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1
Podem se assentar. Certamente parece que estou voltando para casa
ao vir aqui. Nós... Ouvindo ali atrás, de seu pastor, coisas maravilhosas que o
Senhor tem estado fazendo aqui, na igreja local desde que eu estive aqui...
Disse que vocês quase têm tido um avivamento constante do derramamento do
Espírito Santo. Oh, não é maravilhoso acertar o tempo de Deus, bem na hora?
Apenas faz algo a nós.
Bem, tivemos um no Tabernáculo. Eu tive uma série de temas, eu
estava dizendo a vocês sobre as sete últimas eras da igreja, e oh, que coisa!
Quando eu terminei no domingo passado com o capítulo 4 de Apocalipse...
Minha congregação era cerca - cerca de quatrocentas pessoas, ou trezentas e
cinquenta, algo assim, e eu...
2
Enquanto eu estava falando, e tinha chamado a fila de oração, e estava
falando sobre a reflexão desde a glória de Shequiná até as estrelas, as estrelas, ao mar de vidro, onde os sacrifícios eram lavados, vocês sabem, que
representa os pecadores, as águas da separação...
E, enquanto eu estava falando sobre isto, virei-me então para orar pelos
enfermos, e o Anjo do Senhor desceu diante de todos, e foi bem no canto e
ficou ali. E trezentas ou mais pessoas ficaram ali olhando para Ele por quinze
minutos, gritando, chorando e louvando a Deus. Todos olharam. Esta foi a
primeira vez que Ele veio desta forma diante de nossa igreja: apenas entrou,
moveu-se para ali e ali ficou.
Eu disse: “Vocês podem ver?” Todos começaram a gritar e cair. E ali
estava - a grande Luz âmbar da Coluna de Fogo, tão perfeitamente
arredondada, parada ali. Então começou a Se sombrear, e sombreou a cada
uma daquelas eras da igreja exatamente da maneira que eu as ensinei,
naquela Coluna de Fogo. Deus sabe que isto é a verdade, aqui, diante de Sua
Bíblia. Isto... Ele... Nós estamos vivendo no tempo do fim, certamente.
3
Oh, estou tão feliz que o profeta prometeu que haveria luz no
entardecer. Nesta hora, quando está tão escuro no mundo, e saber que
estamos vivendo e caminhando na Luz, a Luz que Ele prometeu que Ele faria...
Prometeu que Ele faria, e aqui estamos, o povo privilegiado esta noite, para
desfrutar destas coisas no tempo do fim.
Agora, lembre-se, a igreja não será... Não será uma grande, grande,
algo grande. Sempre tem sido, através de cada era, apenas na minoria, apenas
um pouquinho... E durante a era escura que se desapareceu por completo. E
então quase some novamente nesta era aqui, na Era da Igreja de Laodicéia.
O irmão Jack me convidou para pregar sobre aquelas sete eras da igreja
algum dia. Eu espero ter uma chance para fazê-lo. Oh, nós certamente
desfrutamos disto em minha igreja. Como o Espírito Santo nos abençoou!
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E agora, daqui iremos a Beaumont, e à costa oeste, e voltar e ir a Ohio,
então passar por Virginia e Carolina do Norte; saindo dali iremos a
Bloomington, Springfield, Chicago; então saindo dali, iremos ao norte, à
Columbia Britânica, Fort St. John e a Grande Prairie, Dawson Creek, e por ali.
E esperamos voltar lá por junho, o Senhor desejando, para... Depois de seis
meses, então, voltar em tempo para ir além-mar, talvez, o Senhor desejando,
neste tempo.
5
Agora, estamos felizes por estar aqui esta noite e ver a tantos, rostos
resplandecentes, corações abertos, e... Simplesmente um tempo maravilhoso,
não é? Estamos sob expectações esta noite; eu estou, que o Senhor nos faça
conhecido esta noite Seu poder e glória, que Se mostre para nós. E se Ele se
mostrar ou não, creremos Nele da mesma maneira.
6
Eu recém saí da casa de uma mulher que veio da Alemanha. Há
algumas semanas atrás ela perdeu um bebê. E ela estava perto da Califórnia,
uma vez, onde eles levaram um pequeno bebê que tinha morrido, morreu numa
manhã cerca das três ou quatro horas. Os pais viajaram o dia todo, e era cerca
das três, quatro, cinco horas, sim, cerca das seis horas da tarde. A mãe estava
assentada no banco de trás do carro, segurando esta pequena forma fria em
seus braços. E quando eles chegaram ao lugar onde eu estava, em San
Bernardino, eles pegaram o pequeno bebê e o trouxeram onde eu estava. E eu
disse: “Oh, há quanto tempo ele tem estado morto?”.
Ela disse: “Desde esta madrugada”.
E eu peguei a pequena forma fria. Ele já estava rígido. E estas pessoas
ao redor... Eu o segurei em meus braços e comecei a orar ao nosso precioso
Senhor. Eu senti que o bebê começou a ficar aquecido. Apenas continuei
segurando-o, por alguns minutos e ele começou a chutar e a chorar. Eu o
entreguei à sua mãe. Então quando...
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Agora, veja, nós não fazemos estas coisas conhecidas. Vê? O que
acontece é que há muito - muito glamour hoje em nosso... Nós estamos - nós
estamos tentando ter algo grande para anunciar algo. Não, não é para isto.
Para começar o mundo nem receberá isto. Ele vem à igreja. É para a igreja, o o povo de Deus. Estas grandes coisas glamourosas não funcionam no Reino
de Deus. As pessoas ficarão surpresas quando descobrirem quem são os
crentes e quem não são. Será como foi quando João veio. A primeira vinda de
Jesus foi ali, no templo, à Ana e a João Batista, e - e apenas alguns que
realmente eram crentes, realmente receberam isto. Agora, nós estamos
anelando Sua vinda.
