver; ele estava melado do topo da cabeça até embaixo. Sua
barriguinha estava toda cheia de melado. E os olhos; ele nem mesmo podia abrir os olhos para
me ver, você sabe, estava tentando olhar.
32
Eu pensei: “Isto é correto. Não há condenação para aquele que está comendo.” Pense
em uma boa e antiquada reunião Pentecostal quando nós esticamos nossos braços e os
afundamos neste jarro de mel, um tanto assim, vocês sabem, naquele Mel Pentecostal.
33
Sabem vocês, a coisa estranha naquilo é que quando ele ficou com a barriguinha
cheia, e meu balde todo melado por fora, ele foi para junto da mamãe e do irmãozinho, e sua
mamãe o lambeu.
34
Então, vocês sabem, eu espero que obtenhamos muito disto sobre nós aqui, para que
quando formos para casa, aqueles que não vieram possam lamber de nós, um pouco de nossa
experiência, contar-lhes acerca das grandes coisas que o Senhor fez aqui em Hot Springs. Que
o Senhor abençoe vocês.
35
E agora, eu creio... Eles me disseram que não conseguiram distribuir em tempo, ou
algo assim, anunciar e distribuir alguns cartões de oração, para orarmos pelos enfermos: nós
chamamos alguns números que têm nos cartões e oramos por eles. E então, gosto disto,
porque isto me dá uma noite para me familiarizar. E então, amanhã à noite, eu penso, eles vão
distribuir os cartões de oração, em algum momento na parte da tarde. É isto? Sim, você já...
Seis horas? Amanhã à noite às seis horas.
36
Agora, eu pensei em tomar apenas uma pequena porção da Escritura para ler esta
noite, e vermos se podemos encontrar o que o Senhor tem a nos dizer. E agora, antes de
abrirmos o Livro, vamos falar com o Autor do Livro, enquanto inclinamos nossas cabeças.
37
Antes de orarmos, e com suas cabeças inclinadas; todas as preocupações,
brincadeiras do dia, e pequenos sensos de humores que temos tido, vamos colocar isto de lado
agora, porque estamos nos aproximando do Rei. Há algum pedido especial que gostaria que
fosse lembrado, apenas levante a mão e diga: “Senhor...” Segure seu pedido bem lá em seu
coração.
38
Nosso Pai celestial, nós consideramos isto um privilégio tal, Deus Todo-Poderoso, vir à
reunião do Senhor, para juntos termos companheirismo, testemunhos, falarmos das grandes
coisas que Tu tens feito, e os lugares onde temos estado. E isto me lembra de Atos 4, na
Bíblia, quando eles estavam regressando e falando do que o Senhor tinha feito. E todos eles
oraram e o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido.
39
Deus, nós não estamos tão ansiosos para ver o edifício sacudir, nesta noite, porém nós
gostaríamos que Tu nos sacudisses, Senhor. Sacudir nosso entendimento. Sacudir nosso ser,
nossas emoções, nossos corações de entendimento, para que possamos sair daqui esta noite
mais determinados do que alguma vez estivemos para Te servir. Para que possamos sentir a
Presença de um revigorante Pentecostes, e o Espírito Santo sendo derramado sobre nós
novamente, uma vez mais, como ali naqueles bosques e colinas no Arkansas, há cinqüenta
anos, quando os antepassados vieram em cavalos e carroças, pregando este Evangelho.
40
Querido Senhor, que possamos, os portadores desta grande e digna causa que Tu
enviaste aqui, que não nos envergonhemos desta grande coisa; porém que possamos
caminhar nas pegadas daqueles que foram antes de nós, Senhor, carregando a bandeira do
Senhor Jesus.
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41
Que possam outros, que não têm ainda aceitado este grande plano de salvação que
Deus tem colocado nas Escrituras para nós, dito antigamente através de todo o Velho
Testamento, e hoje estamos gozando disto, que haja uma grande sacudida entre nós, Senhor,
e uma renovação de fé e - e uma renovação de esforços.
42
Eu Te agradeço por esta convenção, por este grupo de pessoas que ainda está
firmado, Senhor. Nesta hora de provas que têm vindo a terra, para provar aqueles que estão
professando serem cristãos, que sejamos encontrados no final, dignos de entrar no gozo do
Senhor que tem sido preparado para o Redimido desde a fundação do mundo. Abençoe a Tua
Palavra.
43
Senhor, lembra-Te de cada mão que foi levantada. Tu conheces o objetivo; Tu
conheces o motivo; Tu conheces o pedido por detrás daquela mão. Eu oro Deus, que Tu
concedas isto a cada um. Que cada homem que... ou mulher, menino ou menina, que tem
levantado a mão, que querem mais salvação, ou um caminhar mais próximo, ou Te conhecer
como seu Salvador pessoal, que eles jamais deixem este solo até que seus pedidos sejam
respondidos.
44
Para aqueles que estão enfermos e necessitados, nós oramos, Deus, que haja tal onda
de cura através deste lugar, que não haja uma pessoa fraca que venha a este solo e saia da
maneira que entrou. Tu, que podes ressuscitar um homem dos mortos, e apresentá-lo aqui
diante de nós, isto nos mostra que Tu és o mesmo Deus que esteve ali ao lado da sepultura de
Lázaro, e o chamou dentre os mortos, Pai, que eles saibam que Tu és o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Há um aqui entre nós que há poucos dias foi chamado da terra, além da sombra
do conhecimento do homem nesta vida. Como Te agradecemos por isto.
45
Abençoa-nos juntamente agora enquanto estudamos Tua Palavra, pois
verdadeiramente Tua Palavra é a Verdade. Tu e Tua Palavra sois Um. Eles não podem estar
separados. Então pedimos Tuas bênçãos sobre nós, Pai, enquanto esperamos em Ti para falar
conosco esta noite, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Agora, se desejarem, eu gostaria de entrar nas Escrituras, e assim por diante.
46
Eu como que tinha recém deitado na cama e ia dormir; e a primeira coisa, você sabe,
Billy veio e disse: “Vamos.” Eu disse: “Você quer dizer que está na hora do culto?” Eu tive que
buscar uma porção das Escrituras que usei antes para falar esta noite. E eu pensei que talvez
fossem distribuídos alguns cartões de oração e oraria pelos enfermos e assim por diante. Eu
tenho notado, desde que cheguei aqui, que há duas pessoas deitadas em camas, talvez
viessem para receber oração esta noite.
47
Agora, e Billy voltou e disse: “Eu simplesmente não cheguei a tempo, papai.” Falando
sobre isto. Disse: “Nós tentaremos distribuí-los amanhã à noite.”
Eu disse: “Está bem, veja se você consegue alguns irmãos, consiga-os e distribuam
alguns cartões”
48
Então agora, eu quero que vocês abram comigo no - no Livro de II Reis capítulo 1. E
então também quero que vocês abram ali em Jeremias capítulo 8 e versículo 22. Vamos ler
apenas uma porção desta Escritura.
E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acazias pelas
grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu; e enviou mensageiros e disselhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença.
Mas o anjo do SENHOR disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares
com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para
irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom?
E, por isso, assim diz o SENHOR: Da cama, a que subiste, não descerás, mas sem
falta morrerás. Então, Elias partiu.
49
E então no Livro de Jeremias, capítulo 8 e o versículo 22...
Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não
teve lugar a cura da filha do meu povo?
50
Eu quero falar, se pudermos chamar assim, sobre o tema: “Por quê?” Isto é uma
pergunta, e Deus está fazendo esta pergunta. E Deus é eterno. Sabemos que Ele é eterno. Ele
é sempiterno. Ele jamais teve um princípio e Ele jamais pode ter um fim. A eternidade jamais
começou; ela nunca termina, porque ela é eterna.
51
E Deus não pode mudar Sua mente nem Sua maneira. É por isto que nós, como povo
que não aceita credos que sejam contrários à Palavra, porque nós cremos que Deus e Sua
Palavra são o mesmo. Nós cremos no que a Bíblia diz em São João capitulo 1, que: “No
princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós.” Então, quando Deus diz algo, Ele não pode, nem amanhã ou em qualquer
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outro tempo, alguma vez voltar atrás quando Deus é chamado em cena para fazer uma
decisão. E Sua decisão é eterna. Ela não pode ser mudada.
52
E Deus foi chamado para fazer uma decisão para a raça humana no jardim do Éden,
quando o primeiro pecado foi cometido. Ele poderia alguma vez ser capaz de redimir Seu filho
perdido de volta ao companheirismo com Ele novamente? E Ele estabeleceu um programa.
