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1
Obrigado, irmão Edward. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, amigos. É certamente
um privilégio estar aqui esta noite novamente no Tabernáculo Companheirismo. Quando passei
por aqui esta tarde e vi onde era, eu vi que a palavra “Companheirismo,” me pareceu bem
apropriada. Eu gosto disto, irmão Edward: “Companheirismo.” É nisto que cremos.
E um velho amigo meu que recentemente foi ao lar para estar com o Senhor... Muitos
de vocês devem conhecê-lo: Dr. F. F. Bosworth. Muitos de vocês... Ele esteve aqui em
Phoenix, eu creio, comigo certa vez, uma alma muito cortês. E ele era - tinha um - ele era um
homem santo, mas tinha senso de humor. E ele me disse uma vez; ele disse... Eu continuava
falando sobre companheirismo.
E ele disse: “Irmão Branham, você sabe o que é companheirismo?”
E eu disse: “Bem, eu penso que sim, irmão Bosworth.”
Ele disse: “São dois companheiros em um barco [Em inglês “Fellow” quer dizer
companheiro e “ship” barco, Fellowship - n.t.].”
E então isto é... E é quase isto, compartilhar um espaço um com o outro.
2
E eu vi muitos de vocês levantarem as mãos em sinal de que conhecem o irmão
Bosworth. Já que vocês o conheceram, eu gostaria apenas falar uma palavra a respeito de
seus últimos momentos aqui na terra. Eu já o conhecia há algum tempo. E ele estava aqui
pregando o Evangelho e orando pelos enfermos antes que eu nascesse. Então você pode ver
quantos anos ele tinha. O Senhor o permitiu viver, eu penso, por cerca de oitenta e cinco anos,
algo assim, e ainda era um ancião distinto quando morreu.
3
Quando ele tinha setenta e cinco anos, eu acho, ele e eu estávamos no, eu creio, no
Hotel Edgemont em Miami. E tínhamos jantado - jantado, e saímos à beira-mar onde as ondas
vinham para ver a lua subir. E neste tempo eu tinha como que quarenta anos, ombros caídos,
caminhando assim, e ele, com cerca de setenta e cinco, com tanta postura quanto podia. E eu
olhei para ele, e o admirei. E eu disse: “Irmão Bosworth, eu quero te fazer uma pergunta.”
Ele disse: “Vá adiante, irmão Branham.”
E eu disse: “Qual foi seu melhor tempo?”
Ele disse: “Agora mesmo.”
Bem, então senti vergonha de mim mesmo.
E ele disse: “Você esquece que sou apenas uma criança vivendo numa casa velha?”
ele disse.
4
E este era o irmão Bosworth. Quando eu soube que ele iria encontrar-se com o Senhor,
eu quase queimei os pneus do meu carro indo a Miami para vê-lo. E quando minha esposa e
eu chegamos ali... E a família Bosworth e nossa família têm sido grandes amigas. E entramos.
O velho patriarca estava em um pequeno sofá, e levantou a cabeça calva, braços magros, e os
estendeu assim para mim, e lágrimas desceram pela minha face, eu o abracei e clamei: “Meu
pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!” Porque se houve alguma vez um ancião que
colocou dignidade no movimento Pentecostal, este foi o irmão Bosworth. Ele certamente o fez.
Ele foi o melhor.
5
E, vocês sabem, a primeira coisa que ele quis fazer foi contar-me uma pequena piada assim, vocês sabem.
E eu disse: “Irmão Bosworth, você vai ficar bem?”
Ele disse: “Não, irmão Branham. Eu nem estou doente para começar.”
Ele disse: “Eu apenas vou para casa.”
E eu disse: “Bem, isto está muito bem.”
Nós tínhamos recém saído dos campos de missões da África, ele e eu.
Ele disse: “Eu estou velho demais para viver por mais tempo.” Ele disse: “Eu vou para
casa.”
E eu disse: “Irmão Bosworth, o que você me aconselharia a fazer?”
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E ele disse: “Fique com o Evangelho.” E ele disse: “Volte aos campos de missões tão
rápido quanto possa.” Disse: “Este seria meu conselho.”
6
E eu disse: “Irmão Bosworth, há mais uma coisa que eu gostaria de pedir a você.”
Ele disse: “O que é, irmão Branham?”
Eu disse: “Agora, você colocou cerca de sessenta anos para o Senhor em serviço, ou
talvez mais.” E eu disse: “Qual foi seu tempo mais feliz na vida?”
Ele disse: “Agora mesmo.”
E eu disse: “Irmão Bosworth, você sabe que está morrendo?”
Ele disse: “Eu não posso morrer. Eu morri há muitos anos atrás.” E eu... Ele disse:
“Irmão Branham, tudo o que tenho amado e me importado pelos últimos sessenta anos, é vêLo abrir aquela porta a qualquer hora, e vir, e me levar.”
Eu penso nisto: “O Salmo da Vida.”
As vidas de grandes homens nos recordam!
Que podemos fazer com que as nossas sejam sublimes,
E ao partir deixar para trás de nós,
Rastros na areia do tempo.
E ele certamente deixou pegadas para mim.
7
Antes de morrer, ou ir à glória, cerca de uma hora antes, ou talvez mais, antes de
partir... Ele tinha estado como que dormente por algumas horas; e sua esposa, filhos, entes
queridos ao redor, e o ancião acordou, olhou ao redor, levantou-se, e correu e apertou as mãos
de sua mãe que tinha partido há muitos anos atrás, juntamente com seu pai. E por mais de
uma hora, ele cumprimentou pessoas, dizendo: “Este é o irmão John. Sim, você veio à Cristo
em minha reunião em Joliet, Illinois. Aqui está o irmão...” cumprimentando seus convertidos
que tinham partido há muitos anos.
8
Eu - eu digo a vocês, às vezes eu creio que quando estamos passando desta terra à
outra, eu creio que algum dia quando... Será difícil cruzar o rio de qualquer forma, vocês
sabem. Eu creio que talvez o Senhor diga aos nossos queridos: “Vá, desça ao rio e encontreos ali.” Pois como Jacó disse, estaremos reunidos com nosso povo algum dia. Eu também
estou anelando a chegada deste dia. E então, quando terminar minha vida aqui, ou Deus
terminar comigo aqui, e eu ver que eu tenho tomado cada forte que eu poderia, passado por
cada caminho espinhoso, subido cada colina, eu quero olhar para trás, e ver onde tenho
estado. Quando eu chegar ao rio, eu sempre tenho dito, como... Os companheiros de cor aqui,
eles têm um pequeno hino que cantam: “Eu não quero ter problemas no rio.” Eu quero ajustar
tudo agora.
Talvez apenas colocar a espada de volta na bainha, e tirar o capacete, e colocá-lo na
praia, e levantar as mãos e gritar: “Traga o barco salva-vidas, Pai. Eu estou indo para casa
esta manhã.” Ele estará ali. Não se preocupe. Eu creio nisto. Eu penso que este é o desejo de
cada um de nossos corações.
9
Agora, é de fato um grande privilégio estar aqui esta noite com este amável pastor e
sua igreja, e esta obra maravilhosa, e estes que estão viajando em Cristo neste lado de
Phoenix. Pois verdadeiramente somos viajantes. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui;
estamos buscando uma cidade, como eu estava falando esta manhã, no tabernáculo do irmão
Fuller, sobre a Semente Real...
10
Agora, se vocês têm gravadores, eu não faço menção... Mas houve algo que
aconteceu esta manhã que eu... Se vocês tiverem um gravador, se vocês conseguirem uma
das fitas, eu estou certo de que vocês a apreciariam. O irmão Maguire as tem. E... “A Semente
Real de Abraão.”
Veja, a semente de Abraão era Isaque, que é Judeu, no natural. Mas a Semente real
era Cristo, através da promessa. E este Cristo foi a Palavra de Deus manifestada. E isto está
em nossos corações hoje enquanto nós... “Se eu - vós estiverdes em Mim, e Minha Palavra em
vós, então pedireis o que quiseres e lhe será feito.”
11
Agora, eu expressei em - de Phoenix, muitas vezes desde que tenho estado aqui... A
minha primeira vinda foi há trinta e cinco anos atrás. E ali na rua 16 com a Henshaw, onde
morei, trabalhei no Circle R Ranch aqui de Wickenburg. E fui com uma jovenzinha ali na 16
com a Henshaw. Eu fui para procurar pelo lugar outro dia, e nem é Henshaw mais; é Buckeye
agora. E é uma grande cidade, bem na área metropolitana de Phoenix aqui. Tudo está tão
mudado!
12
E minha esposa e eu fomos à Montanha Sul para olhar Phoenix. E eu pensei, acerca
de trezentos anos atrás, provavelmente não havia nada aqui senão coiotes, cactos, e assim por
diante. E agora é uma cidade grande e fabulosa.
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Agora, eu disse: “Querida, ela está convertida ou pervertida? Você pode fazer sua
escolha. Para mim está pervertida. Agora, já que temos estes grandes edifícios, bonitas
estruturas, seria bom se homens e mulheres estivessem caminhando para cima e para baixo
pelas ruas com as mãos levantadas a Deus, louvando a Deus; e irmãos e irmãs vivendo
como... Ao invés de estar bebendo, jogando, fumando, mentindo, roubando, ajuntamentos de
bebedeiras, tudo o que é mal. No meio disto tudo...”
Então minha esposa me disse: “Então, Billy, para que você está aqui?”
Eu disse: “Mas, querida, desde que temos estado aqui, parados por quinze minutos,
quantas mentiras têm sido ditas através deste vale? Quantos votos têm sido quebrados, o
nome do Senhor dito em vão? Quantos cigarros, quantas bebedeiras de uísque, quantos
adultérios têm sido cometidos, e tudo mais por aí, apenas nos últimos instantes, enquanto
estivemos aqui?”
Ela disse: “Não é terrível?”
Eu disse: “É para isto que estamos aqui, querida. Quantas orações fiéis têm sido feitas
enquanto estivemos aqui? ‘Vós sois a luz do mundo.’ É para isto que estamos aqui, para
lutarmos ombro a ombro com estas pequenas igrejas aqui, fazer tudo o que pudermos para
ajudá-las a moverem-se adiante, para serem uma...”
13
Vocês todos... Santos, vocês são uma bênção para mim. Eu espero que eu seja uma
bênção para vocês ao visitar aqui. E eu... Quando eu soube que iria visitar as diferentes
denominações e organizações, e - e diferentes igrejas, e assim por diante, os irmãos através
do vale de Phoenix aqui, meu coração ficou entusiasmado. Isto é antes da convenção na qual
pregarei, na convenção dos Homens de Negócios Cristãos, penso que no café da manhã de
sábado, e então na reunião de domingo à tarde no - no domingo que vem. E é sempre um
privilégio encontrar com aqueles irmãos. Eu penso que eles têm cerca de dois mil e quinhentos
assentos ali. Há assentos suficientes para nós todos. Esperamos encontrar vocês ali.
14
E então ter este tempo de companheirismo, ir de igreja em igreja e falar... Eu penso
que preguei esta manhã até ficar rouco, por cerca de uma hora e meia; e foi uma mensagem
curta. Eu normalmente não paro de pregar antes de três ou quatro horas na - na igreja local. Eu
apenas... Eu não sou um pregador. Então eu - eu apenas faço um jubiloso barulho para o
Senhor. Eu gosto tanto de fazer isto, que eu - eu penso que simplesmente amo isto, então sigo
adiante fazendo isto.
Eu tenho estado... Tive quatro ou cinco diferentes expressões por segurar o povo até
tão tarde. Então eu - eu sei que isto é verdade. E esta noite, honestamente, eu terminarei antes
da uma hora. Eu - eu quase posso garantir isto. Eu apenas, quase... Um sentimento muito
bom, e tudo estando tão amável, tenho certeza que o Espírito Santo terá uma bênção para nós.
15
Agora, eu não tenho tido cultos de cura nas reuniões. Eu... Certa noite, ali na igreja do
irmão (O irmão da Igreja do nome de Jesus?) irmão Outlaw - igreja do irmão Outlaw, havia
muitas pessoas ali que queriam receber oração. E eu pedi ao meu filho para distribuir alguns
cartões de oração. E então depois de algumas noites, o Espírito Santo caiu tanto no edifício
até... Vocês todos sabem. Vocês têm estado em minhas reuniões. Todos vocês têm estado.
Vocês vêem como o discernimento, e assim por diante... Mas, agora, eu tenho notado que tem
acumulado a quantidade de pessoas que querem oração. E eu notei que será no dia primeiro,
começando na quarta e quinta-feira. E eu pensei que poderia esperar até domingo, porque, se
vocês estão tendo cultos de cura na igreja... Veja, eu - eu anunciei em todos os lugares que fui,
a cada pessoa, para ficar no seu posto de dever no domingo. Vê? Estas reuniões especiais são
apenas para estar com os irmãos. E nós - nós queremos que todos fiquem em seus postos de
dever, porque o seu pastor está esperando por você. E é aí onde você deve estar.
16
Então... Então eu penso que, amanhã à noite, se o Senhor permitir, eu não... (Onde
estaremos amanhã à noite? Com o irmão O’Donnell, em Tempe, Arizona.) Agora, se não tiver
alguma - alguma coisa especial acontecendo na sua igreja, e há enfermos, ora, eu vou orar
pelos enfermos amanhã à noite, terei uma fila de oração normal, orarei pelos enfermos talvez talvez na segunda, terça... Veremos. Eu tenho que - eu estou... Eu não sei. Terei culto na
quarta-feira à noite também? Quarta-feira à noite, então - então começa na quinta-feira
(Correto?), a convenção? Correto, irmão. Você fará o anúncio?
[O irmão anuncia: “Você está aqui esta noite. E amanhã à noite estaremos na
Assembléia de Deus de Tempe; e então em Mountain View, em Sunnyslope no dia 23; e então
na Assembléia Central no dia 24.” - ed.]
Correto, está bem.
[O irmão diz: “Eu não consigo me lembrar. Eu fiquei como que meio confuso aí.” - ed.]
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Não pense nisto. Eu estava conversando outro dia acerca de não poder me lembrar, e
o irmão Jack Moore me disse, disse: “Você pensa que está mal?” Ele disse...