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Esta mãe parada lá, ela... Seu bebê morreu na Alemanha. Seu marido
era um capelão. E eles fizeram chamadas à longa distância, cerca de cinco
vezes durante um dia e noite para me pedir para ir até lá, disseram que sabiam
que Deus ressuscitaria o bebezinho. Eu disse: “Deixe-me ir orar,” e fui e orei,
orei naquela tarde e noite.
E eu vou mostrar a vocês, os doutores creiam ou não. Quando ela já
tinha dado ao doutor meu livro para lê-lo, no... Eu creio, chamado: “Um Profeta
Visita a África,” algo assim. E quando... Ela disse: “Deus ressuscitará o bebê.”
E a mãe disse: “Deus ressuscitará o bebê.” E o bebê já tinha morrido antes que
eles soubessem, cerca de quatro ou cinco horas. E então eles pegaram a
autorização do pai, da base onde ele estava. E o bebê tinha morrido durante a
noite.
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E então o doutor disse: “Correto. Vou te dizer o que farei.” Disse: “Vou
ligar o oxigênio de volta.” E ele deixou aquele bebê ali por dois dias com o
oxigênio fluindo, esperando. E eu estava aqui orando. Eles viajariam com um
jato até onde eu estava. E poderia sair daqui, ir à Alemanha com um jato do
exército, e estar de volta no mesmo dia.
9
E numa manhã, ao raiar o dia, me levantei, e minha esposa saiu do
quarto, e... Ela saiu do quarto. Eu tinha acabado de acordar, e eu fiquei ali
deitado um pouquinho. Ouvi Algo entrando diretamente no quarto, e olhei.
Havia Algo Se movendo no quarto. Eu pulei, e disse: “Senhor, o que Tu queres
que Teu servo saiba”?
Disse: “Não repreenda isto. Esta é a mão do Senhor.” Vê? Então eu
liguei para ela. Eu disse: “Não. Deus tem chamado seu bebê”.
E assim, quando ela veio nos ver, na noite... Quando partimos ontem, a
deixamos em casa. Ela disse: “O que foi isto, irmão Branham? Minha - minha
fraqueza de fé”?
Eu disse: “Você tem grande fé. Você orou por seu bebê. Você e seu
marido se firmaram nisto: ‘Deus, ressuscite este bebê.’” E Ele se recusou a
fazê-lo porque Ele sabe o que é melhor. E ainda assim vocês O amam. Esta é
a verdadeira fé. Qualquer um, quando montanhas estão se movendo e coisas,
podem ter fé. Mas deixe ir ao contrário uma vez, e você vê como acontece. É
quando você prova se você tem fé ou não.
Cada filho que vem a Deus deve ser castigado e provado por Deus.
Então lembre-se, nossas provas geram paciência, e paciência gera esperança
e assim por diante. Então nós apenas nos firmamos em Deus. Quer Ele nos
abençoe ou não, estamos bem ali para crer Nele de qualquer forma, porque Ele
prometeu. E ver como Ele...
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Agora, antes que nos aproximemos do tema, ao ler a Palavra... Porque a
fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra de Deus. Agora, eu não quero demorar
muito, porque o irmão Jack, quando ele me ligou e pediu para passar por aqui
(o que me deixou feliz em fazê-lo), disse que havia algumas pessoas enfermas
que queriam receber oração. Então, bem, pensamos que faríamos isto, então
falaremos um pouco a vocês antes de orarmos pelos enfermos. E eu enviei
Billy para cá esta noite. Ele disse que distribuiu os cartões de oração, então se
houvesse uma grande multidão, bem, os chamaríamos a partir dos cartões de
oração. E não temos que tê-lo.
Então, antes que nos aproximemos de Sua Palavra, vamos nos
aproximar Dele, apenas por um momento, em oração.
Haveria alguém que gostaria de ser lembrado nesta oração esta noite?
Deus vos abençoe. Deus responde suas orações. Ele conhece suas
necessidades. Agora, com as cabeças inclinadas, eu desejaria saber se há
algum pecador, ou pecadora, moço ou moça que gostaria de dizer: “Lembre de
mim, irmão Branham, diante de Deus esta noite enquanto você ora.” Você
levantaria as mãos? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Muitos, em todo o edifício, cerca de dez ou quinze mãos se levantaram,
pecadores.
Alguns sem a Luz de Deus em suas almas, através do Espírito Santo,
levantaria a mão e diria: “Lembre de mim, irmão Branham.” Deus te abençoe.
Oh, mãos se levantaram em todos os lugares.
11
Nosso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando de Teu trono de
graça e misericórdia. Nós viemos humildemente no Nome de Jesus porque
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temos certeza que Ele nos ouvirá, porque Ele disse: “Peças ao Pai qualquer
coisa em Meu nome, Eu farei.” Então esta é a promessa pela qual sabemos
que é a verdade. Não importa o quanto nossa incredulidade estorve, contudo é
a verdade. Então estamos crendo esta noite com tudo o que está em nós, que
Tu estás nos ouvindo. Nós cremos que Tu estás aqui, e Tu responderás as
nossas orações. Especialmente por aqueles pecadores que levantaram as
mãos, possam eles verem a Luz de Deus esta noite. Possa este altar encontrálos prostrados sobre ele, rogando misericórdia por suas almas pecaminosas.
Conceda isto, Senhor. Eu oro por aqueles que não têm o Espírito Santo em
suas vidas para guiá-los. Possa Deus entrar nesta torre de controle esta noite e
assumir o controle, guiando suas luzes e suas vidas nesta hora negra, quando
tem chegado a hora onde as nações não sabem o que fazer.