Isto não tem sido mudado: através do sangue. E siga as Escrituras; isto jamais foi alterado ou
mudado, e nem pode ser, porque isto é a decisão de Deus, pelo Sangue. Embora tentemos
alterar isto. Nós temos tentado educar assim. Nós temos tentado denominar isto. Nós temos
tentado fazer tudo o que há na lei do homem, para tentar mudar Aquilo, como Adão fez com as
folhas de figueira e assim por diante. Mas isto ainda assim permanece; o Sangue é o único
lugar de companheirismo.
53
Sendo assim podemos estar reunidos esta noite, não como uma denominação, talvez
muitos de nós juntos... Mas não podemos estar aqui para representar uma denominação; nós
temos que estar aqui neste companheirismo sob o Sangue de Jesus Cristo. Nós todos
podemos ser irmãos e irmãs. Deus faz um caminho para o homem, e então o homem recusa
caminhar naquele caminho, então Deus tem o direito de perguntar: “Por que você fez isto?” E
isto é o que Ele fez então, e isto é o que Ele faz agora. E é por isto que Ele - o que Ele vai
perguntar no julgamento. A eles tem sido perguntado: “Por quê?”
54
Agora, começamos ler nossa Escritura logo após onde fala da morte de Acabe, o rei
mau, um crente fronteiriço, um homem que sabia qual era a coisa certa a ser feita e, contudo
ele não teve coragem de avançar e fazer o que ele sabia que era certo.
55
Eu apenas penso, se este mundo não está contaminado hoje com Acabes, esta
cristandade na qual vivemos está contaminada com Acabes, com homens que realmente
sabem que é certo dar sua vida e ser - a Deus e ser cheio do Espírito, e seguir os
ensinamentos desta Bíblia, e ainda não têm a coragem para se posicionar e fazer isto. Lembrome novamente de outra situação como aquela em Sodoma.
56
A Bíblia diz, “Os pecados de Sodoma aborreciam a alma do justo Ló, diariamente.” E
como era justa a alma do homem, e ele olhava para os pecados da terra, e sabia o que estava
errado, que eles estavam fazendo o errado e, contudo não tinha coragem para se posicionar
por sua convicção.
57
Não é de se admirar que o mundo todo tenha se tornado uma Sodoma e Gomorra, e
como que os Lós hoje, através da nação e ao redor do mundo, em igrejas que estão
convencidos de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Seu poder é
simplesmente tão real hoje quanto foi, não têm coragem de se posicionar no púlpito e
denunciar o pecado por causa de algumas barreiras que os excomungaria do companheirismo
ao qual eles se têm unido. Contudo, voltam ao Sangue de Jesus Cristo, o único remédio. “Por
quê?! Por quê?!”
58
Acazias era o - o filho de Acabe, ele foi criado num tipo de lar que - que era um lar
morno. Nem todos eram cristãos. A mãe dele era uma pagã. E o pai dele tinha se casado com
uma de fora do companheirismo, casou-se com uma mulher que não era uma crente. E isto
sempre é um tipo de lar ruim para qualquer criança crescer, quando incredulidade e fé tentam
se misturar.
59
E agora, se o pai tivesse sido realmente um homem forte em sua fé, a criança poderia
ter tido uma oportunidade melhor, mas ele não teve. Ele não teve. Ele sabia que havia um
Deus. Ele sabia que havia um Jeová. E então ele - os deuses de sua mãe, e assim por diante.
Ele ficou todo confuso. Então depois da morte do seu pai, este garoto nesta condição, como
que confuso, um e outro caminho...
60
E veja se isto não é um quadro da terra hoje! Um na família é desta maneira, o outro de
outra, e um vai por este caminho e o outro por outro caminho. Não é de se admirar que
estejamos produzindo tanta delinqüência juvenil, e todos os demais tipos de coisas, sob o
nome de cristianismo. É porque não há unidade. Não há um verdadeiro chamado para fora e
um posicionamento por Deus.
61
Agora, vemos que este companheirinho herdou o trono de seu pai. Um dia, ali do topo
de sua sacada em algum lugar, caminhando, ele caiu pelas grades. Talvez ele tivesse se
intoxicado e caiu pelas grades de um quarto alto, provavelmente no piso do chão, atingindo um
banco ou algo, e quebrou algumas costelas e contundiu-se. E a doença deve ter gerado uma
infecção em algum lugar, ou a contusão levou-o a ter febre. E ele estava bem enfermo.
62
Claro, naqueles dias eles não tinham os remédios que têm agora. Talvez os médicos
vieram e fizeram o que puderam pelo companheiro, mas eles não tinham o suficiente. Então
ele sabia que a única coisa que ele podia fazer seria ir a um poder mais alto do que aquele que
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os médicos podiam produzir em sua terminologia da medicina. E ele pensou em ir então; e ele
enviou para sua mãe.
63
Que lição que isto deve ser para as mães. Uma criança, normalmente ouve a sua
mamãe. E ele foi ao seu - enviou ao deus de sua mãe, Baal-Zebube, a Ecrom, onde estava sua
estátua, seu monumento. E disse: “Ide consultai os sacerdotes ali, e que eles consultem a
estátua de Baal-Zebube, e vejam se vou recuperar desta enfermidade que tenho ou não.”
64
Mas sabem, aquele homem realmente, vocês podem imaginar? Um povo que estava
suposto a ser um povo temente a Deus, permitiu que tal homem governasse sobre eles, é por
causa da condição morna. Era a condição na qual a igreja tinha chegado que colocou tal
homem no poder, ou permitiu isto. Eu não penso que os tempos tenham mudado muito; parece
haver muitos deles na mesma condição. E permitem este homem governar, ter controle do
país, consultar alguma estátua de alguma idéia pagã para saber acerca de sua condição.
65
Então, vocês sabem, por trás disto tudo, não importa o quanto pareça que Deus tenha
virado Sua face das pessoas, Ele faz isto alguma vez para ver que tipo de atitude você toma.
Cada filho que vem a Deus tem que ser provado e castigado.
66
Então há um pequeno lugar num homem e numa mulher quando eles são nascidos do
Espírito de Deus, que é eterno. E você entra num lugar em certos tempos para onde tudo...
Tudo que é humano em você, arrazoamento, o diabo pode arrazoar isto pra fora de você. Mas
quando isto tudo se rompe, então se aquela Vida Eterna não está ali, você também cairá,
porque você pode arrazoar a si mesmo para longe de Deus. Mas um homem que diz ser um
cristão não tem direito no púlpito, nem no escritório, ou um líder em algum lugar, até que
primeiro ele suba aqueles degraus a um lugar onde ele é nascido do Espírito de Deus, cheio do
Espírito Santo, de tal maneira que ninguém possa tirar isto dele.
67
Deus, quando Ele enviou Moisés ao Egito para libertar as pessoas, primeiro Ele o levou
na parte de trás do deserto, e em quarenta anos tirou toda a teologia que ele tinha, e então
apareceu a ele. Ele soube mais acerca de Deus, em cinco minutos na Presença da sarça
ardente, do que soube nos quarenta anos de aprendizado que teve. Isto é o que a igreja
precisa esta noite, é de outra experiência com a sarça ardente, onde pessoas astutas na fala...
Ora, as Escrituras dizem que, “Os dois espíritos nos últimos dias seriam muito parecidos, que
enganaria até o eleito se possível fora.”
68
Um homem deve primeiro entrar naquele solo sagrado com Deus, onde todos os
teólogos, todos os doutores em divindade, todos os arrazoamentos, todos os ateus, nada mais
poderá alguma vez tirar aquilo dele. Ele estava ali quando Deus veio, e ele sabe o que
aconteceu. Você não pode arrazoar isto para fora dele; ele estava ali quando aconteceu. Este é
o tipo de homem que precisamos hoje no governo, na igreja, e em qualquer outro lugar, em
tempos como este. Para a liderança precisamos de um homem que seja cheio do Espírito
Santo.
69
Isto é o que a igreja precisa hoje; não de um teólogo, mas de um cheio do Espírito, um
homem nascido de novo cheio do Espírito Santo. Eu digo a vocês, se tivéssemos mais disto, a
igreja se pareceria diferente do que se parece no tempo presente. As coisas seriam diferentes
se apenas tivéssemos mais homens cheios do Espírito de Deus, não indo atrás de tradições
dos anciões, e assim por diante.