Eu disse: “Irmão Jack, eu começo a falar e não me lembro do que estava falando.”
Ele disse: “Ora, não pense que é ruim.” Disse: “Eu fiz uma ligação, liguei para alguém,
e eu disse: ‘O que você quer?’”
Bem, está ficando bem ruim...?... Bem, que coisa, soa como piada, o que penso que
não é correto dizer do púlpito aqui. Mas os filhos de Deus são simplesmente filhos felizes,
vocês sabem. Então nós - nós apenas gostamos de... Eu pensei que fosse como que
engraçado.
18
Vocês todos... Muitos de vocês conhecem o irmão Jack Moore. Ele é de Shreveport,
Louisiana, do Tabernáculo Vida, um irmão muito bom. E então ele estava me dizendo isto. Ele
é um empreiteiro.
E ele disse: “Não pense que é ruim, irmão Branham.” Disse: “Eu liguei para alguém
outro dia, eu mesmo liguei.” E disse: “Eles responderam, disseram: ‘Olá.’ Eu disse: ‘O que você
quer?’”
Eu pensei: “Bem, eu... Está ficando pior, irmão Jack.” Eu...
Então agora eu pensei que seria bom. E estes amigos que querem receber oração, e
trazerem as pessoas enfermas, então oraremos por elas.
19
Agora, esta noite, eu tenho pensado sobre o que eu falaria esta noite aqui nesta
amável igrejinha. E eu pensei: “Bem, eu não sei o que falar.” Eu apenas terei que pegar um
pequeno texto, e confio que o Senhor misturará as palavras em algum lugar, e as permitirá cair
onde ajudará alguém a ter... Eu não tento tomar um texto. Eu sempre tento me sentir guiado e
anoto um tanto de Escrituras, e assim por diante. E - e então, se o Senhor guia a algo
diferente, então eu apenas vou conforme Ele guiar. E penso que esta é a maneira que todos
deveríamos fazer, vocês não acham, fazer desta maneira?
20
E agora, há uma coisa que eu - que eu - eu quero que todos da igreja (Eu anuncio isto
a todo o corpo local), é que se... Quando você estiver orando pelo seu pastor e seus entes
queridos, não se esqueçam de mim, porque percebo diariamente, mais do que nunca, que
estamos chegando ao final da estrada.
E há pouco tempo sepultei minha mãe, há algumas semanas atrás. E a segurei em
meus braços até Deus tirar o suspiro dela e levar a sua alma ao céu. Eu observei aquela
partida distinta de uma mulher cheia do Espírito Santo, eu a vi chegar bem no final da estrada.
Eu pensei: “Oh, que todas as mães sejam assim. Eu apenas devo fazer algo para levar - fazer
o que puder para levar as pessoas a verem o que isto realmente significa.”
21
E, amigos, eu penso que é um - talvez um pouco mais profundo; e eu penso que nós
tomamos isto de maneira leve demais perto do que realmente é. E penso que deveríamos nos
lembrar de que se Deus é tão santo a ponto dos Anjos parecerem sujos à Sua vista, como nós
parecemos? Vê? Isto é correto. Então queremos nos lembrar. E lembrar que Deus está ali na
eternidade, e excede em brilho a todos os sóis do sistema solar. “Santo, santo, santo,” os anjos
com asas em suas faces e sobre seus pés, voando em Sua Presença, estão clamando:
“Santo,” nós, o que devemos ser? Então nós... Isto é o que tentamos fazer.
22
E - eu sinto que isto - o Reino de Deus é como um homem que tomou uma rede e foi
ao mar (disse Jesus), e a lançou. E quando ele puxou, ele pegou várias espécies. Mas o bom
peixe, é claro, foi pego; e os outros que se alimentam de restos mortais de outros foram voltaram à água, tal como o lagostim, e - e cobras, lagartos, e tartarugas e assim por diante.
Mas a rede do Evangelho pega de tudo. E somos... Haverá um dia, um tempo, que lançaremos
nossa rede pela última vez, irmão...?... Correto. Não é você ou eu que dirá o que é peixe e o
que não é. Nós não sabemos. Nós apenas lançamos a rede e a puxamos. Isto é tudo. Deus
conhece os Seus. Aqueles que Ele pré conheceu, Ele chamou: e aqueles que Ele chamou, Ele
tem justificado, e aqueles que Ele tem justificado, Ele tem glorificado. Então estamos
esperando, apenas lançando a rede. E é meu privilégio esta noite estar na igreja do irmão
Edward aqui, para ajudar a lançar a rede neste lugar, para ver se há algum peixe que Deus tem
para Seu Reino.
23
Agora, antes que leiamos a Palavra, vamos falar com o Autor da Palavra, apenas um
pouquinho, enquanto inclinamos nossas cabeças. Com as cabeças inclinadas, na santidade
deste momento que estamos nos aproximando da Palavra do Deus vivo, que é Deus, eu
desejaria saber se há alguém aqui que tem algum pedido em seu coração, que gostaria de ser
lembrado nesta oração. Faça isto conhecido com o levantar da mão.
24
Senhor Jesus, olhe à audiência, Tu conheces cada coração. Obrigado. Bondoso e
Santo Deus, o Todo-Poderoso El Shaddai, que apareceu a Abraão no Nome do Todo-
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Poderoso, o Deus que tem seios, o Doador da força, o Amamentador do fraco, venha a nós
esta noite, Pai. E nos damos conta de nossas fraquezas e nossos erros. Nós confessamos
nossos pecados diante de Ti, e os colocamos sobre teu altar de bronze de julgamento, e
pedimos que o Sangue de Jesus Cristo os leve embora no sacrifício que fazemos. Conceda
isto, oh Deus.
Nós submetemos nossas vidas, e tudo o que temos. E que o pequeno talento que nos
é dado, Senhor, usa-o para a glória de Deus. Abençoa esta igreja, seu amável pastor,
diáconos, administradores e toda a mesa diretiva, e cada membro que vem a esta igreja
chamada “Companheirismo.” Deus, eu oro para que homens e mulheres, quando entrarem
pela porta deste lugar, tenham convicções devido à amável ordem do Espírito Santo do lado de
dentro do edifício. Conceda isto, Senhor.
25
Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, pedimos novamente. Lembre-se
daqueles que levantaram as mãos. Atrás da mão, Senhor, há um coração pedindo algo de Ti.
E, talvez, talvez somente Tu possas dar isto. Eu oro para que Tu concedas isto, Pai. Seja qual
for a necessidade deles, dê-lhes em abundância. Se há algum enfermo, Senhor, cura-o. Se há
alguém que tenha caído ao lado da estrada, fortifique os joelhos fracos. “Não esmagará a cana
quebrada e não apagará o morrão que fumega.” E sabemos que Ele jamais esmaga uma cana
quebrada; Ele a repara. E eu oro, Pai celestial, que se há quaisquer espíritos que estão
quebrados ou - ou desencorajados, ou mãos caídas e desfalecentes, e joelhos fracos, possam
eles serem levantados esta noite, Senhor. Que o Espírito Santo venha e cure nossos corações
e espíritos, e nosso ser físico, e Lhe daremos todo o louvor por isto. Nós pedimos isto no Nome
de Jesus. Amém.
26
Se vocês desejarem, abram as Escrituras para uma palestra de uns trinta minutos, eu
gostaria que vocês lessem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19, e eu gostaria de ler até o
versículo 7.
E, depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande
multidão, que dizia: Aleluia! Salvação, e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor, nosso
Deus,porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia
corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre.
E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus,
assentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia!
E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e
vós que o temeis, tanto pequenos como grandes.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e
como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-poderoso,
reina.
Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do
Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.
Eu gostaria de falar esta noite sobre o tema “O Casamento do Cordeiro,” apenas por
alguns momentos... Estamos muito familiarizados com esta Escritura.
27
Sem dúvida, o amável pastor de vocês aqui, tem abordado este tema muitas vezes, e
este... Sabemos que vai haver uma noiva, e vai haver uma ceia de bodas servida no céu. Isto é
tão certo que haverá quanto Deus existe, porque é a Sua Palavra.
E sabemos que aqueles que vão compor esta noiva é a Sua igreja, e eles aparecerão
diante Dele sem mácula nem ruga. E eles têm o material na terra agora para se aprontarem.
28
Se você notar, diz: “Ela já tem se aprontado.” Muitos dizem: “Se o Senhor tirar este
espírito mau de mim, de beber, ou de jogar, ou mentir, ou roubar, eu O servirei.” Mas isto cabe
a você. Você tem que fazer algo também. “Aquele que vencer herdará todas as coisas,”
aqueles que vencerem. Você tem o poder para fazer isto, mas você deve estar desejando
deixar estas coisas de lado. Vê? Ela já tem se aprontado. Eu gosto desta Palavra.
Veja, Deus não poderia nos empurrar através de um pequeno tubo, empurrar-nos ao
outro lado, e então dizer: “Bem-aventurado é aquele que vencer.” Você não teve nada para
vencer; Ele apenas te empurrou adiante. Mas você tem que fazer decisões próprias. Eu tenho
que fazer decisões próprias. E fazendo isto, mostramos nossa fé e respeito a Deus.
29
A Abraão foi prometido uma criança, mas ele teve que manter esta promessa por vinte
e cinco anos, ele teve as altas e baixas e tentações naqueles vinte e cinco anos; mas ele se
segurou na Palavra da promessa.
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E a Israel foi prometido uma terra, mas eles tiveram que lutar por cada polegada dela.
“Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será vosso.” Deus disse a Josué. Estava tudo ali. A
terra estava ali, e Deus a deu; mas eles tiveram que lutar por ela.
30
Com a cura Divina é a mesma coisa. Deus tem o poder para te curar, se você tiver
coragem de aceitar isto! Mas você lutará por cada polegada do caminho. Deus tem sublime
graça para te salvar, e Ele fará isto. Mas você lutará por cada polegada de seu caminho. Eu
tenho estado atrás do púlpito por trinta e um anos. E cada polegada disto tem sido uma luta,
constantemente. Certamente que sim. Mas nós devemos lutar se quisermos reinar. Então
vemos que a noiva tem se aprontado, desejando “deixar todo embaraço e o pecado que tão de
perto nos rodeia e correr, com paciência, a carreira que nos está proposta.” Nós devemos nos
colocar de lado. Nós não podemos dizer: “Deus, venha e rejeite-os por nós.” Nós mesmos
devemos fazer isto.
31
Agora, gosto de pensar em casamentos. Eu tive o privilégio de casar algumas pessoas.
E penso que quando eu trago um jovem e uma jovem ao altar, e os vejo entrando na igreja, e
ela, linda com sua vestimenta de casamento, e o véu caindo sobre a face; e o noivo virtuoso,
bem vestido, e jovem, cheio de vigor e enquanto descem ali na melhor parte da vida, e tomam
o voto de casamento, eu penso que há algo dócil acerca disto. Há algo sagrado, porque isto
me faz lembrar que haverá outro grande casamento algum dia, quando a noiva de Cristo virá
caminhando pelos corredores da glória. O Noivo terá aprontado tudo. Haverá um casamento e
uma ceia.
Como amamos pensar em nos assentarmos à mesa um de frente para o outro, e
apertar a mão uns dos outros, e lágrimas descendo pelas faces. E pensar que Ele virá,
enxugará as lágrimas de nossos olhos, e dirá: “Não chores. Tudo tem se acabado agora. Entre
no gozo do Senhor que tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo.” Oh,
irmão, isto nos fará amar mais uns aos outros.
32
Eu penso que este é o problema com a igreja, a noiva hoje, que é feita de todas as
igrejas que crêem em Cristo. Não é o edifício da igreja, nem é a organização ou denominação;
mas são os indivíduos que estão na igreja que fazem a noiva.
33
Eu tenho um bom amigo em Louisville, Kentucky. O doutor Wallace Cobbles, era - era
um ministro da Igreja de Cristo, e veio e recebeu o Espírito Santo, e pastoreia a maior da - uma
das maiores igrejas de Louisville, a Igreja da Porta Aberta. Ele tem sido um amigo mui precioso
para mim. E há poucos dias, eu estava na rua, e eu o vi descendo a rua. E eu sempre o tenho
amado, e ele tem me amado.
Mas um dia ele teve uma operação na amígdala, e ele estava sangrando mortalmente.
E ele estava ali no Hospital São José, e eles disseram que ele estava morrendo.
E a senhora McSpadden me ligou, disse: “O doutor Wallace Cobbles...” Eu não o
conhecia ainda, mas eu sabia que havia uma grande Igreja da Porta Aberta. Disse: “Ele está
morrendo. Os doutores deram-lhe injeções e tudo mais. Eles deram-lhe pontos. Ele está
constantemente tendo hemorragias, e eles não conseguem parar o sangue. O sangue dele não
coagula, e (você sabe) para parar o sangramento.” E disse: “Tem missionários ali, e eles
querem que você venha orar por ele.”
34
Bem, eu tinha ouvido acerca do doutor Wallace Cobbles e tal, e fiquei como que um
pouco relutante. Mas eu fui. E quando olhei no quarto do hospital, havia missionários, e
grandes ministros, todos chorando e orando. E eu pensei: “Oh, que coisa. Coitado de mim, um
pequeno santo rolador, entrar aí? É melhor eu ficar fora daqui.” Então eu fui a uma máquina de
Coca no corredor, e orei a Deus para - para parar o sangramento do irmão Cobbles.
E desci e fui embora. Eu fui para casa, e, cerca de 15 minutos depois, o telefone tocou
novamente, e queriam saber o porquê da minha demora, por não ter chegado ali.
E eu disse: “Eu - eu fui. Mas havia tantos ali, eu - eu não me senti guiado para entrar,
talvez (Vê?) tantos grandes ministros ali.”
E ele disse: “Venha imediatamente.” Disse: “O homem não poderá viver senão por
mais um pouco de tempo.”
35
Então voltei para ali novamente. E quando eu entrei, ele estava tentando levar uma
irmã católica a aceitar Cristo como Salvador pessoal, e ele sangrando, e o sangue saindo por
sua boca. E eu entrei.
E ele disse: “Como vai?”