Mas Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. Somos muito felizes por
termos Te encontrado, Senhor, anos atrás, foste muito precioso a nossos
corações. Tu és um Socorro bem presente na hora da angústia. Eu oro por
eles, cada um, que eles possam ser cheios com o Espírito Santo esta noite.
Abençoe os enfermos e aflitos que estão no edifício e fora do edifício,
fortaleça-os, ou onde estiverem. Nós oramos por misericórdia a eles, Pai.
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Agora, Te pedimos para abençoar a igreja; continue abençoando-a. Nós
queremos Te agradecer pelo que Tu estás fazendo aqui, por este corpo local
de crentes, estes santos, pios que temem Teu nome, Senhor, e crêem em Ti
que Tu virás algum dia para nos receber. Embora durmamos no pó da terra,
isto não estorvará, pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Vamos de qualquer forma. A morte não pode nos
impedir. Nada pode nos estorvar de encontrá-Lo. Oh, Deus, estamos tão felizes
por ter o Sangue de Jesus aplicado em nossas almas, Teu Espírito habitando
em nós. Nós oramos agora, que Tu faças cada um de nós cidadãos do Reino
esta noite. Deus, cure os enfermos e os aflitos. Receba a glória para Ti mesmo.
E ao nos aproximarmos de Tua Palavra agora, para uma mensagem a esta
congregação que aguarda, alguns esperando serem abençoados, alguns
esperando serem cheios, alguns esperando serem curados, alguns esperando
serem salvos, permita o Espírito Santo ministrar a cada um de nós, Senhor, de
acordo com nossas necessidades. E minha maior necessidade agora, Senhor,
és Tu. Venha e fale, oh Deus, e permita o Espírito Santo mover sobre a Palavra
como Ele Se moveu sobre a água no princípio, e disse: “Haja luz,” enquanto a
Palavra é falada, pois nós Te pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
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Na leitura, se vocês quiserem anotar... Eu tenho me acostumado, nas
últimas semanas, falar e anotar porções da Escritura, e eu tenho cerca de
quatro páginas delas aqui. Eu não sei como alguma vez eu chegaria a elas.
[Espaço em branco na fita - ed.] Se vocês gostarem de fazer isto, ora,
você é mais do que bem-vindo. Eu penso, às vezes, que agora o fim está tão
próximo, eu penso que talvez eu deveria ensinar um pouco sobre o assunto.
Vocês podem abrir em São João, capítulo 1. E nós queremos ler a primeira
Escritura do primeiro capítulo, e a segunda Escritura do quarto capítulo de São
João. São João o capítulo primeiro e o versículo 40 do capítulo 1. Vamos ler
até o 43. E o capítulo 4, nós começamos no versículo 24, 25 e 26. O capítulo
primeiro, versículo 40:
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de
João, e o haviam seguido.
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Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias
(que, traduzido, é o Cristo).
E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho
de Jonas; tu serás chamado Cefas (que quer dizer Pedro).
E o versículo 24 do capítulo 4 lemos assim:
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e
em verdade.
A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias (que se chama o Cristo) vem;
quando ele vier, nos anunciará tudo.
Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo.
Eu quero tomar uma palavra de cinco letras daqui para um texto: M-e-ss-i-a-s, Messias.
Eu quero que meu assunto esta noite seja acerca da palavra: “O
Messias.” A palavra em si significa “O Ungido,” ou poderia ser usado “O Rei
Ungido.” E isto também significa “Cristo.” Mas nós a usaremos primeiramente
neste pensamento de “O Rei Ungido”.
14
Aparece a primeira vez em Gênesis 3:15, se vocês querem anotar as
Escrituras, a semente prometida da mulher, que era para ser O Ungido.
Através de todas as Escrituras todos os profetas falaram da vinda Deste, o Rei
ungido. Eu gosto da palavra “ungido,” O Ungido de Deus. E Ele seria um Rei
Que guiaria Israel à liberdade de todas as nações, e fazer deles governantes
sobre as nações. O Rei ungido era para fazer isto. Eu creio que Jesus de
Nazaré cumpriu cada descrição que todos os profetas falaram que o Messias
seria. Eu creio que em Isaías 9:6... Quando Israel pediu por um sinal, Deus
disse: “Eu lhes darei um sinal eterno,” um sinal... Um sinal eterno, um que seria
para todo o sempre. Disse: “Uma virgem conceberá.” Isto será um sinal. “E
Aquele que dela for nascido, Seu Nome será chamado Conselheiro, Príncipe
da Paz, Deus forte e Pai da Eternidade.” E eu creio que Jesus preencheu cada
descrição de cada promessa que Jeová fez quanto à vinda do Rei e Messias.
Não importa quão grandemente... Muitos creram que Ele foi derrotado
em Sua obra; Ele ainda é Rei. Ele é Rei agora. Ele é Rei dos santos.
Apocalipse diz: “Tu, Rei dos santos...” Ele tem um Reino. Você não está feliz
que você pertence a este domínio esta noite, no domínio do Ungido? Não
somente isto, mas Ele nos tem feito reis e sacerdotes de Deus, ungidos a
Deus.
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Agora, embora Jesus satisfizesse todas estas qualificações... E os
Judeus tinham lido estas promessas por anos. Como isto veio a eles, e passou
por eles, sem que eles vissem? Aqueles teólogos, tão conhecedores das
Escrituras, tão notáveis acerca de suas Escrituras, contudo, eles falharam em
vê-Lo como sendo O Ungido. Até soa que isto não poderia ter acontecido.
Parece como se eles O teriam conhecido muito bem versado. Mas Deus cegou
os olhos deles.
Isto mostra que era a mão de Deus. Ele era muito claramente conhecido.