70
Agora, vemos que este companheiro enviou ali para conseguir esta informação do - do
deus de Ecrom, Baal-Zebube. Mas o tempo todo Deus sabia que ele estava fazendo isto. Então
Ele tinha um profeta ali chamado Elias. Então Ele falou a Elias e disse: “Vá a certa estrada e
fique no caminho. Os mensageiros estão vindo.” Veja você, você não pode esconder nada de
Deus (Vê?), não importa o que você está fazendo. Agora, quão pouco aquele companheiro
sabia que Deus estava falando a Elias ali no deserto em algum lugar, numa cabana enlameada
em algum lugar, e podia dizer-lhe: “Vá, fique na curva da estrada ali, e fale com aqueles
companheiros, e diga-lhes para voltarem e diga-lhes: ‘Assim diz o Senhor, ele não sairá
daquela cama.’”
71
E Ele disse: “Pergunte-lhe: ‘Por que você fez isto? O que te faz fazer isto? É por que
não há Deus em Israel? É por que não tem um profeta? Esta é a razão pela qual você fez isto?
Ora, você sabe o que tem acontecido. Você conhece as Escrituras. Você as tem em seu
próprio palácio. Os sacerdotes estão por ali. Sem dúvida que você as tem lido desde que era
um garotinho. E por que você fez uma coisa tão tola como esta?’”
72
Eu desejaria saber esta noite se Cristo viesse em cena, ou sobre a nação hoje, levando
esta nação a julgamento, se esta mesma pergunta não seria feita. Por que isto, por quê? Por
que estamos fazendo estas coisas? Por que estamos alvoroçando o governo, se deveríamos
ler a Bíblia em público e, ora, se estamos lendo toda esta tolice? Nossos antepassados não
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estabeleceram esta constituição em ordem? Esta nação não nasceu sobre os princípios da
Bíblia? Não estamos aqui pela liberdade de religião, para agir em Deus da maneira que
sentimos de agir, da maneira que somos convencidos que é a verdade?
73
Mas, veja, temos feito algo como eles fizeram então. Estamos apenas permitindo
qualquer coisa, a política nos engolindo, ao invés de respeitar nossa fé em Deus, e homens
que têm se posicionado pela verdade. E estamos permitindo nossas políticas passarem por
cima disto, e votando em tal coisa que está poluindo esta nação, enquanto estamos entrando
em julgamento. Deus levantará em cena algum dia, com um profeta poderoso, e falará nesta
geração, e dirá às pessoas, e elas verão que é Deus falando, mas elas não se arrependerão.
Será simplesmente como foi.
74
Ele disse: “Não há Deus em Israel? É por que não há Deus?” Foi o mesmo que
Jeremias disse: “Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá?” Então, eles não puderam
responder àquilo. É claro que havia. Bem, Ele disse: “Então, por que, por que você fez isto?
Por que a filha do Meu povo não foi curada?”
75
Agora, nós perguntamos isto esta noite. Por quê? Não há Bíblia? Não há Deus? Não
há diferença? Se Deus vai trazer o povo a julgamento, Ele tem que fazer algo pelo qual julgálos. Tem que haver um padrão.
76
Se Ele vai julgá-los pela igreja Católica; então se Ele os julga pela igreja Romana, a
igreja Grega está perdida, as demais igrejas Católicas estão perdidas. Se Ele julga pela Grega,
a Romana está perdida. Se Ele julga pela Luterana, a Metodista está perdida. Se Ele julga pela
Metodista, a Luterana está perdida. Ele não pode julgar por uma igreja; há muitas organizações
diferentes.
77
Mas Deus julgará o mundo, Ele disse, por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a Palavra, e a
Palavra é Deus. E Ele os julgará por esta Bíblia, pois esta é a Palavra. Este é o Padrão de
Deus. Nós devemos nos alinhar com aquilo que a Bíblia diz.
78
E nós desejamos saber por que temos tanta confusão, tantas organizações, tantas
diferenças separando a irmandade, e tudo mais. É por que não há bálsamo em Gileade? É por
que não há médico ali? Eu pergunto se Deus nos faria esta pergunta.
79
Agora, isto não era - isto não era precisamente correto que eles não tinham um Médico.
Eles tinham. Deus era o Médico. E não era porque não havia um Deus em Israel. Havia um
Deus. E eles tinham um profeta para consultar, para saber o que eram aquelas coisas. Mas isto
era a própria teimosia do rei. Isto é correto.
80
E este é o problema com a nação hoje. É a teimosia do próprio povo. Não porque não
temos o mesmo Deus que cruzou o Mar Vermelho com Seu povo, e que os alimentou por
quarenta anos no deserto. Não é porque não temos o mesmo Deus que tínhamos no princípio.
É a própria maneira teimosa do povo. Eles não querem se inclinar. Eles não querem - ter nada
a ver com a santidade e pureza da maneira Bíblica de viver. Eles prefeririam pertencer a uma
igreja e colocar o nome deles num livro, e viver como o resto do mundo do que inclinar-se às
promessas e aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Este é o problema hoje. Esta é a
razão pela qual as coisas estão indo da maneira que estão; as pessoas afastam-se da Palavra.
Vocês jamais serão capazes de serem corrigidos até que voltem ao caminho correto.
81
Eles construíram este edifício, eles jamais o teriam construído se não tivessem um
alicerce. Você tem que ser colocado na fundação. E a fundação é a Bíblia, a doutrina dos
apóstolos e profetas, e assim por diante, da Bíblia.
82
A própria maneira teimosa do Rei, Ele simplesmente não quis - enviar ali. Isto não era
muito popular. O verdadeiro e real modo de viver de Deus jamais tem sido popular. Jamais
será popular, “Pois a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem.” Paulo
disse: “Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê.”
83
Agora, vemos aqui que o rei era teimoso. Assim como é hoje, um paciente se deitaria
numa... E se um paciente fosse a um médico e se deitasse na entrada, e ele tivesse algum tipo
de febre que iria matá-lo? E o médico viesse à porta e dissesse: “Senhor, eu tenho o remédio
aqui.”
Ele dissesse: “Ah, eu não quero.”
“Entre; eu vou te dar a injeção, a vacina.”
“Eu não quero seu remédio.”
E dissesse então: “Senhor, eu posso te ajudar se você entrar.”
“Bem, não vou entrar.”
84
E o homem, deitado ali na porta do médico, morre. Morre na porta do médico porque
ele não aceita a vacina para a febre tifóide, ou seja lá o que fosse que ele tivesse. Ele não
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aceita a vacina para isto, e o homem morre bem na porta do médico. Agora, o homem... Você
não pode culpar o médico, se ele tem o remédio que - cura as enfermidades, e o médico
estava desejando dar isto, e aquilo tinha sido providenciado. E o homem se assenta, chega o
mais próximo que pode da porta do médico e assenta-se ali e morre. Você não pode culpar o
médico. Você não pode culpar a medicina. É o homem que tem que ser culpado, morrendo na
porta do médico, com uma enfermidade que há um remédio para curá-la, que pode curá-la, ali
do lado de dentro. Bem, isto é apenas uma parábola.
85
Mas você sabe, Deus tem o remédio do lado de dentro de Seu Reino, que cura cada
doença de pecado que há no mundo, e as pessoas ficam bem na porta da igreja. Não somente
isso, mas elas ficam, assentam-se nos bancos, e morrem, e estão perdidas, e vão para o
inferno porque recusaram aceitar o remédio do Médico. Amém. Isto é correto. Elas
absolutamente se recusam tomar o remédio do médico; por esta razão morrem de febre.
86
As pessoas assentam-se na igreja e ouvem a mensagem de Deus, e crêem nela, mas
não a aceitam. Elas não dizem: “Bem, agora, eu não creio que isto está correto.” Alguma delas
vem, concordam com isto, e dizem: “Eu creio que Isto é correto”, mas não fazem aquilo. Vê,
você morrerá. Morrendo nos bancos da igreja, porque não aceitam o remédio. Não aceitam. Vê
o que isto faz, pega um pouquinho da popularidade das pessoas. Isto como que os atinge um
pouquinho.
87
Elas têm medo do novo nascimento. Você sabe, qualquer nascimento é uma bagunça.
Não importa onde for: se é num chiqueiro de porcos ou num hospital decorado em rosa, é uma
bagunça, e assim é o novo nascimento. Isto te fará fazer coisas que você não pensava que
faria. Isto te endireitará. Mas antes que você possa endireitar-se, você tem que vir por esta
bagunça. Isto é correto. Amém. Antes mesmo que uma semente possa nascer ela tem que
apodrecer e morrer. E este é o problema com o povo hoje; eles não querem apodrecer e
morrer para o mundo, para que então possam ser outra vez nascidos do Espírito Santo. Eles
têm medo deste novo nascimento. Eles têm medo.