E eu disse: “Como vai você?” Ele estava assentado na cama, tossindo assim, e o
sangue saindo.
E ele disse: “Qual é o seu nome?”
E eu disse: “Eu sou o irmão Branham.”
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E ele começou a chorar e me abraçou. E me ajoelhei ali.
Agora, é o doutor Wallace Cobbles, da Igreja da Porta Aberta de Louisville. Consiga
uma carta dele. O sangue parou naquele segundo; e não sangrou desde então. E temos sido
muito, muito bons amigos desde então.
36
E outro dia o encontrei. E ele disse... (Oswald J. Smith, muitos de vocês conhecem o
irmão Smith. Ele é um grande missionário, e ele vai à igreja do irmão Cobbles, porque ele
gosta muito dele.)
Ele disse: “Irmão Cobbles, sabe de uma coisa?” ele disse: “Eu” (Algo acerca da esposa
dele...) Ele disse: “Logo que me casei,” disse: “eu senti como que, bem, como se tivesse
cometido um erro, eu... Oh, eu posso conseguir outra,” porque ele era jovem. Mas disse:
“Depois que vem os filhos,” disse: “então é como que difícil ficar sem ela. Então quando você
tem uns cinqüenta anos, você não consegue viver sem ela. E quando você fica mais velho, ora,
você - você se sente assim.”
Eu disse: “Eu penso que você está como que certo. Eu...”
E o assunto que surgiu, vocês sabem como as senhoras gostam de fazer compras, e
minha esposa estava ali. E ela é a rainha disto tudo. Ela fica o tempo todo. Meus pobres pés
quase me matam quando ando com ela pelas ruas. E ele estava me contando, disse: “Bem,
você não consegue viver sem ela.” E foi assim que a observação apareceu. E quando fui para
casa, fiquei na sala ali pensando: “Está certo.” Eu apliquei isto a outra coisa.
37
Sabe, quando me converti no - me tornei um pregador Missionário Batista, eu pensava
que se uma pessoa não fosse um Batista, ela não era salva. E isto era tudo. E eu carregava
uma Bíblia sob meu braço, e eu pensava que o Senhor tinha me chamado para fazer todo
mundo Batista. E qualquer um que não cresse como os Batistas, estaria fora do quadro.
E os dias se passaram, e eu pensei que tinha um grande trabalho a fazer. E eu me dei
conta, notei outro irmão que tinha uma igreja, um pastor. Ele pregava tão duro quanto eu. Afinal
o cobertor se estendia um pouquinho sobre ele também, você sabe. Então descobrimos que
precisávamos um do outro. E agora, depois de chegarmos até aqui, é como que difícil um ir
adiante sem o outro. Isto é tudo. Nós temos que ter um ao outro. Isto...
E eu creio que é assim neste grande movimento Pentecostal. E estou feliz por ver
aquelas barreiras da indiferença sendo quebradas, e a grande igreja de Deus começando a se
fundir em companheirismo. Significa que o casamento está ficando cada vez mais perto agora.
E as pedras têm cortes muito peculiares, elas têm uma posição em algum lugar neste edifício,
se são as pedras do Senhor.
38
Agora, o casamento em um sentido é um tipo... O casamento terreal aqui é um tipo do
casamento celestial. Agora, vamos entrar nisto apenas por alguns momentos para descrevê-lo,
por um momento. A primeira coisa que há é que uma decisão deve ser feita. A primeira coisa
no casamento natural é uma decisão que tem que ser feita. A jovem tem que fazer sua decisão
se ela quer este jovem, e se o jovem, quer a jovem. Tem que haver uma decisão feita, e você
tem que fazê-la. Ela deve ser a única mulher no mundo que você ama, e ele deve ser o único
homem. Senão, você fez uma decisão errada.
E esta é a maneira que é ao fazer a decisão por Cristo. A primeira coisa que você tem
que fazer, é se decidir se você servirá a Deus e O tomará como seu Salvador; ou não. Você
servirá o mundo, ou você servirá a Cristo? Você tem que decidir-se. Tem que haver uma
decisão. Quando você se decide, se você vai servir a Deus ou a mamom, então você toma sua
escolha. Mas a decisão tem que ser feita.
39
E então, depois que a decisão é feita, depois que você a faz, então vem o noivado.
Este... Você encontra isto no altar. Você tem que fazer um noivado antes que a união possa
ser feita. E esta é a maneira que é com a igreja de Cristo. Tem que haver um noivado com
Cristo, uma - uma garantia, um noivado, um romance.
E então a próxima coisa é uma promessa que é feita. Tem que haver promessas feitas
um ao outro, assim como você promete: “Querida, se você casar comigo, eu prometo que serei
leal e verdadeiro. Eu não olharei para outra mulher.”
Ou: “Eu não olharei para outro homem. E eu farei todo dever de uma esposa. Se
tivermos filhos, cumprirei minhas obrigações como - como uma mãe. Eu - eu serei uma donade-casa.” Todas essas promessas têm que ser feitas, ou deveriam, num casamento correto.
40
E esta é a mesma coisa quando você vem a Cristo. “Senhor, se Tu me receberes em
Teu Reino, eu prometo...” Aí está. “Eu Te amarei. Eu serei verdadeiro a Ti. Eu Te servirei dia e
noite.” É uma pena que nos esquecemos disto. “Eu Te servirei dia e noite. Eu jejuarei; eu
orarei; eu serei leal a Ti. Eu trarei meus dízimos à casa do tesouro. Eu - eu - eu orarei muitas
vezes num dia. Eu - eu farei qualquer coisa. E eu garanto todo meu amor a Ti.” Isto é o que
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você deveria fazer. Isto é exatamente correto, onde você promete isto, e isto deveria vir de seu
coração.
Se você promete isto a seu marido da boca para fora, você absolutamente não está
vivendo corretamente com ele. É como que um amor cristalizado.
41
Vejam aqui. Se - se você não tem dentes, e você usa dentes falsos... Agora, está tudo
bem. Eles estão substituindo os dentes que você uma vez teve. Mas, na verdade, aqueles
dentes não estão ligados a você. Eles não são parte de você. Se você tivesse um braço
amputado, e você colocasse um braço falso, bem, na verdade este braço não está ligado a
você. Ele está colocado em você. Vê, não está ligado a você.
E quando nós damos nossa garantia a Cristo, se não nos tornamos parte Dele, como
uma mulher deveria se tornar parte de um homem e um homem parte da mulher, então somos
cristãos artificiais. Nós não estamos realmente... Você não está realmente casado com aquela
mulher. Você pode ser leal. Se você não ama seu marido, e ele tem sessenta ou setenta anos,
e você não o ama tanto quanto o amava no princípio, então você está realmente apenas
criando seus filhos.
42
E esta é a maneira que é com as igrejas hoje, muitas hoje. Nós estamos apenas
tomando o nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente; não estamos
ligados com Cristo de forma alguma. Nós somos como um dente artificial, um braço artificial,
um olho artificial. Vê, é algo que é artificial se estamos apenas colocando isto. Bem, você não
pode vestir o cristianismo. Você tem que estar ligado com ele.
E então uma igreja que é simplesmente artificial chamada de igreja de Cristo... Bem, os
filhos dela então, que não são nascidos desta mesma organização, são apenas... Não são
filhos de Deus; são filhos denominacionais, e não filhos de Cristo.
43
Se uma mulher não está conectada com o homem fielmente, então ele não é o marido
dela. É apenas um homem ao qual ela deu um voto de viver com ele, e ela deu um voto errado.
Ela jurou amor a ele, e ela disse que o amava; e ela não o amava. O tempo todo o homem foi
enganado. Mas há uma coisa que é certa, amigos; nós não vamos enganar a Cristo. Ele
conhece os Seus.
44
Mas, veja, primeiro, uma decisão é feita, depois o noivado, então a promessa, então a
cerimônia. E é quando a noiva – a noiva toma o nome do noivo. Ela não leva mais seu próprio
nome; ela toma o nome do noivo.
E então quando a igreja tem a cerimônia, faz suas promessas, então ela toma o Nome
do Noivo. Então ela não mais é uma igreja do mundo; ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Não... Eu não quero dizer por Nome; eu quero dizer por nascimento, por natureza, pelo
poder de Deus. Através da verdade revelada de Deus no coração ela se torna uma igreja
cristã, a grande e universal igreja cristã apostólica. Ela se torna uma parte de Cristo. Quando
ela faz isto, ela... Cristo injeta nela Seu próprio Espírito, Sua própria vida. E a Bíblia disse a
Adão e a Eva ali: “Não são mais dois, mas um.” E quando a mulher, igreja, está casada com
Cristo, não são mais dois. São um: Cristo em vós. Amém. É isto. A vida Dele tem sido trazida a
você. Então você se torna a noiva.
45
Então, outra coisa. Depois que ela tem tomado todos estes votos e assim por diante, e
a cerimônia é realizada... Como o nome da minha esposa que era Broy antes que se casasse.
Agora, não é Broy mais; ela é Branham. Agora, ela não é Broy mais; ela é Branham. E quando
você vem a Cristo, você não é mais do mundo; você é de Cristo. Você não se importa então
pelas coisas do mundo. Elas estão mortas para você. “Porque aquele que ama o mundo, ou as
coisas do mundo, o amor de Deus não está nele.”
Então (Vê?), você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão artificial
professo, mas você não pode ser um cristão e se tornar...?... Até Cristo ser injetado através do
batismo do Espírito Santo em você. Então você está ligado com Ele, e não são mais dois; são
um. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. “Eu e Meu Pai somos Um.
Você e Eu somos Um,” (Vê?) Cristo em nós.
46
Tudo o que Deus era, Ele derramou em Cristo; e tudo o que Cristo era, Ele derramou
na igreja para continuar a obra do Evangelho. Então nos tornamos ligados a Cristo, não por
nome artificial, mas através de uma realidade do Espírito Santo de Vida. Então, através do
poder de Sua ressurreição, somos tirados das coisas mortas do mundo e colocados com Ele
em lugares celestiais. Amém. Eu gosto disto.
Esta noite estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus (Vê?),
ressurretos com Ele, morremos para as coisas do mundo, e tomamos a Cristo. E quando
tomamos a Cristo, então o mundo está morto. Então não nos importamos mais com o mundo.
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O mundo está morto para nós, e nós estamos... E isto está morto para nós, e nós estamos
mortos para isto.
Você é uma pessoa diferente, personalidade diferente, porque você é uma nova
criação: criação, não a mesma criação polida, não um - um homem que virou uma nova página,
mas um homem que está morto e tem sido nascido de novo, e se tornou uma nova criação em
Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive na pessoa.
Agora, assim como a mulher que não é mais Broy, ela é Branham, e ela usa este
nome. E a igreja não é mais do mundo, mas é no Nome de Cristo que ela está. Ela está ligada
com Ele através da Sua própria Vida.
47
Você já leu na Escritura como que o primeiro homem que Deus fez era uma - uma
pessoa dupla? Adão era ambos Adão e Eva, espiritualmente falando. Mas quando Ele fez o
primeiro homem à Sua própria imagem, e Deus é um Espírito... Mas quando Ele os colocou em
carne, Ele os separou. Ele tirou o espírito masculino, colocou-o no homem, tirou o espírito
feminino e o colocou na mulher.
Agora, quando você vê uma mulher querendo agir como um homem, há algo errado.
Quando você vê um homem que quer agir como uma mulher, há algo errado. Então parece que
o mundo está todo errado hoje. Os homens estão tentando agir como mulheres, e as mulheres
como os homens. Isto é correto. Isto é verdade.
48
Agora, vejam. É tão perfeito que quando Deus pegou e fez um homem... E para
mostrar que Ele não queria tirar isto de alguma outra coisa, a mulher não estava na criação
original. Então ela é uma, não na criação, mas ela é uma parte de Adão. Ela é um subproduto.
Ele vai ao lado de Adão, não para fazer outra criatura, mas tirar parte de uma criatura e fazer
uma outra criatura disto. E Ele pegou o espírito masculino que estava em Adão, ou melhor,
tomou o espírito feminino que estava em Adão e o colocou na mulher. Então ambos, espíritos e
corpo, se tornaram um, foi um bonito tipo do que Deus fez no Calvário. Ele pegou Cristo e O
ligou com a igreja. Através de um corte em Seu lado, Ele trouxe o Sangue que limpa a pessoa,
que santifica a carne da igreja, e coloca o Espírito do Deus vivo que Ele tirou de Cristo ali na
cruz, e o coloca no indivíduo. Então eles são um. Vê? Eles se tornam um. Cristo e você são
um.
49
E você e seu marido deveriam ser um. Se há algo contrário, então há algo errado com
sua união.
E se há algo contrário conosco em relação a Cristo, nós não cremos em Sua Palavra e
dizemos: “Oh, isto foi para outros dias,” há algo errado com nossa união com Ele. Se você diz:
“Os dias de milagres são passados, não há cura Divina, não há batismo do Espírito Santo,”
aplicando isto lá trás em algum lugar, que mostra que o Espírito de Cristo não está em você,
porque: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus... E o
Verbo foi feito carne...”
E então, quando Sua palavra se torna proeminente em você, então (Vê?), você e Cristo
são um então. “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis
tudo o que quiserdes...” porque não é você mais; é a Palavra de Deus: Cristo em vós. Vocês se
tornam um. Correto.
50 Então, outra coisa que ela faz depois disto... Depois que ela tem cumprido seus votos, e
se casado, e tomado o nome do marido para ser seu, o nome do noivo, então ela é herdeira de
tudo o que ele possui. Ela é herdeira de tudo, sua esposa é uma herdeira de tudo o que você
possui.
E esta é a coisa que a igreja é, se ela apenas soubesse disto, sendo parte Dele com o
Espírito Dele nela... Ele disse: “As obras que eu faço também as fará; e as fará maiores do que
estas; porque eu vou para meu Pai. Um pouco mais e o mundo não Me verá mais; mas vós Me
vereis: porque estarei convosco, e em vós, até a consumação dos séculos.” Então é Cristo em
você. Vocês estão ligados com Ele, e são herdeiros com Ele.