Seus sinais de Messias provaram que Ele era o Messias, provaram que Ele era
O Ungido. E para eles perderem isto, certamente teve que ser a mão de Deus
cegando-os, para eles não deixarem isto passar por alto, ou melhor, ou eles
não teriam deixado isto passar por alto. E é a mesma coisa hoje. Se o
Evangelho está oculto, está oculto àqueles que estão cegos. E a única maneira
pela qual eles podem receber a vista é através de Deus.
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Agora, Isaías 9:6, nós não leremos, mas Ele era o Pai da eternidade,
Deus forte. Quando Deus fez o homem em Gênesis 1:26, isto mostra (se você
está anotando as Escrituras, Gênesis 1:26), mostra que Deus fez o homem
para ser um deus para começar. O homem foi feito para ser um deus, um deus
menor. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha mãos como
Deus; ele tinha pés como Deus, olhos, orelhas e inteligência como Deus, toda
sua fibra, porque ele era um filho de Deus. E o - Jesus referiu-se a ele como
deus.
Jesus disse: “Como vocês podem Me condenar por dizer: Eu sou o Filho
de Deus? Não está escrito em sua lei que vós sois deuses? E se eles chamam
de deuses àqueles a quem a Palavra de Deus vem, como podem vocês Me
condenar quando eu digo: Sou Filho de Deus?” Ele estava se referindo aos
profetas, os ungidos, ungidos menores. Jesus era tão ungido que Ele era mais
do que um profeta. Jesus era tão ungido que Ele era a Plenitude de toda a
Divindade. Ele era Deus. Os profetas tinham o mesmo tipo de unção, apenas
em uma condição menor.
E em Gênesis 1:26, quando Deus fez o homem, Ele o fez um deus,
porque Ele lhe deu um domínio, e ele tinha a governança. Ele tinha o poder
sobre as aves do ar, o gado, sobre os ventos, as ondas, os - os peixes do mar,
tudo. Ele tinha domínio sobre tudo. Ele era um governante, ungido um
governante, porque ele era a semelhança e imagem de Deus com um domínio
terrestre. É por isto que a Bíblia diz que a terra está gemendo, chorando,
esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando o
homem voltar ao seu estado correto.
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Agora, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isto faz dele...
Quando Deus o fez, Deus lhe deu um pouco de Seu Espírito, parte de Sua
Vida, e ele está na semelhança e imagem de Deus. Então, como aqui no... O
homem em sua condição natural, a maneira que somos agora, você pode ver
que ele é muito mais do que um animal, como eles tentam dizer que somos;
porque o homem, em seu estado caído, ainda sendo um filho caído de Deus,
ele ainda pode ser melhor. Ele tem uma inteligência. Ele constrói para si
mesmo uma casa melhor, condições de viver melhor. Ele faz para si mesmo
melhores condições para viajar. Ele pode andar no ar agora a novecentas
milhas por hora em um avião a jato, ou foguete.
E ele tem - ele próprio tem feito isto para que assim quase pudesse
viajar ao redor do mundo em apenas vinte e quatro horas. Apenas envia como
que um satélite ao ar acima do espaço onde o ar gira (a órbita do mundo) e
pára, e observa o mundo passar debaixo dele; e gira completamente em vinte e
quatro horas, apenas parado ali em um lugar.
Sobe ao ar e fica lá, volta para baixo e está em casa novamente, apenas
parado sobre a - a revolvente terra, onde a terra está puxando sua corrente ao
redor, fazendo os ventos e assim por diante, a corrente. O mundo está girando,
girando a quase duas mil e quinhentas milhas por hora. Não, eu diria cerca de
mil e cem milhas por hora. Tem duas mil e quinhentas milhas ao redor dela e
isto vai ao redor a cada vinte e quatro horas. Bem perto de mil e cem milhas
por hora. E ele sobe ao ar e a desafia, permanece acima da gravidade, e fica
ali e observa o mundo girar debaixo dele. Ele é inteligente, esperto. E ele é ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e nele está a Luz.
18
Agora, por exemplo, quando um homem é salvo, ele é apenas como... A
Luz que vem a ele é como este pequeno botão branco em minha camisa. É
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quando Deus vem à parte interior de um homem. Na parte interior de um
homem ou... Um homem é feito no sistema de um tabernáculo: com átrio
exterior, então lugar santo e o lugar santíssimo; a glória de Shequiná está do
lado de dentro, o véu.
Agora, nas portas exteriores de um homem estão seus cinco sentidos
que entram ao seu corpo. Do lado de dentro, que é sua alma, ou o... A - a alma
é a natureza do espírito que está do lado de dentro de seu coração; produz sua
alma, que faz a atmosfera a seu redor. Ele também tem cinco entradas.
Então do lado de dentro ele tem somente uma porta, uma entrada para
entrar na glória de Shequiná, onde Deus pode entrar nele e tomar controle
nesta torre de controle. E este caminho é através do livre arbítrio. Quer você
queira ou não, você que sabe. Mas esta é a única avenida que é aberta ao
homem e que Deus pode entrar em seu coração, é através de sua própria
vontade. Coloca-o de volta novamente, como Adão e Eva, com livre arbítrio
novamente. Você pode escolher o certo ou o errado, qualquer um que você
quiser.
19
Agora, a vontade própria ... Então Deus entra no homem, no coração,
que é o espírito. Então o espírito faz a alma, e então a alma habita no corpo.
Agora, quando um homem é convertido, digamos, apenas como este
botãozinho branco começa em seu coração. Agora, esta parte é Deus. Deus...
Quando ele é nascido de novo com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus
habita nele.
Agora, como... Ele pode permitir este Espírito crescer e tirar toda a raiz
de amargura, e forçar o caminho de Deus através dele novamente; ele pode
voltar à mesma condição que ele era quando estava no jardim do Éden. Jesus
disse em Marcos 11:24: “Em verdade vos digo que qualquer que disser a este
monte: Ergue-te e lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas crer
que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.” Isto o faz ser
supremo novamente. Isto o coloca de volta na condição.