88
Isto faz com que eles façam coisas que não querem fazer. Isto tira a popularidade
deles. Isto tira o formalismo deles. Oh, eu vou dizer a vocês: estou feliz por haver uma vacina
esta noite, que vai tirar isto de você, irmão, que vai tirar o mundo. Isto fará as pessoas e a
irmandade ajuntarem-se independentemente das diferenças denominacionais. Isto fará alguém
usando um macacão colocar os braços ao redor de alguém usando um fraque e gritar: “Irmão,
estou feliz em ver você.” Amém. Certamente. Mas você... Eles têm medo desta vacina. Oh, que
coisa!
É perigoso recusar o remédio do médico, você sabe, se você vai a ele. E está com
89
medo... Se você recusa o remédio, é perigoso. Você pode morrer. Mas com aquilo você
apenas morreria fisicamente, ao não tomar o remédio do médico. Mas quanto mais perigoso é
recusar a vacina de Deus contra o pecado!
90
Aqui há algum tempo eu apanhei um resfriado, e alguém me disse, disse: “Bem, Billy,”
disse: “você mantém com sua religião durante sua enfermidade?” Disse: “Você sabe, você crê
em cura Divina; você ainda mantém sua religião?”
91
Eu disse: “Não, ela me mantém. Não a idéia de eu mantê-la; ela me mantém.”
92
Quando o Sangue de Jesus Cristo foi derramado no Calvário, Deus fez uma
preparação. Quando o homem pecou pela primeira vez, ele deixou para si uma grande brecha
pela qual passou, não deixando para si nenhum caminho de retorno. Deus, rico em
misericórdia, aceitou um substituto, e este foi o sangue de um cordeiro ou um boi, e este
substituto durou por anos.
93
Moisés esteve sob a inspiração de Deus, quando o pecado não estava nem mesmo
separado, isto era apenas coberto pelo sangue de touros e cabras. E ele tinha a glória de Deus
sobre ele a tal ponto que ele podia trazer moscas à existência, ele podia trazer rãs à existência.
Porque uma palavra é um pensamento expressado, e Deus trouxe Seus pensamentos a
Moisés, e Moisés os expressou com palavras. E quando a Palavra foi falada, o mundo todo foi
formado pela Palavra de Deus.
94
Costumava haver um tempo quando eu ia à escola, e sujava minha camisa com tinta
preta. Mamãe costumava pegar minha camiseta e dizer: “Estenda isto para mim, rapidamente,
querido,” e colocava querosene nela. E tudo o que o querosene fazia era espalhar a sujeira, e
fazia uma mancha maior, onde ela colocava o querosene na tinta. Isto é tudo o que ela sabia.
Isto era o melhor que ela tinha.
95
Mas hoje é diferente. Eles têm fabricado uma coisa chamada alvejante. E você... É
uma química que toda vez que a tinta cai naquele cloro, ou alvejante, seja o que for... Quando
atinge isto, você não pode mais encontrar aquela mancha de forma alguma. O que acontece a
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isto? Pingue uma gota de tinta preta em um tubo de alvejante, ora, ela desaparecerá. Você não
pode encontrar nem fumaça daquilo.
96
Se eu fosse um químico... Estas palavras podem não ser exatamente de acordo com a
ciência, mas vou dizer o que é isto? “É H20, água, para uma coisa. Então há uma química
nisto, que a torna preta.” Há somente uma cor original, e esta é a branca. Todas as outras
cores são perversões desta. E agora eu digo... E então se você pudesse dispersar isto ali,
talvez você dissesse, “Bem, isto se tornou num ácido quando atingiu o alvejante. Isto se tornou
num ácido.” Correto, mas então para onde foi o ácido? “O ácido voltou...”
97
Agora, estamos falando de coloração aqui, a coloração. Diz: “Isto voltou às moléculas.
Bem,” diz: “quatro vezes seis moléculas mais nove fazem a molécula H.” Se fosse quatro mais
seis mais oito o que sairia? Rosa ao invés de preto. Então isto voltou ali aos átomos. Então dos
átomos, mais um mais B2 mais três são 4, que colocado com a molécula H significa o quê?
Então você volta para o preto novamente. E então quando você vai além disto, você chega aos
elétrons.
98
Para onde você vai a partir daí? Você terá que voltar. Porque isto é uma criação, isto
teve que vir de um Criador. Você tem que fazer isto. E então, isto foi todo o caminho de volta
até seu Criador. Aquela coloração que estava naquela tinta jamais poderá retornar novamente.
99
Agora, Deus, viu que o sangue de touros e cabras não podia tirar o pecado, Ele não
manufaturou, senão que Ele criou uma química no Sangue de Jesus Cristo, amém! Que o
pecado, uma vez confessado da maneira correta... Você nem mesmo cobre aquela brecha;
você retira a brecha completamente, e Deus nem mesmo sabe que você alguma vez pecou.
Isto é correto. Ele disse que Ele os coloca no Mar do Esquecimento, para não mais lembrar
aquilo contra você de maneira alguma. Então homens e mulheres ficam na Presença de Deus,
como filhos e filhas de Deus, com a mesma natureza de seu Deus em seus corações.
100
Onde a igreja está hoje, irmãos? O que tem acontecido à igreja? Quando - nós
podemos ver que o Sangue de Jesus Cristo assim remiu pecados, que Deus nem mesmo Se
lembra que nós pecamos. Então: “Qualquer coisa que pedirdes em Meu nome, Eu o farei.”
Qual é o problema? É porque alguém tem estado ocultando estas Escrituras das pessoas. Esta
é a única coisa que posso deduzir que esteja sendo feita, porque o remédio de Deus ainda é o
mesmo. Agora, é perigoso recusar a vacina do médico, e quanto mais a de Deus.
101
Agora, como o homem alguma vez encontra remédio de alguma forma, para funcionar
num ser humano? Você sabe o que os químicos fazem, ou melhor, os cientistas? Eles pegam
uma doença, e encontram que tipo de germe tem nela, então eles pegam algum tipo de
veneno, antídoto, e assim por diante, veneno suficiente para te matar, e antídoto suficiente
para evitar que isto aconteça, e eles a injetam primeiro num porquinho-da-índia. Eles lhe dão a
enfermidade que você tem. E então eles colocam o remédio no porquinho-da-índia, e se ele
sobreviver a isto, então eles o dão para você. Então é uma grande coisa, você sabe; dar isto ao
porquinho-da-índia e ver se ele suporta aquilo, e se o porquinho-da-índia não morrer, então
eles o dão pra você. Agora todas - nem todas as pessoas são como porquinhos-da-índia, você
sabe, e então isto mata alguns e ajuda a outros.
102
Mas há uma coisa acerca desta vacina que Jesus Cristo dá; ela ajuda a qualquer um.
Não é um remédio; é uma cura.
103
Você ouve as pessoas dizerem hoje: “A doença que mais mata é a do coração.” Eu
discordo deles; não para ser diferente. Eu apenas discordo porque eu sei que está errado. A
doença que mais mata é a doença do pecado. Correto! Nem todos os problemas cardíacos
juntos, mas a doença do pecado.
104
Sabe, algumas pessoas dizem: “Bem, agora, irmão Branham, eu creio que você esticou
o cobertor um pouquinho aí. Agora, deixe-me perguntar-lhe algo. Um homem tem que pecar;
eu tenho que pecar apenas um pouquinho todos os dias.” Isto é porque você jamais tem sido
vacinado. Isto é tudo. Vêem? Uh-huh! Sim. Você jamais provou do remédio de Deus. Isto é
correto. Se você fizer isto, então você não fará aquilo.
105
Dizem: “Eu apenas tenho que fumar. Algo simplesmente me faz fumar.” Prove a vacina
uma vez e veja se ela funciona ou não. Você diz: “Eu - eu simplesmente não consigo evitar
fazer isto. Eu – eu...” Bem, você apenas tome a toxina de Deus uma vez e veja o que ela faz
para você.
106
Uma mulher disse-me há não muito tempo. Eu a estava atingindo ao falar sobre usar
estas velhas roupas escandalosas. E ela disse: “Agora, irmão Branham, deixa-me dizer a você,
você não tem o direito de dizer isto. Nós temos o direito de usar shorts se quisermos.”
Eu disse: “Eu penso que isto é certo. Mas se você fosse uma cristã, você não iria
querer usá-los.” Ela disse - ela disse...
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E ela disse: “Bem, agora espere, irmão Branham.” Ela disse: “Você sabe, eles não
fazem outros tipos de roupas senão aquelas roupas sexy, e assim por diante, desta maneira.”
Eu disse: “Eles ainda vendem tecidos e fazem máquinas de costura. Não há desculpa.”
Isto é correto.
107
Isto é porque eles não querem tomar a vacina do enchimento do Espírito Santo,
antiquado, salvos por Deus, reuniões de acampamento de santidade. Amém. Isto é correto.