51
E se Ele estivesse aqui na terra, o que Ele estaria fazendo? A mesma coisa que Ele fez
ali, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estaria atento acerca dos negócios
do Pai; Ele estaria curando os enfermos; Ele estaria realizando milagres. Ele estaria fazendo
exatamente o que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra, porque Ele permanece o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Isto é simplesmente perfeito. Este é o casamento.
52
Mas agora, e se esta mulher se casa, e dá todos estes votos e coisas, e este homem
se torna marido dela, e ela é herdeira de tudo o que ele tem, e assim por diante, e então ela
fica insana? Ela começa a mudar o temperamento? Ela começa a correr atrás de outros
homens? Não somente isto, mas ela está compartilhando seu amor com outros. Um homem
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com sua esposa, todas as promessas que fizeram, e então ela vai e começa a compartilhar sua
vida com outros, seu amor e sua afeição com outros...
Isto é o que muitos assim chamados cristãos fazem, compartilham seu amor com o
mundo: apostando, dançando, jogando, ficam em casa em dia de culto de oração para assistir
televisão, todo tipo de coisas mundanas que tem tomado o lugar do amor de Deus no coração
da igreja. Ela tem mudado o temperamento. Ela tem ficado insana. Ela tem ido atrás de outros
homens. Ela está compartilhando seu amor. Ela pegará seus dízimos que deveria dar à igreja;
e ela o gastará em outras coisas ali no mundo. Ela... Ao invés de amar a Deus da maneira que
deveria, e viver para Deus, e amar vir à igreja, você quase tem que implorar para ela vir.
53
Ora, eu sei que aqui há não muito tempo atrás, um - um ministro me contou que ele
enviou tantas orações - tantos cartões para fazer as pessoas assinarem que estariam
comprometidos a virem na escola dominical pelo menos seis meses todo ano.E eu vi uma
jovenzinha ali no pé da colina onde eu estive trabalhando. E ela saiu de lá. E eu estava à porta,
tinha batido na porta, e ela veio atender. E ela era uma das que tocava na banda Wildcat
[Gatos Selvagens - n.t.], você sabe. Como este grupo que eles tiveram que prender aqui em
Phoenix na noite passada, eu creio que foi, fazendo esta nova perversão de - de rock and roll,
ou tuístes, ou o que fosse. E eles tiveram que avisar a polícia para vir pegá-los.
Jovens, vocês não entendem que este é o espírito do diabo? Estão sob tanta influência
que nem sabem quem são, e ficam por aí nas ruas agindo assim?
54
Como alguns daqueles comediantes, ou estes que gravam discos e destes discjóqueis, e assim por diante, foram tocar numa cidade na qual eu estava, e as jovens tiraram
suas roupas íntimas e as lançaram na plataforma para este garoto autografar. Vocês não
percebem que isto é o diabo? É o espírito dos últimos dias. Certamente. Que vergonha! Aí
está, insanidade.
55
E esta jovem, ela saiu agindo assim. Ela nem mesmo sabia... Nem me viu na porta. E
ela disse: “Oh, perdoe-me. Eu não te vi aí.” E ela lançou um beijo no rapaz da rádio, ou o que
fosse, e disse: “Te encontrarei ali no Green Briar Patch,” ou o que fosse. Eles iriam ter algum
tipo de dança naquela noite.
E eu disse ao doutor Brown, que era um amigo meu.
Ele disse: “Como vai sua congregação ali, Billy?”
“Bem.” Eu disse: “Nós estamos dando pílulas ao povo.”
Ele disse: “Que tipo de pílulas?”
Eu disse: “Gos-pilulas [Gospel = Evangelho - n.t.] isto os mantém vindo o tempo todo,”
Vê?
E ele me disse isto, que assinavam aquelas garantias. E eu disse: “Doutor Brown, você
acha que aqueles integrantes do Wildcat na rádio teriam que fazer aquela jovem assinar uma
garantia de que ela estaria ali naquela noite? Não mesmo. Ela deu como garantia as roupas
que estava usando ali. Por quê? É algo nela que está ligado a ela, um espírito para diversão
mundana.”
56
E até que a igreja do Deus vivo, que é chamada a noiva de Cristo se conecte com
Deus dessa forma, ela ainda se espojará com o mundo, no lodo do pecado; ela deveria estar
ligada com Deus de tal forma, a ponto que o coração dela deveria estar tão cheio da glória e
poder de Deus que não visse nada mais senão que Cristo. Isto é correto.
Isto é o que nós teremos que fazer. Este é o único plano, o único programa que Deus
tem, é fazer algo assim. Você tem que ser levado não artificialmente; você tem que ser nascido
nisto, não emotivamente, ou trazer uma carta à igreja, mas ser nascido na igreja do Deus vivo
através da regeneração, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo que faz de você uma nova
criatura Nele. Amém. Isto é que endireita. Isto endireita. Isto o faz, certamente.
57
Correto. Ela fica insana. Ela começa a compartilhar seu amor com outros, coisas
mundanas, diversões mundanas, vai a lugares onde não deveria ir, diz coisas que não
deveriam ser ditas.
Aqui certa vez eu estava - elas, as senhoras, estavam tendo algum tipo de festa de
igreja no andar de cima. E aconteceu de eu ter que fazer algo no porão deste edifício. E eu
digo a vocês; eu ouvia algumas coisas terríveis quando eu era um pecador. Mas naquela
reunião de mulheres, eu nunca ouvi piores piadas em toda a minha vida. Você pode imaginar
uma pessoa que é chamada de cristã, permitir tal coisa suja fluir dela?
Você não consegue água doce e boa da mesma cisterna. Você pode colocar um balde
no poço, e ele vir cheio de girinos, como chamamos. Quando você desce o balde novamente,
ele trará a mesma coisa. A cisterna precisa de um escoamento e um enchimento com água
boa.
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58
Este é o problema com a igreja hoje, universalmente falando, ela precisa de um
escoamento, e um enchimento com as águas santas do céu. O coração dela se torna uma
fossa de qualquer coisa que vem. Ela tem amantes de todos os tipos. A Bíblia disse que ela
teria amantes dos prazeres mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
sem amor para com os bons.
Veja uma mulher que tenta viver corretamente, um homem que tenta viver
corretamente, se torna um santo-rolador, ela se torna uma fanática ou algum tipo de coisa
antiquada. Ela é uma rejeitada. Ela é desprezada e rejeitada pelas pessoas deste mundo. Isto
é correto.
59
Mas você já notou o que a verdadeira igreja está suposta a fazer? No Velho
Testamento, quando eles tinham o - o sacrifício eles matavam um pássaro, e colocavam o
sangue de um sobre o outro, sobre o companheiro morto. E ele saía voando pela terra
espalhando o sangue do companheiro morto. Quando a igreja se torna a verdadeira noiva de
Jesus Cristo, ela carrega o Sangue de Jesus Cristo com ela, aspergindo o solo com ele,
clamando: “Santo, santo, santo para o Senhor.” A atmosfera dela, a... Cada pedacinho dela
será de Deus. Toda a aparência dela será de Deus. Você não pode esperar outra coisa.
60
É por isso que as pessoas vêm à igreja também, não para jogar cartas, pôquer, dançar
no porão, ter jantares de sopa, e coisas assim. Isto é para o mundo. E jamais seremos capazes
de sermos comparados com eles, e que vergonha para nós é tentar isto. Nós devemos pregar
o Espírito Santo, e poder, e a ressurreição de Cristo. Nós temos algo que eles não têm
conseguido. Vamos viver isto, não tentar copiar deles. Viver o que sabemos que é certo; viver
em Cristo. Jesus disse: “E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a Mim. Vós sois o
sal da terra; e, se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser
pisado pelos homens.” Nossos testemunhos...
61
Não é de se admirar que até mesmo nossos grupos Pentecostais... É tão ruim quanto
eu detesto dizer que nossos grupos Pentecostais estão caindo na mesma coisa, bem na
mesma tendência. E não é de se admirar que as pessoas digam que elas não têm obtido o que
dizem ter obtido. Esta igreja do movimento Pentecostal deveria estar tão ligada com o poder do
Deus Todo-Poderoso a ponto que a própria Vida de Jesus Cristo deveria estar sendo refletida
nisto.
Mas nós queremos seguir o padrão do mundo. Nós vamos fazer isto de qualquer
forma. Vê? Nós vamos fazer do nosso próprio jeito acerca disto. Mas nós não deveríamos fazer
isto. É errado fazer isto.
As igrejas são apenas como uma mulher que ficou insana. A primeira coisa, você sabe,
ela fica tudo bem. No princípio, quando Deus gerou esta igreja Pentecostal acerca de quarenta
ou cinqüenta anos atrás, ela viveu santa. Ela era santa. O poder de Deus estava com ela. Mas
assim que vamos adiante, começamos a nos acomodar com o mundo. A primeira coisa, você
sabe, temos que ter um edifício que é tão grande que exceda em brilho da Metodista ali na
outra esquina. Nós temos que fazer algo grande demais, a maior coisa, e a maior coisa, e a
maior coisa. É uma vergonha!
62
Muitos de nós, nós mesmos, ficamos tão inchados quando temos... O irmão
Pentecostal que vai a uma grande igreja vê outro numa pequena missão, ou pequena igreja, e
diz: “Nós pertencemos à primeira igreja, ou à grande igreja,” ou algo assim: os despreza.
Você precisa do Espírito Santo para te desinchar um pouquinho (Isto é correto), te
fazer saber que o verdadeiro e real batismo do Espírito Santo faz um smoking abraçar um
macacão e dizer: “Irmão.” Isto é correto. A verdadeira salvação dos velhos tempos, o poder do
Deus Todo-Poderoso (sim, senhor), fará um vestido de seda abraçar um morim e dizer: “Irmã,
eu amo você.” Certamente fará isto.
63
Mas começamos a sair com o mundo, deslizar com a onda. Nossa igreja começa. Nós
não temos que falar acerca dos Metodistas e Batistas mais. É sobre nós mesmos. Isto está em
nosso meio. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo não pode mover. Esta é a razão pela
qual eu digo que Deus não pode colocar Sua aprovação sobre nenhuma organização esta
noite, porque os gentios não foram tomados como uma nação; foi um povo tirado dos gentios
por amor do Seu Nome. Deus tomará indivíduos.
Agora, eu penso que nossas organizações fazem um bom trabalho. Está tudo bem.
Mas você não pode depender disto, e dizer: “Eu sou Pentecostal, porque eu pertenço à
organização Pentecostal.” Você é Pentecostal quando você tem uma experiência Pentecostal.
Não me importo se você pertence à igreja Católica, você é Pentecostal. Você não pode
organizar Pentecostes. Pentecostes é uma experiência, não uma organização. E isto está
correto.
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64
Mas nosso povo Pentecostal tem começado a pensar que porque temos o nome de
Pentecostes, podemos ir adiante e viver no mundo e fazer qualquer coisa que quisermos.
Estamos escalando a torre de Ninrode. Ela irá às cinzas. Assim como o avental de folha de
figueira de Adão, ela voltará. Como a linha de Siegfried na França, a linha de Maginot na
Alemanha, foi destruída porque não há outra torre, nenhuma outra pode resistir. Mas “Torre
forte é o Nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.” Quando você corre
para ela, você toma o Nome, o Nome, não apenas chamando um Nome, mas o Nome - e uma
pessoa que seja igual a Cristo na vida. Amém. Ele é maravilhoso. Sim.
65
A igreja tem feito o mesmo, cometendo fornicação espiritual como a mulher que
compartilha o seu amor, que era para o seu marido, com outro homem. Não assenta viver com
essa mulher. Você sabe disto. E quando a igreja começa a compartilhar seu companheirismo
com o mundo... Deus é um Deus de zelo. Ele deixou Israel de lado por causa disto, e Seu Filho
colocará de lado a mesma coisa.
Ele vai ter uma noiva que não tem ruga. Amém. Ela é completamente lavada pelo
próprio Sangue Dele. Isto é correto. Então vemos onde estamos parados, está chegando a
hora do casamento.
66
Agora, vemos que ela comete fornicações espirituais, sai com o mundo, professa algo,
e vive algo diferente. Isto jamais funcionará. O que a igreja deve fazer é como Ester fez. Ester
recusou o adorno do mundo.
Conhecemos este pequeno livro de Ester, como que Mardoqueu... Seu tio tinha uma
filha. E era durante os tempos dos reinos dos Medos e Persas. É um tipo muito bonito ali. O rei,
um dos maiores reis no mundo daquele dia, ele fez uma grande festa. E ele chamou a rainha
para vir e assentar-se com ele, mas ela não fez isto. Ela recusou fazer isto. Então o que ele
fez? Ele foi tão humilhado que não sabia o que fazer, porque sua própria esposa não veio.
67
Eu penso que é muito parecido com Cristo hoje. Cristo nos tem convidado para nos
assentar em lugares celestiais com Ele, e estamos envergonhados disto. Muitas pessoas têm
vergonha de dizer que têm o batismo do Espírito Santo: pessoas Pentecostais. Isto é correto.
Envergonham-se de dizer isto. Nós temos vergonha Dele.
E assim, a rainha não veio. Ela recusou vir. Isto o deixou humilhado. Sua face se
avermelhou. Todos notaram.
Eu desejaria saber se a face de Jesus não fica um pouco vermelha também, quando
Ele nos chama para uma obra, chama o movimento Pentecostal para ter companheirismo e
fraternidade. E estamos organizados tão fortemente em pequenos grupos a ponto que não nos
curvamos um ao outro. Estamos tão - ficando tão mundanos, e assim por diante. Estamos
ficando envergonhados do nome de Pentecostes. Algumas pessoas temem dizer... Dizem:
“Bem, eu pertenço. Eu sou um cristão, mas...” Estou feliz por ter uma experiência Pentecostal.
Amém. Estou feliz por levar o Nome de Jesus Cristo. O maior privilégio que alguma vez tive é
de dizer que sou parte Dele.