20
Agora, nós somos feitos aferidores de luz. Dentro de nós há luz cósmica.
Agora, esta luz cósmica é uma luz com a qual é possível ser tirado um raio-x. O
raio-x não vem da luz do raio-x; ele vem de sua própria luz. E então se esta luz
cósmica, digamos, se pudesse ser empurrada a um lugar onde não há luz
cósmica, mas a Luz Eterna... Deus poderia habitar supremamente, para fazer
nosso pensar, nosso caminhar, nosso conversar, então não é mais o homem; é
Deus no homem.
(Suponho que estou ensurdecendo vocês com esta coisa, porque eu
ouço o retorno. Fica uma voz terrível. Não sou eu; é isto. Agora, veja, coloque
isto naquilo.)
Agora, ele tem Luz, Vida. A Vida Eterna é a Luz de Deus que habita no
homem. E se ele se render ao Espírito, menos como um homem pecador ele
se torna e se torna mais como Deus
21
Aqui, há não muito tempo atrás, eles tiraram um raio-x de um homem
orando por um enfermo (“A Reader’s Digest” escreveu), e descobriram um raio
de luz vindo de um dos homens (não de todos), mas das mãos de um dos
homens refletiu um raio de luz quando colocaram um papel-alumínio debaixo
da mão do homem. Eu acho que vocês mesmo leram.
Na Inglaterra eles se tornaram “os curadores” (eles os chamavam assim)
foram liberados para irem a todos os hospitais, e houve oitenta por cento mais
de cura através de cura Divina do que por curas médicas. A “Reader’s Digest”
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pegou isto ali. Saiu na “Newsweek,” e “Reader’s Digest” pegaram e provaram.
E eles descobriram que havia um raio de luz. Quando este homem,
sinceramente, não sabendo o que eles estavam fazendo, colocou as mãos
sobre um homem e fez uma sincera oração, eles estavam tirando o raio-x e
descobriram uma luz vindo de sua mão. Deus sabia do que Ele estava falando
quando disse: “Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão.” Ele sabe
do que Ele está falando. Oh, eu quero ver a igreja pressionar dentro daquele
lugar onde isto pode vir a ser como Deus quer que seja.
22
Então quando Deus foi feito carne e se tornou o Messias, então se nós
pudermos nos render para sermos ungidos como Ele foi, nos tornamos
pequenos messias, pequenas Luzes. Isto é o que a igreja tem que ser: luzes,
pequenas luzes ungidas. Esta é a igreja de Deus. Sua imutável Luz é a Luz do
Messias, Cristo ressurreto em Seu povo, os ungidos, carregando adiante Sua
Luz a todas as eras da igreja. Às vezes ela quase desaparece por completo;
então Ela retorna. O Ungido de Deus, a igreja Messiânica de Deus... Se
Messias significa “O Ungido,” e significa “Rei,” então se a igreja é ungida pelo
Espírito do Messias, ela se torna menor, porém é um Messias, porque ela tem
Sua Luz, refletindo Seu poder, refletindo Sua glória, refletindo Seu domínio.
Então ela é o Messias. Oh, como isto O reflete em Seu Reino, em Seu domínio!
O problema, hoje, é que temos organizado a igreja à morte, e temos
organização ao invés da Luz do Messias. Nós temos russellitos, prosélitos, e
todos os demais tipos de luz. Mas nós precisamos da Luz Messias, o que a
igreja precisa hoje é a Luz do Messias. Oh, eu O amo por Sua bondade.
23
Agora, isto é verdade. Deus chamou os Messias... Deus nos chamou, e
nos tornamos reis e sacerdotes para Deus. Como Jesus foi o Sumo Sacerdote
de Deus, nós nos tornamos um sacerdote menor. Jesus foi... Deus em
Plenitude habitado Nele para brilhar a expressão de Deus ao mundo, porque
Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para Si. E assim como Deus
estava em Cristo reconciliando o mundo para Si, Deus entra em Sua igreja e
unge para Si alguns pequenos messias. Oh, que coisa. Vê você? As mesmas
coisas que Ele fez estão em Sua igreja. O mesmo poder que Ele tinha está em
Sua igreja. E Sua igreja se torna Seu domínio, e Ele é Rei sobre este domínio,
e somos reis e sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos
de nossos lábios, dando louvores a Seu Nome. Amém. Oh, que coisa. Aí está:
pequenos messias, pequenos messias, pequenos messias, pequenos ungidos.
Ungidos do quê? Do Principal, ungidos do Grande.
24
Oh, quando Jesus esteve na terra ele não pôde negar que era o
Messias, porque Ele fez os sinais do Messias. Os judeus foram cegados, e esta
é a razão pela qual eles não O viram e viram Seus sinais como Messias. Este é
o problema com a igreja esta noite: está cegada. O mundo lá fora, eles não
podem ver, porque o deus desta terra tem cegado seus olhos para as coisas
que são espirituais. Oh, se nós apenas pudéssemos entender...
Jesus foi realizando os sinais do Messias, e as pessoas O blasfemaram.
E se eles blasfemaram o grande Rei ungido, o Messias, quanto mais eles
chamarão os de Sua casa, de Seu Reino? Belzebus, e de tudo mais que O
chamaram, eles te chamam de coisa pior do que esta: “Santo-rolador, santopulador,” e de outras coisas. Eles sempre têm um nome escandaloso para isto,
porque vem do diabo. E eles chamaram os de Sua casa, diz Ele, mais do que
eles... Se eles O chamaram assim, do que eles chamariam aqueles de Sua
casa? Mas ainda fazem a mesma coisa.