108
Fazer aquelas coisas costumava ser errado. Ainda é errado! Isto é correto. Mas qual é
o problema? Há algo que aconteceu. Acontecia que as pessoas que agissem assim, eles eram
até mesmo excomungados da sociedade; agora eles não podem ser trazidos à sociedade até
que façam isto. E então, veja, isto depende de onde está seu coração, ali está seu tesouro
também; ou onde está seu tesouro, seu coração está ali também. Você deve se lembrar que se
você ama o Senhor de todo seu coração, você viverá limpo e puro.
109
Minha esposa e eu fomos ao supermercado, aqui há algum tempo. Vimos uma coisa
estranha, uma mulher usando vestido. É uma coisa estranha em nosso país. E Meda me disse;
ela disse: “Bill, conheço aquela, elas, algumas daquelas mulheres cantam nos corais aqui nas
igrejas.” Ela disse: “Oh, eu as conheço.” E ela disse: “Agora, ora, o que as fazem ser assim?”
Eu disse: “Bem, veja, querida,” eu disse: “sendo um missionário, como eu mesmo” eu
disse, “Nós - bem, somos de um país diferente.”
Ela disse: “O quê?”
Eu disse: “Somos de um país diferente, uma nação diferente.”
Ela disse: “Não somos americanos?”
Eu disse: “Moramos aqui, mas este não é nosso lar. Somos peregrinos. Estamos
buscando uma Cidade da qual o Artífice e Construtor é Deus.”
110
Eu fui à Finlândia; eu vi a maneira que eles agem na Finlândia. Eu fui mais adiante, à
Alemanha; eu vi a maneira como eles tinham seu espírito alemão. Eu fui à Suíça; eles têm o
espírito suíço. Eu venho para a América; eles têm um espírito americano.
Ela disse: “Bem, então, e quanto a nós?”
Eu disse: “Somos nascidos de cima, celestiais, onde há pureza, santidade, justiça e
honestidade.” Sim. Eu disse: “Portanto, aqueles que professam isto, não olham para as coisas
do mundo. Mas nós claramente dizemos por nossas vidas e pela maneira que vivemos que nós
temos um Deus, que temos um Reino, que temos um lugar ao qual estamos indo. E este não é
o nosso lar.” Amém.
111
Que coisa, eu gosto disto! Eu comecei a me sentir bem religioso agora. Sim, senhor.
Eu creio nesta salvação antiquada do Espírito Santo. Oh, irmão, irmã, isto faz algo com você. O
mesmo Deus, que viveu num tempo, ainda vive hoje. A mesma doutrina de santidade Dele vive
esta noite da mesma forma como viveu uma vez, apenas a mesma coisa. Sim, senhor. Notem,
as pessoas têm se afastado desta doutrina, isto é tudo. Sim. Agora, sim, senhor.
112
O que mata mais, doenças cardíacas, não é a primeira coisa que mata as pessoas
hoje, o que mais mata é a doença do pecado. E pecado é incredulidade. Incredulidade no quê?
Na Bíblia. Isto é correto! Sim, é a que mata mais, doença do pecado, que mata as pessoas
hoje, ambos, espiritualmente e... E isto fará com que elas morram fisicamente, é claro, porque
já podem provar que o homem que guarda rancor, e mulheres que causam alvoroço e
agitação, e brigam e argumentam, elas morrem. Isto causa câncer, fungos e tudo mais,
aparecerão úlceras.
113
Veja, você foi feito para ser livre e feliz. Vocês foram feitos para viverem como crianças
diante do vosso Pai, e - e saiba que Ele faz todos os dias tudo funcionar bem por você, cada
dia. Sim, senhor.
114
As pessoas simplesmente têm medo deste novo nascimento. Isto é tudo. Elas têm
medo de vir a isto, porque isto as corrigirá. Isto as fará parar de jogar bingo, parar de jogar
naqueles caça-níqueis. Isto te fará parar de ficar em casa na quarta-feira à noite e não ir ao
culto de oração para assistir “Amamos Susy”, e todas aquelas outras coisas loucas que
Hollywood tem, e aquelas brincadeiras sujas que são feitas ali. E isto fará com que você deixe
seu cabelo crescer e ficar comprido. Isto te fará agir como uma senhora. Isto fará um homem
parar de fumar cigarros e estar na igreja como diácono. Isto fará as pessoas pararem de
mentir, roubar. Isto fará algo em você. Isto te limpará e te dará uma salvação que nada no
mundo poderá tirar de você porque você sabe que você esteve ali quando isto aconteceu. Sim,
senhor.
115
Agora, como eu disse há alguns momentos, quando Deus... Quando o homem
encontra o remédio, o que eles fazem, eles buscam por este remédio. Então eles encontram
esta doença, então a injetam num porquinho-da-índia e vêem se ele sobrevive.
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116
Agora, quando Deus estava descendo para trazer esta vacina da qual estou falando
esta noite, este Bálsamo de Gileade, Ele não procurou por um porquinho-da-índia. Ele mesmo
veio. Amém. A única maneira pela qual Ele podia fazer isto seria vir na forma de Seu Filho, e
foi feito carne e habitou entre nós, a fim de tomar o ferrão da morte. Ele veio para morrer, e a
única maneira pela qual Ele podia morrer... Ele não podia morrer como um Espírito, mas como
um homem. Então Ele formou um corpo chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Deus
habitou naquele corpo, fazendo-Se de Si mesmo Emanuel na terra para tirar o pecado dos
homens. Esta era a química que estava naquele Sangue.
117
Alguém diz: “Ele era um Judeu.” Ele não era um judeu. Alguns deles dizem: “Ele era
um gentio.” Ele não era um gentio. Ele não era nada menos do que Deus. A Bíblia diz que
somos salvos pelo Sangue de Deus. O sangue vem através do sexo masculino. Sabemos
disto. A hemoglobina é do macho; a fêmea tem apenas o ovo (óvulo). Isto é correto.
118
Como eu disse a vocês, como na estação da primavera. Estas mães pássaros
constroem ninhos ali e - e põem ovos. Algumas delas também enchem os ninhos de ovos e
nunca chocarão. Por quê? Ela poderia encher o ninho de ovos, e ela poderia assentar-se sobre
eles e apenas ser muito cuidadosa. Ela poderia virar aqueles ovos todos os dias, e ficar ali
mesmo sem comer, até ela ficar tão fraca que dificilmente pudesse voar do ninho. Não importa
o quanto ela os acaricia, e o quanto ela os mima, e quão cuidadosa ela seja com eles, eles
jamais chocarão. Por quê? Ela não esteve com o companheiro, e eles não são férteis; então,
eles ficarão ali e apodrecerão.
119
Este é o problema com muitas de nossas conferências. Este é o problema com nossas
reuniões de acampamento, muitas delas hoje, e nossas conferências. O que conseguimos?
Um punhado de pregadores mimados e maricas que deveriam... Ora, isto é uma desgraça! E
vão ali porque têm um pouco de prestígio, ou uma graduação, ostentando-se com alguma
coisa. Eu... Oh que coisa! A única coisa que precisamos hoje é de um... Nós temos um ninho
cheio de ovos podres.
120
O que precisamos hoje é de um tempo de limpeza neste velho ninho, que tire para fora
de todas as maneiras, até que tenhamos homens e mulheres que sejam cheios do Espírito
Santo, que tenham estado com o Companheiro, Jesus Cristo, e sejam cheios do Espírito com o
qual Ele foi batizado. Isto é correto. Então teremos Vida no acampamento. Sim, senhor. Toxina,
eles têm medo disto.
121
Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando Ele nasceu, alguns disseram: “Bem, agora, Ele
era o óvulo de Maria.” Ele não era. Se Maria tivesse de descer aquele óvulo através da trompa
e do útero, teria de haver uma sensação, então veja o que você coloca Deus fazendo? Ele não
era, nem mesmo parte disto.
122
Deus o Criador encobriu a virgem Maria, e criou as células dentro do útero dela, e fez
nascer um Homem, que era Emanuel, o Próprio Deus feito carne entre nós, sem ajuda de
quem quer que fosse. Ele é o Criador Que fez o primeiro homem. Amém. Oh, que coisa! Aí
está Ele. Ai Ele se pára. Sim, senhor. E então Ele fez assim para que Ele pudesse tomar a
vacina.
123
Qualquer bom e verdadeiro cientista, bom médico, que encontra uma doença, alguns
deles vão a um campo de prisioneiros e pegam um homem para testar isto, um que passará a
vida na prisão. Se ele sobrevive à vacina, ora, então o veneno não o mata, ele pode ser livre,
se ele estiver pronto para tomar a vacina. Os prisioneiros esperam por isto. Oh, este é um
médico que tem medo de seu remédio.