68
Agora, vimos que então ele chamou alguns conselheiros para perguntar o que deveria
fazer. E eles disseram: “Se isto continuar assim, todas as demais mulheres pelo país tomarão o
exemplo da primeira dama.” É claro, isto é o que está acontecendo esta noite. Olhe para
algumas destas mulheres (Eu espero que isto não fira seus sentimentos e, contudo espero que
fira. Isto é correto.), tentando ser isto aqui como a primeira dama, com estes tipos de cortes de
cabelo. Eu jamais vi tal coisa em toda a minha vida. Outro dia uma mulher foi a uma loja onde
eu estava esperando por minha esposa, a cabeça da mulher era grande assim, e ela tinha
passado lápis verde sob os olhos. E eu disse: “Sai, monstro. Eu serei bom.” Foi a coisa mais
terrível de se ver; isto te deixaria assustado. O que é isto? A primeira dama. É a primeira dama.
É isto. E elas tomam o exemplo dela.
69
E permitam-me dizer isto agora. (Eu não disse como brincadeira, mas como uma
parábola para que você veja.) Isto é exatamente o que vocês, cristãos mais velhos estão
fazendo a estes mais jovens. Exatamente correto. Vocês estão supostos a serem exemplos.
Vocês, Pentecostais, que professam ter o Espírito Santo, vocês têm que ser um exemplo para
os Metodistas, Batistas e Presbiterianos. Não como a primeira dama, mas vocês têm que ser
como Jesus. Ele diz a vocês aqui o que fazer, como fazer isto. Nós devemos seguir Suas
regras e exemplos. Mas esta é a maneira que encontramos isto.
70
Ester... Esta rainha, ela não deu ouvidos a isto. Ela não foi, e o deixou humilhado.
Disse: “Se - se esta primeira dama da terra dá um exemplo assim, todas as demais mulheres
farão isto. Então quando um homem chama sua esposa, e ela diz: ‘Deixe-me em paz.’” Vê?
Veja, ele realmente predisse da América, não foi?
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Agora, vemos que ao fazer assim... Então havia um homem que tinha sabedoria, que
veio e aconselhou ao rei. Ele disse: “A coisa a fazer é excomungá-la, e chamar, através da
nação, todas as virgens que há, jovens virgens, e escolha para si uma esposa.” Isto agradou
ao rei.
71
Então ele enviou... E enviou os eunucos e assim por diante, que foram para - para
escolher todas as jovens virgens que pudessem - as mulheres mais bonitas por todo o reino e
as províncias a seus cuidados, que era o maior do mundo.
E quando o fez, chegaram a esta jovem judia. Ela era como que excluída, porque como
os gentios (Vê?), ela foi deixada de lado. E ela não tinha pai nem mãe. E Mardoqueu, tio dela,
estava criando ela. E ela tinha que ir se qualificar. E então o que eles fizeram, eles tinham que
pôr estas jovens para purificação por vários meses. Eles tinham que perfumá-las, e fazer todos
os tipos de adornos, e aprontá-las para que assim pudessem ser levadas diante do rei.
72
Agora, esta é a maneira que o mundo quer preparar a igreja hoje: adorná-la com o
mundo; seguir o padrão das coisas do mundo, tentando conseguir mais membros, colocando
qualquer coisa no companheirismo deles. Oh, que coisa. Esta é uma coisa lamentável, uma
organização tentando ganhar da outra, pegando qualquer coisa para ser membro. Você pode
trazê-los a esta organização, porém jamais entrarão no companheirismo de Cristo até que
sejam limpos e nascidos de novo do Espírito de Deus. Isto é verdade. Eles podem ter seus
nomes num livro aqui, mas não ali no Livro da Vida do Cordeiro, até que seja escrito com o
Sangue do Senhor Jesus.
73
Todas as mulheres, elas se prepararam todas para se parecerem bonitas. E, oh, posso
imaginar terem realmente certas aparências, talvez como a primeira dama e assim por diante.
Elas se arrumaram todas porque iriam aparecer diante do rei.
E penso que é muito parecido com o problema de nossas igrejas hoje. Estão tentando
se arrumarem toda de maneira mundana, tendo diversões mundanas, coisas mundanas nisto,
fazendo coisas que são do mundo, associando-se com o mundo, pensando que podem
encontrar-se com o Rei. Deus não se importa com isto. Ele aborrece isto. Mas nós queremos
agir como o mundo.
Algumas de nossas igrejas, das quais tenho dito, têm afrouxado, colocando diáconos e
assim por diante na igreja (e às vezes pastores), que são casados quatro ou cinco vezes, e - e
alguns deles fumam. Dizem: “Eles vão vencer isto. Eles ficarão bem.” Tiram um homem de um
bar numa noite e o colocam no púlpito na noite seguinte. Eu não creio em tal coisa. Eu creio
que um homem tem que ser provado (Isto é correto.), provado. Eu digo a vocês, muitas vezes
chamamos...
74
Eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu creio no falar em línguas. Mas eu penso que
colocamos ênfase demais nisto. Um homem pode falar em línguas, e uma mulher pode falar
em línguas, e se a vida dela, e a vida dele não se comparam com o que as línguas estão
falando, então são línguas erradas, porque o Espírito Santo te fará agir como a Bíblia. Ele te
trará à plenitude da estatura de Cristo.
Você pega uma pessoa que fala em línguas, com temperamento suficiente para brigar
com uma serra elétrica, e fala dos vizinhos, e tudo mais assim. Ora, você chama isto de
Espírito Santo? Não pode ser. Não, senhor.
O Espírito Santo é mansidão, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
paciência, fé. O Espírito Santo... Este é o fruto do Espírito, que o Espírito Santo testifica na
igreja do Deus vivo, docilidade, humildade, amar um ao outro, longanimidade.
75
Se um irmão sai do caminho, não bata nele ou algo assim. Vá atrás dele e veja se você
pode trazê-lo de volta. Não espere pelo pregador para fazer isto. Você faça isto, ou alguém
mais. O pregador não pode fazer isto tudo, nem mesmo os diáconos. Cada um que é membro
deste corpo de Cristo deveria ir atrás um do outro. Se temos... E se temos recebido o Espírito
de Cristo em nós... Ele ensinou a grande parábola. Ele deixou as noventa e nove e foi atrás
daquela uma. Isto é o que nós devemos fazer. Mas dizemos: “Oh, deixe-os irem.” Nós jamais
deveríamos fazer isto. Nós devemos ser benignos, perdoar, ter longanimidade: este é o fruto
do Espírito.
76
Agora, encontramos então que Ester, depois que ela... Eles a colocaram num destes
lugares para ser aprontada e ser apresentada diante do rei. Que coisa, ela recusou isto. Ela
não quis isto. Ela quis se apresentar assim como ela era. Amém. Nós temos igrejas hoje que
querem agir como o mundo. Por quê? Porque ficamos maiores. Deus disse certa vez que
quando eram pequenos, eles O serviam. Mas quando ficaram grandes, então se esqueceram
Dele. Isto é correto. Quando fazíamos barulho em latas aqui na ruela em algum lugar, batendo
num tamborim, e alguém arranhando num violão, e tendo reunião de rua, vocês eram humildes.
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Mas quando temos estes edifícios de três ou quatro milhões de dólares, e grandes coisas
assim, então ficamos tão arrogantes que esquecemos acerca disto. Isto é correto. Polidos com
o mundo...
77
Eu estava num lugar outro dia onde tinha um irmão da Santidade... Havia um grupo de
pessoas trabalhando para ele. E se... As mulheres se juntaram ali na hora do café. Todas as
mulheres ali tinham cabelo curto e usavam batom. Agora, você diz: “Irmão Branham, você não
tem nada que dizer disto.” Eu tenho. A Bíblia diz isto. Isto é correto.
Muitas mulheres Pentecostais estão usando roupas que pertencem ao homem, e Deus
disse que isto é uma abominação à Sua vista. Correto. Como você espera que vamos ao céu?
Isto mostra que o Espírito Santo não está ali. Se o Espírito Santo estivesse ali, Ele te
condenaria. Correto. Oh, você pode gritar, falar em línguas, correr para cima e para baixo,
dançar no espírito. Eu tenho visto Hindus fazerem isto, e Índios, e tudo mais. Isto não quer
dizer coisa alguma, a menos que haja uma vida para condizer com o que você está falando, o
poder do Espírito Santo faz as pessoas viverem piamente. Esta é a noiva de Cristo.
78
Ester estava para se tornar uma noiva, então ela não quis nenhum adorno do mundo.
Ela quis ir ao rei assim como ela era. Ela adornou-se como as mulheres Pentecostais deveriam
adornar-se, com um espírito manso e humilde. E quando todas aquelas extravagantes
primeiras damas vieram com todas suas novas quinquilharias, e o rei olhou para elas, e as
colocou no aposento com as concubinas. Mas quando esta Ester entrou na linha de visão, ele
viu num relance aquele dócil, manso e humilde espírito, ele disse: “É ela. Vá pegar a coroa e
coloque-a sobre a sua cabeça.” É isto.
Deixe-os se adornarem com este tipo de espírito, não somente as mulheres, mas os
homens também, se adornarem com este tipo de espírito. Então você está se aprontando para
a - a noiva, dócil e reverente. Ester limpou seu coração.
79
Há tanto... Cuidamos deste lado de fora. Oh, tem que haver tantos removedores de
rugas, e tantos disto e para - para fazer isto.
Aqui há algum tempo, eu estava num museu ali em Tennessee. Eu passei por um
pequeno lugar que mostrava a análise de um corpo humano. Dizia que um homem que pesava
68 quilos em substâncias químicas valia oitenta e quatro centavos de dólar. Agora, você é
alguém, não é? Oitenta e quatro centavos, e algumas mulheres vão, mulheres Pentecostais, e
colocam um casaco de visom de quinhentos dólares, e levantam a cabeça, e se chover, se
afogam. E elas nem mesmo valem oitenta e quatro centavos (Isto é correto.) em substâncias
químicas. Isto é verdade, não é uma brincadeira. Isto é a verdade. Oitenta e quatro centavos:
suficiente produto para borrifar um ninho de galinha, e um pouquinho de cálcio, e assim por
diante: oitenta e quatro centavos. Observe o terrível fim.
Você vai ao restaurante e encontra um - pega uma tigela de sopa que tem uma aranha
nela, você processaria o restaurante. Mas você permite o diabo empurrar televisões e coisas
sujas, baralhos pelo seu pescoço e você engole isto; te faz colocar roupas imundas. E estas
mulheres, com estes vestidinhos apertados parecendo uma salsicha, saindo pelas ruas desta
maneira.
80
E você sabe, minha irmã... (Não estou dizendo isto brincando. Não me entendam mal.)
Ouçam. Eu estou dizendo isto: você age assim e no dia do julgamento você será contada como
uma adúltera. Correto. Jesus disse: “Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em
seu coração cometeu adultério com ela.” E quando aquele pecador tem que responder por
cometer adultério, quem é o culpado? Você. Quem causou isto? Você. Isto é correto. Se você
se coloca ali para se aparecer - diante de homens, ser como o mundo, vestir-se como o
mundo...
Eu disse isto certa vez a uma mulher em Louisville, Kentucky, ela disse: “Bem, ouça
aqui, senhor Branham. Eu vou te fazer entender agora mesmo...”
Eu disse: “Sim, senhora.”
Ela disse: “Este é o único tipo de vestidos que eles fazem.”
Eu disse: “Eles fazem máquinas de costura e vendem tecidos. Você age assim porque
você quer. Há algo errado com você.”
Isto é exatamente correto. Você faz isto não porque é uma moda, você faz isto não
porque você tem que fazer; você faz isto porque você quer.
81
Você fuma porque você quer. Você não tem que fumar. Eu penso que a coisa mais
absurda que alguma vez vi foi uma mulher andando pela rua como... Você vê cada uma em
automóveis com aqueles cigarros entre os dedos. Ora, é uma desgraça. Este é o quinto maior
movimento colunista que temos na nação, quando doutores e a ciência médica diz que isto
está cheio de câncer e tudo mais. E as pessoas tragam isto o tempo todo.
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Veja uma mulher suposta a ser uma cristã, esticada ali sobre um banco, numa piscina
mista, de maiô, esticada ali. Eu tenho duas filhas. Eu não digo que elas não fariam isto. Dizem
que estão pegando um bronzeado. Vão levar uma surra se eu estiver vivo. Será do senhor...
Será uma surra do senhor Branham, vou surrá-las com uma ripa deste tamanho. Eu creio que
isto é errado.
82
Então nos chamamos... “Oh, nós somos um membro da igreja Pentecostal.” Oh, que
vergonha. Correto. A igreja Pentecostal precisa de uma limpeza total, da frente para trás, pelo
porão, no andar debaixo até os andares superiores. Isto é correto. E ainda, em tudo isto, é o
melhor que temos. Mas isto pode...
Simplesmente como no tempo revolucionário de Joana D’Arc. A França precisava de
um revolucionário, então precisava de um contra-revolucionário para endireitar algumas das
coisas que os deixavam revoltados. E a igreja Pentecostal precisa de um revolucionário
(Correto. Certamente que sim.), uma revolta contra as coisas que são erradas, e aceitar as
coisas que são corretas (Amém.), um refrigério do batismo do Espírito Santo, de uma igreja se
aprontando.
83
Lembrem-se, jamais será... Você não pode dizer: “Bem, agora eu pertenço a este... às
Assembléias, eu pertenço à Quadrangular, igreja de Deus, igreja Nome de Jesus,” ou - ou
qualquer uma das demais. Não que você não possa entrar em alguma delas. Deus te chama
como um indivíduo. E é você que tem que se limpar porque Ele está pegando um povo dos
Gentios por amor do Seu nome, Sua noiva, os Gentios.
Ester se limpou. Ela limpou seu coração. Isto foi o que ela limpou. Isto é o que a igreja
precisa: uma limpeza de coração. “Como você limpa seu coração, irmão Branham?” É pela
lavagem da água da Palavra, através do Sangue de Jesus Cristo.
84
A Bíblia diz que é errado para as mulheres agirem assim, e homens as deixarem
fazerem isto. Isto é para ambos. Um homem que permite sua mulher sair na rua semi-nua usando roupas assim, eu tenho pouco respeito por ele como sendo um homem. Ele é um
fantoche. Isto é correto. Ela o usa como um pano de prato. Que vergonha! Vocês deveriam ser
homens.