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25
Agora, você diz: “Agora, irmão Branham, Jesus tinha o sinal do Messias.
Como sabemos qual era o sinal?” Bem, quando Ele vem... A Bíblia diz que
quando o Messias viesse, Ele seria um - um profeta, e mostraria os sinais de
profeta. Qualquer mestre da Escritura sabe disto. Moisés disse: “O Senhor
vosso Deus levantará um profeta como eu.” E aqueles... Quando Ele realizou
aqueles sinais, mostrando-Se, como no - capítulo 4 aqui, quando Ele disse à
mulher que ela tinha cinco maridos, ela disse: “Senhor, vejo que és profeta.
Sabemos que quando o Messias vier, Ele nos dirá todas as coisas.”
Ele disse: “Eu o sou, Eu que falo contigo.”
Ela correu à cidade e disse a todos os homens da cidade: “Vinde, vede
um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Messias”?
Jesus mesmo disse: “Se não faço as obras de Meu Pai, então não
creiais em Mim. Se eu professo ter a unção, e não faço as obras de Deus,
porque sou ungido por Ele, com Ele... Não sou Eu que faço as obras. É... O Pai
habita em Mim. Ele faz as obras. E se eu não faço as obras, então não creiais
em Mim. Mas se eu as faço, creiais nelas”.
26
Agora, aquilo foi para o Messias. Isso vem para os pequenos messias, a
igreja. Você está pronto? São João 12:3 Jesus disse: “Aquele que crê em Mim
também fará as obras que Eu faço.” Pequenos messias. Isto é correto.
Pequenos messias, a representação do Messias sobre a terra ainda... Marcos
16, Ele disse: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Estes sinais seguirão
(os pequenos messias): Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não
crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem.” Até onde? Ao
mundo todo. A quem? Toda criatura. Oh, estou tão feliz. Como você vai apagar
isto?
Dizem: “Isto é apenas para os discípulos”. Aos discípulos? Ele disse: “A
todo o mundo, e toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem”.
27
Eu desejo saber onde que as pessoas que não crêem em sinais e
maravilhas seguindo os crentes... Como você pode ler a história da igreja e
pensar que isto cessou com os apóstolos? Nas eras da igreja... Eu li os Pais
Nicenos, o Conselho de Nicéia, oh, todos os antigos escritores os quais posso
pensar, lendo “As Duas Babilônias” de Hislop e muitos outros livros da
antiguidade.
E até lá atrás a igreja católica primitiva... De volta aos primeiros
seiscentos anos depois de Cristo, ali estava Irineu, São Martin, Columba, e
todos aqueles; cada um daqueles homens santos. Eles pregaram o batismo no
Nome de Jesus Cristo. Eles pregaram a remissão de pecados. Eles pregaram o
falar em línguas. Eles ressuscitaram o morto; eles curaram os enfermos. Sinais
e maravilhas os seguiram até as eras escuras, e através das eras escuras.
Tem havido uma pequena minoria durante todo o caminho, mantendo esta Luz
do Evangelho brilhando. O que foi isto? Pequenos messias, aqueles levando
adiante a representação do Reino Messiânico. Jesus jamais falhou. Ele fez
exatamente o que Ele estava comissionado a fazer. E ele veio para estabelecer
um Reino, e Ele o fez. O Reino de Deus vem ao coração pelo poder do Espírito
Santo, traz o Espírito de Deus sobre a igreja ungida para realizar sinais e
maravilhas como Ele fez, para provar que o Messias é o Rei de Seu Reino.
Amém. Estou com vontade de gritar um pouquinho agora.
28
Oh, quando há tantas pessoas com um cartão: “Venha, siga-nos, una a
isto, venha e una a isto,” e: “Nós temos o maior; nós temos isto; nós temos o
mais caro.” Que diferença faz isto? Tudo isto é loucura e perecerá.

9

Mas o Reino de Deus é estabelecido no coração e alma de um homem
através de uma revelação de Jesus Cristo. E Ele disse: “Sobre esta pedra
edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”
Sobre esta revelação, e para ter uma revelação você se torna um crente, e
crendo, estes sinais seguirão aos que crerem.
29
Vêem o que é o Messias? O Messias é o Reino de Deus, os ungidos,
aqueles ungidos com o mesmo Espírito com o qual Ele foi ungido. Certo dia
alguém lhe disse: “Meus filhos se assentarão à direita e à esquerda”?
Ele disse: “Podei vós beber o cálice que eu hei de beber? Podeis ser
batizados com o batismo com o que eu sou batizado”.
Ela disse: “Sim”.
E Ele disse: “Bebereis. Mas no Reino, assentar-se à minha direita ou à
minha esquerda não me pertence dá-lo”.
Então isto mostrava que nós podemos beber do mesmo cálice de
perseguição, ser chamado de Belzebu ou o que for, e ainda ser batizado com o
mesmo Espírito com o qual Ele foi batizado. Então se Ele foi chamado de
Messias, o qual Ele era, porque Ele foi ungido com este Espírito Santo... E
qualquer igreja que é ungida com o mesmo Espírito Santo é um pequeno
messias, uma menor, um deus menor. E algum dia quando este corpo for
ressuscitado, eu espero de antemão que Deus possa ter um grupo de pessoas
que manifeste Seu poder em cada dimensão na qual isto está suposto a estar.
Messias, O Ungido, um Rei para libertar, um Rei... Vós sois reis e
sacerdotes, reis para fazer entrar, sacerdotes para ministrar, um Messias. Seus
sinais tinham de seguir em todas as eras, refletindo Sua Luz, Sua Presença
com o povo de Seu Reino.
30
Agora, você - você não tem que morrer para obter isto. Você tem que
morrer espiritualmente, mas você não tem que morrer fisicamente. O interior é
onde Deus entra para te controlar. E Ele – Ele ao entrar em você, não te
permite ter qualquer raiz de amargura, ódio, malícia, contenda... Isto - isto O
afugentará novamente.