124
Mas, sabe, Deus não teve medo de Seu próprio remédio. [Espaço em branco na fita. –
Ed.]...em uma manjedoura, um homem às margens do Jordão. Quando a vacina caiu ali, ele a
viu como uma pomba vindo do céu, e Ele foi vacinado. E uma Voz disse: “Este é Meu Filho
Amado em Quem Me comprazo habitar.” Amém! Deus no homem, esta é a vacina, Deus no
Homem.
125
O mundo O observou. Cada tentação, Ele resistiu. Quando eles cuspiram na face Dele,
puxaram a barba e cuspiram Nele, Aquilo resistiu à tentação. Nas horas de prova, Aquilo
resistiu à tentação. Ela se manteve. A vacina que Ele recebeu no Jordão, resistiu. Ela resistiu
no tempo de popularidade.
126
Qual é o problema com muitas das – das igrejas hoje; Deus as abençoa, elas
começam... E isto é o que está ferindo nosso povo Pentecostal. Eles devem estar de volta
como nossos avôs estiveram, com uma latinha ou um pandeiro, na esquina em algum lugar,
batendo num pandeiro, do que estar nestes grandes necrotérios que estamos construindo hoje,
tentando nos modelar segundo outras pessoas. O que precisamos é de um bom e antiquado
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derramamento do Espírito Santo, que te limpa, inclusive vocês, pastores da igreja pentecostal.
Isto é correto!
127
Agora, a coisa foi que, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, no dia de Seu
batismo, Ele foi vacinado. Nós O temos visto na hora de provas. Quando o diabo tentou darLhe todos os reinos do mundo, o que Ele fez? Ele ficou exatamente com a Palavra. Amém.
128
O que me surpreende hoje é que muitos irmãos que estão no campo desde este
avivamento do último dia... Por que quando vocês conseguem uma porção de níqueis ou uma
muda de roupas, você fica grande demais para ir a algum lugar, também, ou algo assim, e você
tem que ter algo maior do que outra pessoa? Isto tem se tornado uma corrida ordinária de
ratos. É uma vergonha. Deus quer homens que se humilham, e desçam ali a um lugar, alguém
para o qual Ele possa falar. Mas tem se tornado uma corrida de ratos de tal modo, que todos
estão tentando conseguir algo maior do que o do outro companheiro. Isto é uma... E, vejam,
eles não podem resistir a este prestígio da tentação de Satanás.
129
Mas nosso Senhor resistiu a tentação. A vacina resistiu. A hora veio quando houve um
debate sobre as Escrituras, Ele ficou exatamente com a Palavra. Satanás disse: “Está escrito.”
Ele disse: “Também está escrito.” Oh, isto é... Glória! Deus no homem. Vêem?
130
O que Ele tinha? Ele tinha algo com Ele para respaldar cada Palavra que Ele dizia. Ele
dizia: “Se não faço as obras de Meu Pai, então não creiais em Mim, Mas se não podes crer em
Mim, creiais nas obras que Ele faz através de Mim.” Oh, que coisa! Aí está.
131
O que precisamos hoje é de homens e mulheres assim, que podem fechar a boca do
mundo pelos sinais do Espírito Santo. Precisamos de uma reunião de acampamento assim.
Precisamos de uma reviravolta, sacudir para fora da igreja muito do mundo e coisas que têm
entrado nestes últimos dias. O dinheiro está se espalhando pelo país e fazendo grandes
coisas, que têm atraído a mente das pessoas, para grandes coisas ao invés de para Deus.
Comprometendo-se, comprometendo as Escrituras... Muitos irmãos começaram desta forma,
porém ficaram populares em alguma organização, e compromete o que eles criam.
132
Aquele tipo de sangue não corre num homem genuinamente nascido do Espírito Santo.
Nem todos os diabos no inferno podem perturbá-lo sobre esta Palavra. Ele permanecerá Nela
independente do que houver. Amém. Paulo disse, “Não há nada presente, ou no futuro, que
possa vir, ou qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus.” Este real e genuíno
nascimento do Espírito Santo entra num homem, e ele é um Filho de Deus. Não há brecha
entre ele e Deus. Ele é Seu filho na Sua Presença. Amém. Eu gosto disto. Eu sei que isto é a
verdade. Correto.
133
Vemos que na hora de tentação, para as coisas mundanas, a vacina resistiu. No tempo
quando foi chamado de santo-rolador, ou foi zombado, colocaram um trapo em Sua face e
olhos, acertaram-No na cabeça com uma vara, e disseram, “Agora, se Tu és profeta, diga-nos
quem te bateu.” Aqueles soldados Romanos, eles O viram discernindo os pensamentos das
pessoas. Permanecer e...
134
Se Ele estivesse aqui esta noite, Ele poderia olhar ao redor e dizer àquela mulher o que
há de errado com ela, e o que era isto e aquilo. Esta é a maneira pela qual Ele fez isto. Esta é
a maneira pela qual Ele ainda faz isto, porque Ele não muda. Amém. Você não está feliz? Este
é um Deus vivo. Que mesmo que um homem caísse dum telhado, e perdesse a vida; e um
homem estando ali com Deus nele, poderia colocar-se sobre aquele homem e ele viveria
novamente. Este mesmo Deus vive esta noite. Amém. Ele é o Deus imutável. A igreja precisa
de uma vacina. Isto é correto!
135
Como David du Plessis disse uma vez, Deus não tem netos. Isto é correto. O que a
nossa irmandade pentecostal está se tornando, seus filhos vêm à igreja e apenas dizem: “Bem,
somos pentecostais porque papai era.” Se papai era um pentecostal e recebeu o batismo do
Espírito Santo, você terá que receber isto da mesma forma que ele recebeu. Ele não tem
netos. Ele tem apenas filhos e filhas, não netos e netas, apenas filhos e filhas. Isto é verdade.
136
Então você tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram no Dia de Pentecostes.
Você tem que ter a mesma experiência. Você tem que ter a mesma coisa que eles tiveram.
Deus nunca muda Seu programa. Ele jamais muda Suas maneiras. Ele apenas faz a mesma
coisa o tempo todo. A maneira pela qual Ele estabelece Seu programa, você deve seguir isto à
risca toda vez. Tem que ser a mesma coisa. E se você fizer a mesma coisa, os mesmos
resultados virão. Amém. Isto é correto.
137
Agora, vemos que aquilo resistiu no tempo da tentação. Aquilo resistiu quando tudo
estava dando errado. Aquilo resistiu quando todos os Seus amigos O desampararam. Ele ainda
resistiu; a vacina resistiu. Então o diabo pensou: “Eu O peguei agora.” Ele começou o Calvário,
o Sangue jorrando de Seu corpo. Sua vestimenta envolta em torno de Si, uma grande mancha
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de Sangue. O diabo deve ter dito: “Eu O peguei agora. Isto não pode ser Deus. Não, não! Isto
não pode ser Ele, se Ele permitiu aqueles soldados cuspirem em Sua face, se Ele permitiu eles
arrancarem punhados de barba de sua face, se Ele os permitiu desafiarem-No para ter uma
visão e Ele não o fez... E agora aqui ele vai subindo a colina, carregando aquela cruz, eu O
pegarei dentro de alguns minutos.”
138
Aquela abelha da morte desceu, voou em círculos ao redor dele, para ferroá-Lo. Você
sabe, como qualquer abelha que tem um ferrão nela. Mas, você sabe, Deus tinha preparado
uma carne naquele tempo; isto era a carne de Deus. Quando aquele ferrão então firmou
naquele Filho de Deus, em Emanuel, quando ele puxou de volta, ele não tinha mais ferrão. Ele
tirou o ferrão da morte. Não é de se admirar que Paulo disse, “Morte, onde está o teu aguilhão?
Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso
Senhor Jesus Cristo.”
139
Ele podia ferroar Elias, e ele morreria; ele podia ferroar Elias e permanecer com o
ferrão. Mas, sabe, se uma abelha ferroa fundo o suficiente, ela não pode mais ferroar; ela puxa
seu ferrão de volta... Então não havia carne humana na qual ele pudesse firmar. Oh, que coisa!
Ninguém no qual ele podia firmar. Mas quando ele colocou isto em Emanuel, desta vez, ele
perdeu seu ferrão. Graças seja dada a Deus. Sim, senhor, ele falhou desta vez. Sim, senhor.
140
Eles viram que a toxina resistiu. Eles disseram: “Se Tu és o Filho de Deus, desça da
cruz.” O sumo sacerdote, o grande dignitário da igreja, disse, “Diga-nos claramente agora. Se
Tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salve a Ti mesmo,” e assim por diante: “Permita-nos ver
se Tu és o Filho de Deus.” Ele jamais abriu a boca e disse palavra alguma.