E um pastor que permite sua igreja ir adiante com tais coisas como esta sem atacar
isto do púlpito, ele é um marica. O que precisamos é de homens. O Evangelho - não com luvas
de borracha, mas com o poder e demonstração do Espírito Santo com a Palavra... A Bíblia diz
que estas coisas são erradas. É errado para as pessoas fazerem isto desta forma, agirem
desta forma. Isto deve ser pregado, vivido em todos os lugares. Deve... A igreja precisa de uma
purgação, de uma limpeza.
85
Ester purificou seu coração diante de Deus, caminhou com um espírito manso e
humilde; a igreja que vai ser a noiva de Cristo... Agora, lembre-se, Ester recusou os adornos
mundanos. Ela tomou o Espírito em seu coração para ir diante do rei.
E a mulher hoje, a igreja que pensa que vai entrar porque tem mais número de
pessoas, que tem a melhor vestimenta da multidão, tem a maior organização, é a maior igreja
da cidade, e coisas assim... Você está errando milhões de milhas se você está dependendo
disto.
Este é um espírito dócil, bondoso e reverente para com a Palavra de Deus, lavado pela
água da Palavra. E a Palavra em você, ela é uma limpeza. Amém. A igreja precisa de uma
lavagem, uma lavagem do Evangelho completo (Isto é correto.), não apenas uma lavagem
parcial, mas uma lavagem do Evangelho completo, que limpa, e faz novas criaturas em Cristo
Jesus.
86
A noiva de Jesus não é uma noiva suja. Ele não tomaria uma noiva suja. Se uma
mulher viesse para se casar, e se parecesse como se tivesse saído de um chiqueiro, um
homem que tivesse dignidade não se casaria com ela. Ele a faria se limpar. E quando a igreja
de Cristo vem para se casar, e pensa que será a noiva com todas as etiquetas do mundo
nela... A noiva de Cristo não será assim. Não, senhor. (Devo me apressar.)
Nem é a igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, esta igreja não é uma igreja com
farrapos desgastados de denominações. Ela não tem que ser um - um membro de alguma
grande denominação. Ela tem que ser lavada pelo Sangue, comprada pelo Sangue. Não
dizendo que pertencemos à maior igreja, à maior organização, ou isto, aquilo, ou aquilo outro;
ela tem que ser pura, santificada, santa, sem ruga ou mácula, pelo Sangue de seu - seu
Salvador, Jesus Cristo.
87
Como Ester, o homem velado no coração, o homem velado, a mansidão e a bondade
do Espírito de Deus no coração humano, não a glória e classe do mundo...
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Eu sempre disse que o mundo brilha; o Evangelho irradia. Oh, isto está a um milhão de
milhas distante um do outro. Hollywood brilha; a igreja de Cristo irradia com amabilidade,
suavidade, docilidade, bondade. Isto é correto. Ester não quis se adornar com todos os
vestuários modernos do mundo. Não se pareceria como uma esposa de rei. E estamos
querendo ser como o mundo, e o... Isto se pareceria como a esposa de um homem santo?
Nós, como a igreja do Deus vivo nos adornamos com as coisas do mundo, e desta maneira
parecemos como a esposa de um homem santo? Isto pareceria natural?
Se você vê um homem hoje que está suposto a ser um homem santo, e aqui vem sua
esposa como a primeira dama: com um daqueles grandes penteados assim, e coisas
vermelhas de um lado, e coisas verdes do outro lado; e - e parecendo como que se ela tivesse
sido atingida com um pincel na boca, e todos estes tipos de coisas assim; descendo a rua, com
roupas apertadas como salsichas assim, com saltos tão altos, rebolando, com toda pompa
descendo a rua... E dizer: “Esta é a esposa de um homem santo?” (Não estou contando
piadas. Eu estou apenas fazendo afirmações.)
88 Eu fui a um de nossos grandes movimentos Pentecostais, aqui há não muito tempo atrás.
Eu tinha armado uma tenda.
E o pastor me disse, ele disse: “Minha esposa é a organista.”
Eu disse: “Isto é bom, irmão.”
“Você se importa se ela tocar?”
Eu disse: “Não. Não senhor. Certamente que não.”
E ele foi ao administrador, e o administrador disse... O irmão Baxter disse: “Está tudo
bem.”
Ele disse: “Irmão Branham, venha aqui. Eu quero que você conheça minha esposa.”
E eu fui ali. (Agora, agora, por favor, perdoe-me. Veja, não estou tentando fazer uma
observação; estou tentando fazer uma afirmação. Vê?) E a mulher tinha estas coisas de
manicure, ou, eu não sei, estas coisas, vocês sabem, toda produzida, e jamais vi tais coisas
em minha vida, e um vestido que era por aqui, com as costas de fora, e quase sem nada
embaixo. E eu - eu jamais vi tal aparência na vida. E ela tinha brincos muito grandes
pendurados assim, cheio de coisas.
E eu olhei ao redor. Eu pensei: “Oh, que coisa. Eu sou um Batista e sei melhor do que
isto.” Eu olhei novamente. Eu disse... Agora, por favor, isto não é uma piada. Mas eu tive que
dizer isto ao irmão, e espero que isto o tenha ajudado, não dizendo para ser diferente; se assim
fosse, eu seria um hipócrita (Vê?), precisaria de uma limpeza em mim mesmo.
Eu disse: “Senhor, você não disse que sua esposa era uma santa?”
Disse: “Oh, sim.”
Eu disse: “Ela não parece santa para mim.” Eu disse: “Eu - eu jamais vi tal coisa em
minha vida em uma esposa de ministro. Isto não se parece com a esposa de um homem
santo.”
89
E nem parece a igreja do Deus vivo, dependendo das suas modas, festas sociais,
festas de baralhos, cartas, danças, adornando-se assim como o mundo, nem se parece com a
noiva de um Deus santo. Quando ela fuma, dança, e vai a festas, jantares de sopas, coquetéis
e tudo isto, e diz que ela é a noiva de Cristo?
Isto não me parece como a esposa de um homem santo. Não, senhor. Ele não
escolheria tal coisa. Ele pegaria uma mulher que fosse correta, que se parecesse com o que
Ele está tentando representar. Eu creio que isto é correto. Isto pode ferir um pouquinho.
90
Minha velha mãe sulista partiu. Quando eu era um garotinho, costumávamos ter - mal
tínhamos o que comer. E tínhamos ervilhas pretas e pão de milho. Eu não sei se vocês sabem
o que são ou não. Então não tínhamos... Ela não conseguia óleo durante o ano. E tínhamos...
Quase que pegar um velho... Uma velha panela assim, e colocávamos toicinho nela.
Levávamos a um lugar onde o cortavam, os açougueiros cortavam carne, e extraíamos a pele
para tirar a gordura e colocávamos ali.
Todo sábado à noite mamãe dizia que precisávamos de uma dose de óleo de rícino. E
eu - eu simplesmente não suporto esta coisa até hoje. E eu tinha que tomar isto. E ia até ela
segurando meu nariz assim. Eu dizia: “Mamãe, eu - eu não posso tomar isso.” Eu dizia: “Isto
me faz sentir tão mal.”
Ela dizia: “Se isto não te fizer sentir mal, não te fará bem algum.”
91
Então eu penso que esta é a maneira com a pregação do Evangelho. Veja, se isto não
te agita um pouquinho, faz sua - sentir sua gastronomia espiritual começar a funcionar direito,
te faz sentir-se um pouco mal para se examinar com a Bíblia; observe aquele velho
temperamento, e egoísmo, e impiedade, amor do mundo, televisão, e coisas à noite. E
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deixando a igreja ficar vazia, e bancos vazios, quando vocês deveriam estar ali como Jesus
(vocês têm o Espírito Dele em vocês), tentando trazer todos do país para vir à sua igreja para
receber Cristo. E nos chamamos então de a noiva de Cristo!
Oh, que pena, amigos. A hora tem chegado. Sua noiva tem se aprontado, oh, se
aprontado. Ela deixou de lado todas estas coisas.
Lembrem-se, Ester foi escolhida e as demais foram rejeitadas. E apenas aqueles que são
nascidos de novo, que têm o Espírito de Deus serão escolhidos naquele dia que a coroa de
glória será colocada sobre a cabeça dela. E as demais serão rejeitadas.
92
Permitam-me dizer a vocês algo que aconteceu. Eu - eu - eu sou um missionário,
vocês sabem, faço obra evangelística missionária, já fui como que sete vezes além-mar, e ao
redor do mundo. Aqui, há não muito tempo atrás, na cidade de Roma... Roma é uma grande
cidade para a arte, e eles tinham uma escola de arte ali. E vários de nossos jovens americanos
vão ali todo ano para pegar um ano ou dois de treinamento em arte, para aprender a pintar
quadros. Houve um grupo de jovens americanos que veio aqui há alguns anos atrás, assim me
contaram. E quando eles chegaram ali, eles ficaram entusiasmados. Quando estão em Roma,
fazem como Roma faz: saem e bebem e se despem, e tudo mais, e agem assim ambos,
rapazes e moças.
93
E havia uma certa escola. E este - este grupo de jovens americanos foi a esta escola. E
cada um deles, quase todos, fazia a mesma coisa. Mas certa jovenzinha, ela não tolerava isto
tudo. Ela ficou firme. Á noite ela lia, enquanto todos saíam e bebiam. Durante o dia, ela
trabalhava firmemente. Bem, ela era motivo de risos para a escola toda. E ela se manteve
como uma dama, conduzindo-se como uma dama. Embora houvesse jovens romanos e tudo
mais ao redor, tentando convencê-la a sair, ela recusava. Não, senhor. Ela ficou firme em suas
lições, aprendendo a desenhar, ou melhor, pintar. E ela ficou com isto.
94
Finalmente um vigia do lugar ficou observando-a, viu que ela era muito diferente das
demais, embora ele fosse um católico romano, continuou observando-a, como ela se conduzia.
Num entardecer, a jovem estava no parque onde era o - o estúdio, ora - ou o lugar onde era a
escola, ela saiu do campus, e foi em direção à colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali
com sua face linda, limpa e seu cabelo solto, olhando na direção do sol.
95
O vigia estava fazendo ronda ali no jardim, e continuava observando a jovem.
Enquanto fazia a ronda, algo continuamente lhe dizia para ir falar com ela. Então ele deixou a
ronda, tirou o chapéu, subiu ali onde estava a jovem dama, e limpou a garganta. Ela virou-se.
Ele disse: “Com licença, senhorita.”
Ela disse: “Sim, senhor. Certamente.”
E ele notou que ela tinha estado chorando. Todos os demais tinham saído para uma
grande farra durante a noite. Ele disse: “Senhorita, espero que você me entenda da maneira
correta o que vou falar pra você.” Disse: “Você tem estado aqui na maior parte dos dois anos
agora. E tenho notado que o grupo com o qual você veio, continuamente sai às festas, e
chegam a qualquer hora da noite, bêbados, com poucas roupas, e tudo mais. Porém eu notei
que você não frequenta tais festas.”
E disse: “Eu - eu notei isto, aparentemente, que você está sempre olhando em direção
ao mar. Você vem aqui todo entardecer, e observa o sol se pôr.” E disse: “O que causa isto?”
Disse: “Eu sou um ancião. E eu - eu estou curioso pra saber o que causa esta diferença entre
você e os demais.”
96
Ela disse: “Sim, senhor.” Ela disse: “Senhor, eu estou olhando em direção ao lar
quando o sol está se pondo.” Ela disse: “Através, além daquele sol lá, está minha pátria.” E ela
disse: “Naquela terra há um certo estado. E naquele estado há uma certa cidade. E naquela
cidade há uma certa casa. E naquela casa há um certo jovem.”
Ela disse: “Ele também é um artista. Quando eu saí para vir pra cá, eu prometi meu
amor a ele. Estamos noivos.” E ela disse: “Não importa o que qualquer um dos demais faça,
isto não tem nada a ver comigo.” Ela disse: “Eu prometi viver correta e verdadeiramente.” E ela
disse: “Eu estou anelando pelo dia quando me sentir no topo das asas daquele grande avião
que me levará além mar e me levará ao aeroporto onde ele me encontrará. Ele está
construindo um lar, e viveremos juntos naquela terra.”
E disse: “Esta é a razão pela qual eu ajo da maneira que ajo. Sou verdadeira à
promessa que fiz a um jovem. E ele é verdadeiro à promessa que me fez.” Disse: “Eu tenho
notícias dele de vez em quando, e escrevo para ele.” E disse: “Correspondemos um com o
outro, ainda estamos segurando nossos votos, esperando pelo dia para nos encontrarmos.”
97
Oh! como isto faria um verdadeiro cristão se afastar das coisas do mundo. E algum dia
você falar acerca de ir ao porto sobre as asas de uma pomba; Ele está vindo para uma noiva,
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uma que não age tolamente como o mundo ou com as coisas do mundo. Ela é lavada no
Sangue do Cordeiro. Ela garantiu seu - seu amor somente para Ele. O amor do mundo se tem
ido e está morto para ela. O casamento do Cordeiro tem chegado, e Sua noiva tem se
aprontado.
98
Vamos pensar nisto enquanto inclinamos nossas cabeças apenas por um momento.
Algum dia, quando olhei para o pôr-do-sol, eu também, há trinta e um anos atrás, fiz um voto a
Um que amei, entreguei todo meu amor a Ele. Eu sempre tenho tentado permanecer Nele e em
Sua Palavra onde quer que eu vá. E eu sei que há muitos outros assentados aqui assim,
esperando pelo dia quando o velho barco de Sião chegar ao porto, pegar nossas almas, e nos
levar à Presença Dele, o Qual amamos, e a Quem temos prometido nosso amor.
99
Pode haver alguns aqui esta noite que jamais tem feito voto. Pode haver alguns que o
tem feito e o tem quebrado. Se vocês estão nesta condição esta noite, amigos, por que vocês
simplesmente não voltam esta noite e renovam seu voto? Se você não o tem feito, por que
você não vem e o faz esta noite? Diga: “Senhor Jesus, eu Te amo.”
Lembrem-se, se vocês já têm feito seus votos e ainda se misturam com as coisas do
mundo, Jesus não terá uma noiva assim. Ele não terá uma que é adúltera. Todo seu amor
deve ser para Ele. E se você ama as coisas do mundo, e as modas do mundo mais do que
você ama a Deus, então você não tem se aprontado ainda.