Apenas tire toda a maldade, todas as superstições, e toda a - a
incredulidade de você. E toda vez que você tira uma pequena incredulidade,
Deus vai e toma lugar. Tira a incredulidade...
31
Ele disse a Josué: “Em todos os lugares onde pisares o teu pé, Eu te
dou”. E esta noite, enquanto entramos no Reino, o Reino de Deus, tirando
todas as incredulidades dos Filisteus, todas as dos Amorreus, e os
Amalequitas, e todos os demais, tirando isto de nós assim, tomamos nossa
possessão. Amém. Eu gosto disto.
Dizem: “Os dias de milagres são passados”.
“Vocês, Amorreus, saiam de mim. Eu deixei uma pegada aí; eu tomei
controle.”
“Não há tal coisa como - como ter visões”.
“Saiam daqui, Amalequitas. Estou chegando”.
Aí está. Você está pressionando. Daquele pequeno botão, suas fibras
estão sendo tomadas, se espalhando, Deus trabalhando através de você, em
você, ao teu redor.
32
Não é de se admirar que Elias colocou seu corpo sobre aquele bebê
morto e ele voltou à vida. Era Deus naquele homem. Deus tinha tomado
controle. Ele era ungido. Jesus disse que ele era. Todo profeta de Deus no
Velho Testamento era ungido com o Espírito Santo. Eles eram. Então eles
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foram Luzes menores. Ele foi a Plenitude de Deus, sendo o Messias. Eles
foram os pequenos messias então, Messias menores, porque eles foram
ungidos com o mesmo Espírito com o qual Ele tinha sido ungido, apenas Ele
teve Isto em Plenitude.
E todo homem hoje que recebe o verdadeiro batismo do Espírito Santo é
ungido com o mesmo Espírito que Jesus de Nazaré tinha, que foi e fez o bem e
curou os enfermos. Oh, que coisa. Isto me faz sentir bem, saber que Ele vive
hoje.
Há algo acerca do homem. Ele é um deus. Ele foi feito para ser um
deus. Seu propósito aqui na terra era para ser um deus, para ter um domínio
sobre todas as coisas na terra. Oh, que coisa. Agora, não permita isto te fazer
vacilar, porque eu tenho mais algumas Escrituras anotadas aqui. Vê?
33
Aqui, na outra noite eu vi em um programa de televisão, um homem com
fé física mental posicionar um copo de água, afastar-se e se concentrar
naquele copo de água até ele quebrá-lo, apenas através da concentração,
observando aquele copo de água. E o copo quebrou e a água escorreu:
apenas pura consagração mental. Por quê? Aquela é a sua energia, aquela é a
sua composição. Se ele pode fazer isto - ter poder nele através de pensamento
mental que pode quebrar um copo de água, e ele sendo um pecador, isto
mostra que havia algo que foi feito naquele homem. Ele está em uma condição
caída - caída, pervertida. Mas se este homem puder apenas voltar a Deus, e
permitir Deus entrar nele, ora, com este poder livre no Reino de Deus...
Ele não tinha condutor algum. Ele era como uma arma. Ele apenas
espirrava para todo lado. Mas se este espírito que está num homem pudesse
ser convertido e colocar Cristo ali, onde ele tem um condutor... Um condutor é
um fio que conduz. Amém. E permita um homem com esta mesma fé no
condutor da Palavra de Deus, ele pode ressuscitar o morto, limpar o leproso,
expulsar demônios. Amém. Ele é modelado como um deus. Ele se parece
como Deus. Certamente. Esta é a razão pela qual Deus foi homem, o homem
foi Deus. E esta é Sua progenitura: homem. Ele está apenas tentando segurar
o homem, tentando pegar o homem em Sua mão.
34
Agora, os condutores não... Agora, nem toda teologia é o tipo certo de
condutor, você sabe. Há muita teologia que é um isolador disto. Há muitas
igrejas que dizem: “Os dias de milagres são passados; não há tal coisa como
cura Divina; somente demônios falam em línguas.” Agora, isto é um isolador.
Você não quer nada como isto. Fuja disto. Volte para a Palavra. A Palavra é o
condutor de Deus. Um homem que crê na Palavra de Deus, tem a Palavra de
Deus, permanece tão alto quanto estes edifícios nos arredores aqui quando ele
caminha sobre isto. Ele é o chefe, conduz o homem, conduz o espírito. Quando
ali...
O homem é feito para ter grande fé. Que faz...? Eu preguei aqui neste
tabernáculo há algum tempo atrás sobre “Sede por Vida.” O que faz uma
mulher querer sair por aí e dançar o rock-and-roll? O que faz um menino, um
jovem adolescente, querer fazer isto? E não só eles, mas avô e avó? Para que
fazem isto? O que os faz saírem por aí? Por que as pessoas querem agir da
maneira que agem? É porque elas foram feitas com sede de algo e... Elas
foram feitas para ter sede, mas para ter sede de Deus. E elas estão tentando
suprimir esta sede santa ao deixar o diabo empilhar o que ele chama de
prazeres.
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Você jamais, jamais, jamais se satisfará até que Deus entre e tome
controle de você. Você pode dançar; você pode beber; você pode cometer
adultério; você pode fazer o que quiser; e você acordará com dor de cabeça, e
algum dia no inferno. Mas a razão pela qual você faz isto é porque você foi feito
à imagem de Deus e sedento por Deus. Deus quer entrar ali. Deus quer
permitir Sua Palavra entrar em você e te usar como um condutor.
“Deus disse.” Como Abraão...
“Deus disse que você terá um bebê.”
“Como você sabe que você o terá?”
“Deus disse.”