141
Agora, vemos que Ele morreu. Ele realmente morreu. Ele morreu a tal ponto de até o
sol e as estrelas pronunciaram que Ele tinha morrido. Toda a natureza disse que Ele morreu. E
a terra tremeu; ela teve um estremecimento nervoso. E quando eles viram que o mesmo Deus
que criou a terra estava pendurado no topo da terra, e o Sangue de Emanuel escorrendo ao
chão... Não se perguntaram se Ele tinha morrido. Ele morreu a tal ponto que tudo dizia que Ele
estava morto.
142
E então podemos encontrar que, antes Dele morrer, Ele disse: “Vocês podem destruir
este templo, e eu o levantarei novamente no terceiro dia. Vocês jamais serão capazes de
mantê-Lo destruído. Destruam-no, e Eu o trarei de volta no terceiro dia.”
143
Eles colocaram um guarda por ali para descobrir se a vacina iria resistir. Eles a viram
resistir através das tentações do pecado. Ela resistiu à pobreza. Ela resistiu à riqueza. Ela
resistiu a todos os tipos de tentações. Ela ainda resiste. Mas agora, é a morte, o que ela vai
fazer agora?”
144
Mas na manhã de Páscoa, oh, que coisa! Pouco antes de o sol nascer, a vacina
produziu efeito. E quando o fez, a morte teve suas barreiras rompidas e a sepultura abriu, e Ele
ressuscitou novamente no terceiro dia e subiu às alturas. Isto mostra que esta vacina é vacina
de Vida Eterna. Você não pode destruir isto. Nem mesmo o âmago do inferno pôde segurar
isto. A sepultura não pôde segurar isto. A morte não pôde segurar isto. Nada pôde segurar isto.
Ela se levantaria novamente.
145
Jesus Cristo disse: “Todo aquele que o Pai Me enviar, eu o ressuscitarei no último dia.”
Aleluia! Um homem ou uma mulher que tem sido vacinado com isto, não pode ficar na
sepultura. Nenhuma sepultura pode segurar o justo. Nenhum inferno pode segurar isto; nem
sepultura, nem nada. Jesus Cristo prometeu ressuscitar novamente naquele Dia. Amém! Oh,
estou muito feliz por isto, por esta vacina. Vocês sabem, ficou provado na manhã de Páscoa.
146
Você sabe o que era isto? Isto era uma grande coisa, a tal ponto que cento e vinte
pessoas quiseram ser vacinadas. Agora, se Ele pôde resistir através das tentações, houve
cento e vinte pessoas que O conheceram muito bem, e quiseram aquela vacina. Então bem ali
Ele teve que subir ao laboratório e preparar o soro, então Ele disse: “Subam ali à cidade de
Jerusalém até que eu prepare isto, toda esta fórmula. Eu vou enviá-La a vocês.” Então eles
subiram ali para esperar.
147
Como a igreja cristã deveria ser guiada? Que tipo de vacina deveria tomar? O que seria
a vacina? Como eles fariam? O que aconteceria? Eles deveriam todos ir ao seminário e
aprender e ter algum grau de Ph.D e LL.D.? Alguns sacerdotes deveriam ir pela estrada com
pão asmo nas mãos, e comer e tomar a comunhão e é isto?
148
“Mas ali veio um som do céu”; a vacina estava a caminho, “como um vento veemente e
impetuoso, e Aquilo encheu a casa onde estavam assentados. Línguas foram repartidas entre
eles, como Fogo. E eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia.”
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149
Vocês já viram o templo antigo, uma foto dele? Havia uma pequena porta de saída ao
lado, que dava às escadas para o aposento alto. Eles fecharam as portas e entraram porque
estavam com medo. Mas eu digo a vocês, quando eles foram vacinados, como um bezerro
recém nascido, eles não puderam segurar. Não, senhor! Daquele aposento ele saiu e foi às
ruas. Ele estava vacinado. A morte, o inferno e a perseguição riram, zombaram, fizeram pouco
caso dele, ele estava vacinado. Amém! Oh, que coisa!
150
Ouça a Pedro ali. Eles começaram a perguntar: “Há mais algum unguento em Gileade?
Há mais bálsamo em Gileade? Não há médico ali?” Oh, sim, temos muito bálsamo em Gileade.
Temos muitos médicos.
151
Naquele dia, o doutor Simão Pedro era o médico. Ele disse: “Eu vou escrever uma
receita pra vocês. Eu vou te dizer. E esta é uma receita Eterna, porque será para você, para
seus filhos, e para todos aqueles que estão distantes. Francamente, é para todos que forem
chamados, que o Senhor teu Deus chamar: ‘Eu vou dar isto para ele.’”
152
Disseram, “O que podemos fazer para sermos vacinados?” Aí é onde ela está. “O que
podemos fazer para sermos vacinados?” Ele disse, “Eu vou escrever a receita.” Ele disse:
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois esta receita vos diz respeito a vós, a
vossos filhos e a todos os que estão longe; e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.”
Oh, que coisa!
153
Você sabia disto? Quando um médico encontra um remédio para uma enfermidade, e
ele escreve uma receita, e algum charlatão farmacêutico toma isto, e vai e adiciona um pouco
disto, e tira um pouco daquilo e ele vai, ou matar o paciente ou fazer algo para ele. A receita
nem mesmo tem qualquer - remédio suficiente nela para fazer bem algum. Se não fizer, está
fraco demais e não ajudará o paciente.
154
E este é o problema com muitos destes farmacêuticos de seminário hoje. Eles pegam a
receita, e adicionam algo mais a isto, e você tem um bando de necrotérios agonizantes.
155
Esta prescrição continua sendo a mesma. Quando os Samaritanos receberam isto, eles
foram vacinados, eles tiveram a mesma coisa. Quando os Gentios receberam isto, eles
pegaram a mesma receita. Paulo encontrou um grupo em Atos 19 que tinha parte da receita,
não toda. Ele disse, “Assim não vai funcionar. Vocês vão matar a coisa toda.” Então ele a
reescreveu para eles, disse-lhes como conseguir aquilo. E eles conseguiram aquilo da mesma
maneira.
156
E este é o problema hoje. Há muito bálsamo em Gileade, e nós temos muitos médicos,
mas o povo está com medo da receita. Glória. Louvado seja Deus. Não há bálsamo em
Gileade? Não há poder do Espírito Santo? Agora há?
157
Esta vacina funciona em todos, vêem? Ela funcionou nos Judeus. Ela funcionou nos
Samaritanos. Ela funcionou nos Gentios. Ela funciona em todos da mesma maneira.
158
Eu sou um missionário. Eu vou a lugares onde as pessoas ali nem mesmo sabem qual
é a mão esquerda e qual é a mão direita, e estão ali. Você sabe o que eles fazem quando
recebem o Espírito Santo? A mesma coisa que você faz: a mesma coisa. Oh! O que é isto? “É
para você, para seus filhos, e para aqueles que estão distantes, e a tantos quantos Deus,
nosso Senhor, chamar.” Esta mesma receita faz a mesma coisa. E a igreja fará a mesma coisa
que ela fez no princípio. Correto. Jesus é a Videira. Nós somos os ramos, e por estarmos
vacinados por aquela Vida que estava na Videira. A igreja que brotou vacinada foi e escreveu
um Livro de Atos depois disto.
159
Agora, temos alguns substitutos. Nós temos alguns frutos enxertados. Eles vivem da
vida da árvore, mas não produzem os frutos. Isto é correto.
160
Eu estive com um amigo meu, John Sharritt, ali em Phoenix, aqui há não muito tempo.
Ele tinha uma árvore ali, uma laranjeira, que tinha cerca de cinco ou seis tipos diferentes de
frutos nela.
Eu disse: “Eu jamais vi tal coisa como esta.”
Ele disse: “São enxertados.”
Eu disse: “Que árvore é esta?”
Ele disse: “Laranjeira.”
Eu disse: “Bem, há limão, lima, tangerinas, tangelos e – e toranjas e muitos tipos
diferentes.” Eu disse: “Todos eles nasceram desta mesma árvore?”
Ele disse: “Sim, são todas frutas cítricas.”
161
Eu disse: “Bem, agora, esta é uma coisa estranha.” Eu disse: “Agora, este ano, depois
que todas as frutas forem tiradas, no ano que vem esta árvore produzirá laranjas?”
Ele disse: “Oh, não. Huh-uh. Não.” Disse: “Ela produzirá a espécie que está no galho.”