100
Esta pessoa está aqui esta noite? Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, você
levantaria a mão e diria: “Irmão Branham, ore por mim. Eu quero ser desta maneira. Eu - eu
quero ser parte da noiva. E eu sei que estou fazendo coisas que eu não deveria fazer. Ore por
mim.” Deus te abençoe, minha irmã Índia. Deus te abençoe, irmã, e você, meu irmão, e você,
irmão. Alguém mais levantaria a mão e diria: “Ore por mim, irmão Branham. Eu - eu sei que
não estou certo.”
Agora, seja honesto consigo mesmo. Olhe para trás na sua vida. Você tem que olhar
para trás antes que você possa ir adiante. Olhe para o que você tem sido. Olhe o espírito que
está em você tem feito você fazer. Se você não tem tido... Se você diz ser um cristão, e você
ainda se mistura com as coisas do mundo, irmão, irmã, você não é senão um cego se você não
vê que está errado.
101
Alguém me disse outro dia, disse: “Irmão Branham, você tem que deixar de lado estas
pessoas assim.” Disse: “As pessoas te chamam de profeta.”
Eu disse: “Não sou um profeta.”
Disse: “Mas as pessoas pensam que você é. Você deveria estar ensinando estas
mulheres... Ao invés de dizer-lhes para usar cabelo longo, e o tipo correto de vestimentas, e
coisas assim, você deveria estar dizendo-lhes como obter coisas espirituais.”
Eu disse: “Como eu posso ensinar-lhes álgebra, quando nem mesmo sabem o abc do
jardim de infância? Nem mesmo têm a comum decência de se limparem?”
102
Chamando a noiva de Cristo... Eu não estou dizendo de maneira irritada. Estou dizendo
isto no amor pio. Como eu disse esta manhã, se eu vir você descendo o rio num barco, e vir
que você vai cair numa queda, e o barco não vai suportar, e eu gritando e gritando pra você,
não estou tentando te ferir. Eu amo vocês. Porque senão, sua vida estaria perdida.
Há algum outro que levantaria as mãos antes de orarmos? Eu vejo você ali atrás. Deus
te abençoe, e você, e você. Vocês sabem que suas vidas mostram que vocês estão errados.
Se você ama o mundo mais do que a Deus, então há algo errado em algum lugar. Olhe para
você. Nas dependências ali, levantem as mãos, digam: “Ore por mim, irmão Branham.” Deus te
abençoe. Deus abençoe... Isto é correto. Honestos com Deus; eu - eu admiro a sinceridade.
Este é o problema com a igreja Pentecostal hoje. Não temos tido aquela real sinceridade que
costumávamos ter. Não temos tido a audácia de - de vir e dizer que - de admitirmos que
estamos errados.
103
O diabo tem tomado o controle da igreja a ponto que ela está apenas rolando na lama
do mundo. Não façam isto. Sua própria vida prova que você não tem recebido o que você está
dizendo que recebeu. Então por que não confessar isto? “Aquele que confessar seu pecado
terá perdão: aquele que oculta seu pecado, não prosperará.” Você não pode ocultar isto. Deus
sabe disto tudo. E se você vê e sabe que não está vivendo corretamente, então por que não
confessar isto e sair, e deixa isto claro?
Os pecados de algumas pessoas vão à frente delas; outros as seguem. Que os meus
estejam à frente. Que eu confesse todos os meus agora mesmo. Que Deus endireite. Isto é o
que nós devemos fazer.
104
Há como que seis ou sete mãos que foram levantadas. Há certamente mais do que
isso aqui, nesta igrejinha esta noite, de cem ou duzentas pessoas, talvez cento e cinqüenta.
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Agora, Deus te abençoe, jovem. Agora, Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, irmã. Isto
é correto. Deus te abençoe, filho. Isto é bom. [Espaço em branco na fita - ed.]
As mulheres Pentecostais não cortavam os cabelos, mas elas os cortam agora. O que
aconteceu? Você não era acostumada a usar - usar - usar maquiagem. Sua mãe não usava, se
ela era Pentecostal. O que aconteceu hoje? É porque estão revolvendo-se com as coisas do
mundo. E o mundo olha para nós. Nós afirmamos ser uma igreja de santidade. Qual é o
problema? Nós não nos parecemos com a noiva de Cristo. E quanto a vocês, homens aí? A
mesma coisa. Irmão, que vergonha!
105
Pai Celestial, quando eu olho em volta, e faço uma chamada de altar como esta,
repreendendo, derrubando, pareço duro, mas dentro de mim está sangrando, quando eu sei
que estamos nos aproximando do fim. Estes pequenos barcos vão se quebrar num destes dias.
A morte os atingirá na batalha. E quantas vezes tenho sido chamado para estar ao lado deles
e os ouço dizer: “Oh irmão Branham, se eu pudesse ter uma outra oportunidade.” Então,
Senhor, enquanto estes são capazes de se endireitarem...
Estou tentando dar o meu melhor, Deus. Que o Espírito Santo revele isto às pessoas que
eu estou apenas tentando ajudá-las e não xingando-as. Mas como Paulo disse do velho...
Deus, eu não quero machucá-las, mas eu quero feri-las o suficiente para que vejam onde estão
erradas.
106
Eu oro para que Tu concedas esta noite a estas pessoas que têm levantado as mãos
com - com suficiente respeito para - para reconhecer diante de Deus que estão erradas, e
querem estar certas... “Buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” Mas se você jamais bater,
como vai se abrir? Se você jamais buscar, como você vai encontrar?
Que o Espírito Santo, Senhor, traga estas pessoas a um rendimento completo a Deus
esta noite. E possa o grande Pai de nosso Senhor Jesus Cristo santificá-las, alma, corpo e
espírito, e posicioná-las no corpo do Senhor Jesus Cristo; pois o casamento do Cordeiro está à
mão, e Sua noiva tem se aprontado. Oh! Senhor, possa esta ser a noite de preparação, porque
amanhã pode ser o dia que Te encontraremos. Nós não sabemos a que horas seremos
chamados para encontrá-Lo. Conceda isto, Senhor.
107
Agora, enquanto estou orando, e vocês com as cabeças inclinadas, eu... Cada um de
vocês que tem levantado as mãos, se você for profundamente sincero com isto, e você
realmente quer dizer isto, e você não está envergonhado em permitir as pessoas saberem que
você tem estado errado... Você terá que estar com elas no dia do julgamento de qualquer
forma. E Deus tem colocado suficiente convicção em você para saber que você está errado...
Aqui há não muito tempo atrás, eu estava pregando algo assim. Eu falei a uma jovem
que estava no fundo ali. Ela parecia horrível, era filha de um ministro. E ela encontrou-me do
lado de fora da igreja. Antes ela não tivesse me procurado.
Ela disse: “Sua coisa ignorante.” Cabelo cortado, insolente e lábios pintados. Ela disse:
“Se eu quisesse que alguém falasse comigo acerca disto, eu chamaria alguém que tem algum
senso.” Disse: “Jamais volte ao púlpito do meu pai e pregue uma coisa como esta novamente.”
Eu disse: “Você quer me dizer que seu papai, um bom e honesto pregador Batista que
é, não pregaria contra isto?”
Ela disse: “Ele não te contratou para vir aqui...”
Eu disse: “Ele não me contratou de forma alguma. Eu vim convidado.”
Ela disse: “Eu jamais te perdoarei por isto.”
Eu disse: “Isto cabe a você. Eu apenas segui o Evangelho.”
Uma rosa sendo agitada pelo vento, uma linda jovem.
108
Um pouco mais tarde, cerca de um ano depois, eu passei pela cidade. Eu vi aquela
mesma jovem com a saia caindo abaixo da cintura, fumando, descendo a rua. Eu pensei:
“Aquela é a esposa do - ou melhor, filha do irmão fulano de tal.” E eu cruzei a rua para ver se
conseguia falar com ela.
Ela me olhou, fumando e soltando fumaça pelo nariz. Ela disse: “E aí, pregador,”
usando gíria para falar comigo.
E eu disse: “Ora, ora.”
Ela disse: “Dê um trago no meu cigarro. Seja um homem.”
Eu disse: “Você não tem vergonha?”
Ela pôs a mão no bolso, e disse: “Então pegue um cigarro.”
Eu disse: “Que vergonha. Que vergonha oferecer um cigarro a um servo de Deus.”
Ela disse: “Então você poderia tomar um gole da minha garrafa.”
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Eu disse: “Por favor, não diga isto.” Eu olhei para ela. Eu não pude ficar sem chorar,
porque o papai dela era um bom homem. E eu olhei para ela e pensei: “Oh, que coisa. Ela
pensou que teria muito tempo.”
109
Eu comecei a caminhar. Eu não pude evitar que lágrimas caíssem. Eu saí caminhando.
Ela disse: “Espere um minuto.”
Eu disse: “Sim, senhorita?”
Ela voltou. Ela estava quase envergonhada... Fiquei conversando com ela ali na rua, e
pessoas passando. Ela se aproximou.
Ela disse: “Você se lembra o que você me disse naquela noite?”
Eu disse: “Sempre me lembrarei.”
Ela disse: “Eu quero te dizer, pregador, você estava certo.” Ela disse: “Eu entristeci o
Espírito Santo pela última vez.”
Agora, aqui está a observação que a mulher me fez, e eu jamais esquecerei disto
enquanto viver. Ela disse: “Ele estava lidando comigo naquela noite.” Mas disse: “Quando eu O
rejeitei daquela vez, foi a minha última vez.” Disse: “Meu coração tem endurecido, não me
importo com Deus, com a igreja ou coisa alguma. E amaldiçoo meu papai todos os dias.” E ela
disse: “Eu posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e eu rio disto.”
110
Isto é entristecer o Espírito Santo pela última vez. Pense nisto. Vamos para casa sobre
as asas de uma pomba. Vamos ser a noiva. Levantem-se de seus assentos agora. Se você
está errado, suba aqui, fique aqui no altar e diga: “Tenho estado errado. Irmão Branham, tenho
certo temperamento. Eu - eu - eu tenho vivido de maneira pecaminosa. Eu - eu não deveria
fazer estas coisas que faço. Irmão Branham, eu tenho feito isto, aquilo ou aquilo outro. Eu sou
culpado por mentir. Sou culpado por roubar. Sou culpado por alguma coisa. Eu não tenho
servido a Deus da maneira que deveria, e estou envergonhado de mim mesmo, e eu quero
endireitar minha vida. Você não oraria por mim aqui esta noite, irmão Branham?” Estarei feliz
em fazer isto.
111
Se Deus responde minhas orações para curar os enfermos, cegos e aflitos, Ele
certamente ouvirá uma oração para o pecador. Você não quer vir e fazer parte da noiva esta
noite? Eu te convido para vir. Obrigado, meu irmão. Eu admiro este tipo de coragem, de vir e
admitir que está errado. Deus te abençoe, irmão. Fique bem aqui.
Você quer me dizer que você levantaria a mão e não estaria sendo sincero? O que
aconteceu com as pessoas? Irmão, qual é o problema? Qual é o problema com nosso povo
neste dia? Você quer dizer que você levantaria a mão dizendo que está errado e então não
viria? E saber que “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz comete pecado?” Você não
viria? Enquanto o pianista ou, se você desejar, irmã, organista, apenas um fundo musical.
112
Estou convidando a vocês. Eu quero perguntar a vocês. Quantos nesta audiência têm
estado nas reuniões quando... Vocês sabem que não sou um pregador. Eu não tenho
escolaridade. Deus te abençoe, senhorita. Cabe a uma verdadeira jovem fazer isto. Esta
pequena flor que está vindo aqui, Deus te abençoe, minha irmã. Isto é coragem verdadeira. Eu
admiro esta pequena jovem. Deus te abençoe, querida. Eu tenho uma jovenzinha em casa com
quase a mesma idade de vocês, a pequena Rebeca. Eu aprecio vocês. Jovenzinha Índia?
Deus te abençoe, minha irmã, pequena princesa. Deus seja contigo, querida. Vocês
irmãzinhas, Deus seja convosco, e com você, irmã.
Agora, olhem aqui. Se jovenzinhas fazem assim, jovenzinhas, sensíveis à consciência,
e a pregação de um sermão as corta em pedaços... E aqui elas vêm, sabendo que estão
erradas, se colocam aqui, diante da audiência para fazer uma confissão, certamente,
certamente vocês mulheres mais velhas... Vocês não virão? Movam-se para cá, e fiquem aqui.
...Buscaria eu Tua face;
Cure meu espírito ferido e quebrado. (Vamos cantar isto.)
Salva-me por Tua graça.
Salvador, Salvador, ouça...
Certamente você é sincero o suficiente para fazer uma humilde oração. “Clame:
Senhor, prova-me, e veja se há algo errado comigo.”
Não passe de mim.
Deus te abençoe, querida irmã.
113
Quantos nesta reunião têm se levantado e visto na audiência mulheres, homens e
todos vindo aqui quando eu estava orando pelos enfermos, e o Espírito Santo lhes dizendo
seus pecados, e coisas, e sabendo... Quantos de vocês sabem que isto é verdade? Jamais
falha. O Espírito Santo está me dizendo, este mesmo Espírito Santo que há algo aqui esta
noite entristecendo-O. Agora, isto é Assim Diz o Senhor. Agora, encontre isto aqui ou ali.

20

Não sou uma pessoa que cai em emoções. Não, senhor. Eu sei exatamente onde
estou parado, e eu - eu conheço a Deus. Isto é correto. Há muitos de vocês que precisam estar
bem aqui onde estão estas jovenzinhas. Agora, você não viria? Eu estou convidando a vocês.
Eu não os persuadirei. Eu apenas estou lhes dizendo.
Alguém disse: “Eu jamais ouvi uma chamada de altar onde um ministro repreendesse a
audiência e coisas assim.” Esta é a maneira que isto está suposto a ser feito. Você não vem
por causa de uma história comovente de alguma mãe morrendo ou algo assim. Isto é sob
emoção. É sob a Palavra de Deus que você vem. Você não vem por - sob qualquer emoção,
você vem crendo que Deus é Deus, e você está na casa de julgamento do Senhor, e você tem
vindo para pleitear seu caso.
114
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero dar um aperto de mão e dizer que
aprecio vocês. Convicções honestas... Jovenzinha, eu aprecio você. Deus te abençoe. Que Ele
te dê este Espírito cortês. Deus te abençoe, meu irmão. Deus seja contigo. Uma vez mais,
então vamos encerrar. Isto pode encerrar pela última vez também. Vê? Eu não sei quando. Eu
espero que não encerre. Mas pode encerrar. Vê?
Salvador...
Venha aqui, meu...?... Eu quero dar um aperto de mão e dizer que eu aprecio sua...?...
Venha aqui, meu irmão. Eu quero dar um aperto de mãos em você aqui. Eu aprecio
sua sinceridade. Deus te abençoe.
Venha aqui. Deus te abençoe. Eu aprecio sua sinceridade...?... tome uma posição...
...passe de mim.
Salvador...
O que? O casamento do Cordeiro tem chegado, e Sua noiva tem se aprontado.
...humilde clamor;
Enquanto a outros Tu está chamando,
Oh, não passe de mim.
(O quê?) Estou confiando apenas em Teus méritos,
Buscaria eu Tua face?
Cure minhas feridas, espírito quebrantado (Onde a Palavra tem cortado.),
Salva-me por Tua graça.
Salvador, Salvador, ouça meu humilde clamor...
Enquanto a outros Tu está chamando,
Oh, não passe de mim.
115
Lembrem-se, foi o Espírito Santo que cortou em seu coração e você veio aqui. Apenas
pense nos lugares que Ele cortou, e esta pessoa jamais esquecerá daquilo. Elas sempre se
lembrarão disto. “Se nossos corações não nos condenam...” Mas quando você vem com algo
na Palavra de Deus, e você deixa isto passar por alto, esta não é a semente de Abraão.
Abraão manteve a promessa de Deus em seu coração, independente do que fosse ou viesse.
116
Eu aprecio todos estes ao redor do altar. Minha oração por vocês é que Deus lhes dê o
desejo de seus corações esta noite e faça de vocês um povo realmente santo.
Alguns destes jovens... Aqui há índios, espanhóis, mexicanos, todos aqui, pessoas que
clamaram ser cristãs talvez por anos, mas viram que estavam erradas. Elas querem estar
certas. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.”
Condenados, prontos para se endireitarem com Deus através dos ardentes altares do
julgamento de Deus. Vocês têm que encontrar isto em algum lugar, amigos. Vocês têm que
encontrar isto em algum lugar, então que seja aqui. Não esperem até o amanhecer. Você pode
ser morto esta noite em um acidente indo para casa.
117
Recentemente em uma reunião eu fiz uma chamada de altar, e - e eu chamei desta
maneira em Ohio. E naquela noite, eu saí do edifício, e passou como que quinze minutos. E eu
ouvi alguém gritando ao lado da estrada, e parei e fui até ali. Tinha havido um acidente de
carro, um bateu no outro. E uma mulher que tinha ficado muito nervosa no culto, ela tirou a
aliança, ela estava muito nervosa; ela morreu no acidente. E ela estava falando com a filha
dela na estrada enquanto ela estava dirigindo. Eles estavam prontos para levá-la ao hospital. E
ambas deveriam ter vindo ao altar. E a filha disse: “’Mãe’ - as últimas palavras que ela disse
para mim antes que o carro atingisse: ‘Eu cometi um erro esta noite. Eu sei que cometi.’” E ali a
vida dela foi tirada.
118
Oh! você diz: “Isto não acontecerá comigo.” Pode ser. Pode ser. E se o Espírito Santo
jamais te condenar novamente pra dizer que você está errado? Então você caminhará à
eternidade assim. E você sabe que com este tipo de espírito, você não pode fazer isto. Olhe
para trás na sua vida, veja como você tem vivido. E olhe para trás ali, e veja se esta é a dócil e
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humilde vida de Cristo, registrando toda a Sua Palavra. Se não for, então venha endireitar-se.
Há... Por que - por que tomar um substituto quando os céus estão cheios das reais bênçãos
Pentecostais que limparão seu coração, e purifica sua alma? Não é isto correto?
119
Quantos ministros estão aqui esta noite? Eu quero que alguns de vocês, irmãos,
subam aqui conosco, se estiver tudo bem, irmão. Sim, subam aqui, viriam em um minuto,
irmãos? Está bem.
Jesus disse em Sua Palavra: “Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me
enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.”
São João 6 diz: “e eu o ressuscitarei novamente no último dia.” - uma ressurreição.
120
Gente, nós - nós temos que tomar posição. Nós devemos fazer isto. Isto simplesmente
tem que ser feito. Então a - isto não é emoção. As emoções seguem isto, é claro. Isto é correto.
Mas a coisa disto é um coração consagrado. Apenas tome a Palavra de Deus e diga: “Deus, eu
errei. Eu sinto muito por ter errado. Tu conheces meu coração. Eu errei. Bem aqui sobre este
solo, eu confesso que estou errado. E desta noite em diante estou noivo de Ti. Eu sou parte da
noiva. Eu jamais farei isto novamente, jamais permita meu temperamento se deslizar
novamente. Eu - eu agirei como uma dama. Eu agirei como um cavalheiro. Eu farei as coisas
que a Bíblia diz para fazer. Eu tomarei a Ti agora mesmo em Tua Palavra.” Então você está
chegando a algum lugar. Vocês crêem nisto, pregadores do Evangelho? Isto é verdade? Isto é
correto.
121
Agora vamos inclinar nossas cabeças em oração. Apenas cada um de vocês de sua
própria maneira. Lembrem-se, bem ao seu lado está Cristo. À sua frente, aqui no altar os
cristãos estão orando; atrás de você, ministros do Evangelho orando. Agora, isto te coloca
numa atmosfera de oração. Agora, sua confissão, em seus corações de sua própria maneira:
“Senhor, estou errado. Eu sinto muito, Senhor, eu fiz estas coisas. Eu agora confesso meu
pecado. Eu creio em Ti. Eu Te aceito agora. Eu quero ser parte da noiva. No Nome de Jesus
eu oro.”
Agora, mantenha sua confissão em seu coração agora. Agora, eu vou orar por vocês.
122
Pai Celestial, como isto me entristece, às vezes, quando olho para um povo que me
ama e ver como Tu pegas a Palavra e A estende ali. Isto apenas corta na medula óssea. Mas
então Tu vens para vindicar isto como sendo a verdade. Isto é Verdade. Aqui estão homens e
mulheres, até mesmo jovenzinhas, pequenas moças estão aqui com as cabeças inclinadas, e
lágrimas nos olhos, bem nas encruzilhadas da vida. Quando eu penso onde elas poderiam
estar, sendo levadas ali àqueles grupos dançantes, de rock-and-roll, possuídos pelo demônio,
grupos oprimidos pelo demônio. Aqui estão elas, esta noite, com corações inclinados,
querendo algo no qual possam colocar as mãos, e dizer: “Senhor Deus, limpa-me de todas as
coisas do mundo.”
123
Aqui estão homens de meia idade, jovens, anciães, jovenzinhas, todos juntos. Eles
estão confessando que estão errados. Tu falaste ao coração deles. Eles jamais estariam aqui.
Isto mostra que eles não podem nem mesmo se levantarem dos assentos sem uma decisão já
ter sido feita. Um Espírito de Deus estava ao redor deles e - e disse: “Você está errado.”
E a pequena vida deles, disse: “Senhor, então eu Te quero.”
E o diabo disse: “Aquiete-se.”
Mas o Espírito de Deus disse: “Levante-se.” E eles caminharam em obediência, e estão
aqui no altar.
124
Agora, como tenho citado a vocês Sua Palavra: “O que vem a mim de maneira
nenhuma o lançarei fora. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão
como a branca lã. Venha e compre de Mim vinho e óleo. Minha graça é suficiente. Quem ouve
a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida.” E agora, o casamento do Cordeiro tem chegado e a noiva
tem se aprontado.
Pai, eles são Teus. Eles são troféus de Tua Palavra. Eles estão aqui para serem
lavados pela água da Palavra, porque este é o Evangelho completo. Isto não é poupar alguma
coisa. Isto é cortar para descer ao jardim de infância. Isto é arrancar as raízes, as raízes de
amargura, as - as - as raízes da indiferença, as raízes do mundo. Arranque-as, Senhor, pelo
Espírito Santo. Lançe-as para longe destas pessoas.
125
Eu os reivindico para Ti esta noite, Jesus, como Teu próprio tesouro pessoal, como
pedras preciosas na Sua coroa, como membros da Tua noiva. Eu reivindico suas vidas. Eu oro
com todo meu coração com estes ministros, estes servos do Deus vivo. Eu oro para que Tu
afaste deles, Senhor, as coisas do mundo e dê-lhes coragem para enfrentarem Satanás.
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Conceda isto, Senhor. Nós cremos que Tu fará isto. Tu disseste: “Tudo quanto pedirdes ao Pai,
em Meu Nome, Eu o farei.” Agora, Tu jamais disseste: “Eu - Eu talvez farei.” Tu disseste: “Eu
farei.” E eu creio que isto é verdade.
126
Agora, está também registrado nas Escrituras: “Em Meu Nome expulsarão demônios.”
É o diabo que pegaria uma jovem ou uma mulher e destruiria sua vida. É o diabo que pegaria
um homem e destruiria sua vida. E eu citarei esta pequena história, Senhor, em minha oração.
E eu oro que Tu me ouças, e respondas minha oração, que cada um destes sejam
reivindicados esta noite como jóias do Reino. Eles têm vindo. E eu tenho que responder por
minhas palavras esta noite. E aqui eles têm vindo para estarem comigo e tomarmos nossa
posição ao lado de Cristo.
127
Agora, Satanás, você tem perdido isto. Você segurou apenas alguns deles, mas você
não ganhou a batalha. Jesus disse: “Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei
fora.”
Satanás, eu digo a você, que um dia havia um pequeno garoto que estava pastoreando
as ovelhas de seu pai. E um leão veio e pegou uma delas e a levou, maltratando-a com
malvadeza, e iria devorá-la. Mas este verdadeiro pastor de ovelhas... Ele não tinha muito,
senão uma funda; mas ele tinha fé no Deus vivo. Ele foi atrás do leão e o pegou, e ele - ele o
matou. Ele se levantou contra ele, e ele o pegou pela barba e o matou. Ele pegou a ovelha da
boca do leão, e a levou de volta ao aprisco para ser curada.
128
Você tem pegado estas preciosas ovelhas de Deus, estas damas, e as fez cortarem
seus cabelos, e usarem maquiagem, e se parecerem com coisas que a Bíblia condena. E você
pensou que as tinha. Mas eu venho com esta pequena e simples funda de oração. Eu estou
trazendo-os de volta esta noite. Você não pode segurá-los mais. Você tem perdido a batalha.
Liberte estes homens preciosos que estão aqui, cordeiros de Deus.
Nós te adjuramos no Nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco entre estes hábitos e
temperamentos, e imoralidades, seja o que for, eu coloco o Sangue de Jesus Cristo pela fé
entre eles e esta coisa novamente. Você não os pegará mais. Eles estão no aprisco do Pai.
Eles são filhos Dele. Afaste-se deles. No Nome de Jesus Cristo, eu te adjuro.
129
Não há demônio no inferno que possa te tocar, se você crer nisto. Você está coberto
pelo Sangue. Você está cercado pela oração, ministros do Evangelho, e mensageiros do pacto,
oração. Cada um de vocês que está aqui, veio aqui sabendo que você tinha hábitos, falhas, e
coisas das quais vocês se envergonhavam, se você agora os colocar sobre o altar de bronze
de Deus de julgamento, e aceitar isto agora como seu perdão que Cristo te dá isto, você fará
esta oferta pela fé ao levantar a mão e dizer: “Eu agora aceito isto. Isto tem se ido. E deste dia
em diante eu jamais farei isto novamente.” Você é salvo pelo Sangue de Jesus Cristo. Amém.
Louvado seja Deus.
130
Há alguém mais que gostaria de vir, unir-se a este grupo? Há algum enfermo no
edifício que gostaria de se levantar para receber oração nesta hora? Levante-se.
Eu quero que cada um de vocês aqui, se vocês não são um - se você não é um
membro de alguma boa igreja do Evangelho Completo, vá a uma - esta uma se você puder, se
você mora aqui por perto. Fale com o pastor e seja batizado. E então se você não tem recebido
o Espírito Santo, ore a Deus para que Ele te dê o Espírito Santo e te encha, e te faça um
membro da noiva.
Olhem ali, irmãos, os enfermos. O diabo não pode segurar estas pessoas. Este é o
tempo da libertação. Aleluia. Vocês não crêem nisto?
131
Vamos então inclinar nossas cabeças para oração. E cada um de vocês aí que tem
enfermidade e está de pé, coloquem as mãos uns sobre os outros. Jesus Cristo disse: “Estes
sinais seguirão aos que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.” Peguem
nas mãos uns dos outros. Agora, não ore por você mesmo; ore pela pessoa ao lado da qual
você está segurando a mão, porque elas estarão orando por você. Vamos orar juntos agora
como a igreja cristã.
132
Senhor Jesus, nós somos gratos pela vitória esta noite, almas têm vindo a Ti. Agora, o
diabo tem pegado algumas de Tuas ovelhas com enfermidades. Nós vimos para reivindicá-las
de volta. E assim como a igreja do Deus vivo, repreendemos o diabo, e dizemos: “Liberte estas
pessoas, Satanás. Nós te adjuramos no Nome de Jesus Cristo que elas sejam curadas. A
Bíblia disse: ‘Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuser as mãos sobre os enfermos,
serão curados.’” Esta é a promessa de Deus, e sabemos que isto é verdade. Eles foram
curados pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo.
Agora, se você crê nisto, levante a mão e dê-Lhe louvores. Amém.
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Correto, pastor, é com você. Deus te abençoe, irmão. Foi bom estar com vocês esta
noite. Deus seja convosco. Deus te abençoe, irmão.
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