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E eu disse: “Então esta árvore transformou-se, é o que você quer dizer, de laranjeira ao
que...”
Ele disse: “Não, não, não. Se crescer outro galho dela, ele produzirá laranja.”
Eu disse: “Entendo.” Amém.
Irmão, nós temos tais coisas como denominações de igrejas enxertadas nisto, e
vivendo disto, chamando-se a si mesmos de cristãos. Mas se a verdadeira Vida daquela árvore
produzir outro galho de si mesmo, haverá outro Livro de Atos após si, pois Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. E quanto ao mundo e seus tesouros, eles não sabem nada acerca
disto. As pessoas leem esta Bíblia, e se você A lê de um ângulo denominacional, você não
obterá muito Dela. Mas se você apenas olhar para o que Ela diz, e então obedecer ao que diz
a receita... Leia Ela, obedeça Ela, isto te fará ser uma pessoa diferente.
162
Eu recém cheguei da Índia, aqui, não muito tempo atrás. Eu ouvi falar de uma mulher
aqui que era muito pobre. Seu filho tinha ido à Índia para ser um médico. E ele foi ali, e ele se
afastou de suas práticas médicas, e entrou em outra coisa; eu creio que engenharia elétrica ou
algo assim. E esta mulher era muito pobre. Ela não tinha coisa alguma, e ela estava tentando
viver de caridade. E eles investigaram o caso, e quando investigaram, descobriram que a
mulher recebia ajuda, e era de seu filho que era um homem muito rico na Índia. E disse: “Bem,
por que seu filho não te ajuda?”
Disse: “Oh, eu não poderia pedir a ele.” Disse: “Eu sou a mãe dele,” disse: “É melhor
viver de caridade do que pedir ao meu filho.”
Disseram: “Você não tem notícias dele?”
Disse: “Oh, eu tenho notícias pelo menos uma ou duas vezes por mês.”
Disse: “Ele escreve uma das cartas mais dóceis que alguma vez você leu.”
Disseram: “Bem, se ele amasse a mãe dele o suficiente, e tivesse muito dinheiro, ele
estaria cuidando dela ao invés de permiti-la viver de caridade.”
Disse: “Bem, talvez se ele soubesse da minha situação,” disse: “ele iria, iria cuidar de
mim. Mas,” disse: “sabe, ele não sabe disto, e eu sinto-me envergonhada em dizer algo assim
para o meu filho.”
E disse: “E ele ainda te escreve cartas dóceis?”
Disse: “Oh, algumas das mais dóceis cartas...” E disse: “Ele me envia as mais lindas
fotos que você alguma vez já viu.”
Disse: “As mais lindas fotos? Então deixe-me ver algumas delas.”
163
Então ela pegou a Bíblia e tirou-as. Sabe o que eram? Cheques bancários. A Índia
coloca fotos dos bancos em seus cheques bancários, vê? Lindas fotos. Ela tinha milhares de
dólares, convertidos da moeda indiana ao dinheiro americano. O que era isto? Na capa da
Bíblia dela, ela tinha tesouros que ela pensava que eram apenas fotos, mas descobriu que isto
era de real valor para si.
164
E, irmão, quando você tenta ler a partir de uma foto pintada do Pentecostes, e alguém
tenta te dizer que o Espírito Santo não é o mesmo hoje como foi então, alguém tenta te dizer
que os dias de milagres são passados, que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e
eternamente, e eles tentam dizer isto a você, não creia nisto. Não são fotos. O Deus TodoPoderoso enviou esta mensagem para você. Isto é correto! “É para vós, vossos filhos e todos
os que estão distante, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.” Deus ainda é Deus.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
165
Ele está bem aqui esta noite para salvar o perdido, curar os enfermos, encher com o
Espírito Santo aqueles que desejam ser cheios. Vocês crêem nisto, não crêem? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Sim, senhor! Se você crê nisto, então, veja, estas são as
promessas de Deus nesta Palavra aqui; você toma isso aí e encontra cada promessa. A
promessa é para vós. Pedro disse, “A promessa é para vós, vossos filhos e todos os que estão
longe.” Não tenha medo de sacar isto. Este é um cheque bancário do céu. Isto é correto. Jesus
Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente!
166
E se Ele estivesse aqui esta noite e visse aquela mulher deitada, enferma ali? Parece
que ela está bem enferma, aleijada, provavelmente paralítica ou algo assim. Duas mulheres...
Uma mulher, e um homem de cor e uma mulher de cor, cuidando de um bebê, o que você acha
que Ele faria se estivesse olhando para aqueles dois pacientes ali, como um Curador? Você
acha que Ele pode curá-los? Ele já tem feito isto. Vê? Ele fez isto quando Ele morreu no
Calvário. Vocês crêem nisto, pacientes? Vocês crêem que isto é correto?
167
Você aí com a senhora de cor, aí com o bebê, você crê que Jesus Cristo quando Ele
morreu no Calvário, Ele comprou a cura de seu filho?
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168
Você aí na maca, se – se você está... Você parece muito enfermo. Você é paralítico, ou
o que for, você crê que Jesus Cristo morreu no Calvário, para te livrar de tua enfermidade?
Você crê nisto? Você crê que o que tenho dito esta noite é verdade? Você crê que a receita é
verdadeira? Você crê?
169
Se Ele estivesse aqui esta noite e você perguntasse a Ele: “Curarias meu filho?” Você
sabe o que Ele diria? “Eu já fiz isto.” Vê, apenas creia nisto. Vê? Se você diz: “Senhor, eu sou
aleijado, não – não posso caminhar,” ou o que for. “Eu – eu não posso caminhar. Eu estou
morrendo,” ou algo assim, Tu me salvarás?” Ele diria: “Eu já fiz isto.” Vê?
170
Agora, como você saberia que isto era a voz Dele? Porque Ele faria algo como Ele fez
lá atrás então. Pode ser que Ele te diga algo acerca de você mesmo, te diga o que você era, ou
o que estava errado com você, ou algo assim, como Ele fez no tempo da Bíblia. Isto mostraria
que Ele é o mesmo. Mas para cura, você mesmo tem que aceitar isto. ”Ele foi ferido por nossas
transgressões; pelas Suas pisaduras fomos sarados.” Vocês crêem nisto?
171
Você crê que Ele pode me dizer esta noite qual é seu problema, ou algo acerca de
você, deitada aí? Você aceitaria isto e creria em mim como sendo Seu profeta? Irás crer? E
quanto a você, a senhora aí perto dela com a mão no bebê, você crê nisto? Bem... Quantos
crerão nisto? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
172
Agora, Pai celestial, este é o Teu servo. Eu tenho apenas... Eu sou apenas responsável
por pregar Tua Palavra. Agora, eu sei que isto é incomum, mas eu oro para que Tu concedas
isto esta noite, que as pessoas possam saber que isto é a verdade.
173
Certo, olhem nesta direção. Seu bebê tem algum tipo de enfermidade nos ossos. Isto é
correto. Ele está com um grande inchaço na perna. Correto? Fique com a mão nisto, repita e
diga: “Senhor Jesus, cure meu bebê; eu Te servirei por toda minha vida.” Se você jamais
tomou esta vacina, creia Nisto com todo seu coração. E coloque uma corda ao redor da perna
do bebê esta noite e meça isto. E então traga a corda amanhã de volta, onde você a cortou, o
quanto isto diminuiu entre agora e amanhã à noite. Fará isto?
174
Você deitada aí ao lado, você crê em mim como sendo Seu servo? Eu jamais te vi em
minha vida. Mas você está deitada aí, sombreada pela morte. Há uma sombra escura sobre a
mulher. Ela está sofrendo, morrendo com câncer. Isto é exatamente correto. E você crê que
Deus vai te curar? Você pode crer nisto? Então por que ficar aí até morrer? O doutor não pode
curar isto. Levante-se, no Nome de Jesus Cristo, e tome sua cama e vá para casa. [A
congregação regozija-se. Ed.]
175
Vocês crêem? Todos que querem crer e aceitar sua cura, levantem-se e agradeçam a
Deus. Tome-a pelo braço, meu irmão.
176
Agora, vamos todos dizer: “Louvado seja o Senhor.” Vocês crêem Nele? [A
congregação regozija-se. Ed.] Levantem suas mãos para Deus agora e louvem-No. [A
congregação regozija-se. Ed.] Vocês crêem? [A congregação regozija-se. Ed.] Não há bálsamo
em Gileade? O poder de Deus pode fazer isto.
177
Vamos nos levantar, todos agora, com fé para crer nisto. Levantem-se de pé, todos, e
aceitem a libertação, no Nome do Senhor. Amém. [A congregação continua a regozijar-se. Ed.]
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