“Você tem cem anos de idade, como você pode tê-lo?”
“Deus disse.” Ele era ungido. Amém. Ele era ungido. E ele tinha a
Palavra, e a Palavra foi ungida para Ele. Era um condutor para guiá-lo ao bebê.
35
Qualquer homem ou mulher esta noite que tomar esta mesma Palavra
de Deus... “Pelas Suas pisaduras fomos sarados.” Deixe a unção, o Messias,
vir sobre você; este condutor te guiará diretamente à sua cura. Isto te guiará à
salvação. Oh, eu simplesmente amo isto.
Isto é o que ela fará, porque você foi feito para ter sede, feito para Deus.
E o diabo tenta te perverter, te fazer pensar que você está se divertindo aqui, te
deixa cegado, como ele faz, fez com os Judeus, até o tempo quando você
cruza a linha de separação. E então você está terminado.
É mais ou menos onde esta nação está hoje, e não somente esta, mas
as demais. O mundo não crerá nisto. A Bíblia diz em II Timóteo 3, que nos
últimos dias aqui, eles seriam obstinados, orgulhosos, amantes de si mesmos
mais do que de Deus; irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis com
aqueles que são pequenos messias; traidores, obstinados, orgulhosos,
amantes de si mesmos mais do que de Deus; tendo forma de piedade.
36
Jamais busquem por estes altos tipos de evangelismo e coisas para
fazer qualquer coisa. Esta não é a maneira de Deus fazê-lo. Ele veio aos Seus,
e os Seus não O receberam. Vê? Ele era pequeno. Ele não... Ora, Ele viveu
bem ali na Palestina quase toda a Sua vida, e eu diria que oitenta por cento
das pessoas jamais souberam que Ele esteve ali. Mas Ele foi enviado à igreja.
Ele foi enviado às pessoas que iriam recebê-Lo. Ele conhecia os Seus; os Seus
O conhecem. “Minha ovelha ouve a Minha voz.” Não permitam isto passar
despercebido, Shreveport. Por favor. Agarre-se nisto. “Minha ovelha conhece
Minha voz” através de Minha Palavra. Minha Palavra, se ela é ensinada e não
declara a mesma coisa que eu fiz, então este é o condutor errado.
37
[Espaço em branco na fita - ed.] messianidade. Então a águia tem obtido
isto. Sabemos disto.
E agora, dizemos que no homem, o homem... Antes que eu deixe o
assunto... O homem, o que é ele? Ele tem uma mão como Deus, tem olhos
como Deus, tem ouvidos como Deus, tem um corpo como Deus. Ele foi
moldado de acordo com Deus. A ele foi dado uma terra e um domínio. Ele foi
feito deus sobre a terra para governar a terra, um deus menor. Deus governa o
universo, tudo. Mas ao homem foi dada a terra, para governar a terra. Ele foi
um - ele era um pequeno messias.
Isto é o que ele é esta noite se ele voltar a Deus. Ele é um pequeno
messias, um pequeno messias. Se Ele tivesse... Se “Messias” significa “o
ungido”, e você é ungido, então o que você é? Isto é exatamente correto: um
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pequeno messias. Nós chamamos isto desta maneira por causa da Palavra até
que vamos um pouco mais adiante às Escrituras até isto. Correto.
38
Você já pensou nisto? Deixe-me perguntar algo a vocês. Olhem para
mim um minuto. Esta é minha mão; este é meu dedo; este é minha orelha; este
é meu nariz; mas quem sou eu? Este não sou eu. Isto é algo que pertence a
mim. Vê? Esta é a minha mão, mas quem sou eu que possuo esta mão? Vê,
esta é apenas a casa na qual estou morando. Que tipo de...
Bem, tem que haver algo ali chamado “eu.” “Eu” tem que estar em algum
lugar, porque isto é meu. Vê isto? “Eu” sou alguém, porque eu possuo algo. Eu
tenho uma mão. Ela é minha. Bem, quem é “eu” a que a isto possui? Este é
seu espírito. Bem, isto depende de que tipo de espírito é este. A quem você
rende seus membros, a este cujo servo você é.
39
E agora, se você pode trincar um copo de água porque você tem uma
telepatia, uma concepção mental, e um certo poder que você pode expressar
sendo um ser humano, um poder de força mental, que é invisível e
desconhecido, se apenas através deste círculo... Se você pode quebrar um
copo de água... Mas que tipo de espírito - um humano pervertido, espírito
condenado, porque você é moldado à imagem de Deus, o que você pode fazer
quando você permite o Deus que te moldou entrar em você e te controlar?
Amém. Você pode fazer cada promessa de Deus acontecer. Sim, senhor. Cada
promessa que Deus prometeu acontecerá. Correto.
O dom de Deus é Sua Palavra. Deus prometeu, fez um dom, e o enviou.
Você pega o dom, e então com Sua Palavra, ali está seu condutor. Com um
dom de Deus... Se Deus te dá o dom do Espírito Santo (Você crê nisto?), bem,
a Palavra de Deus é um condutor para com o qual este é usado. Seja o que for
que o Espírito Santo te prometeu, isto é o que você pode fazer.
40
Vêem, esta é a coisa que liberta a Palavra. A Palavra vai e o Espírito
Santo segue a Palavra. Onde a Palavra é pregada... Você vê seu pastor pregála. A primeira coisa você sabe, “whew,” [O irmão Branham faz o som de um
assobio - ed.] pelo edifício vai o Espírito Santo. Vê? Isto é correto. Este é o
condutor da Palavra. A Palavra vai... Ou, a Palavra é o condutor do Espírito,
porque onde a Palavra é pregada, o Espírito a segue. Aonde ela vai, ora, o
Espírito segue a Palavra. Oh, eu gosto disto. Eu gosto do ensinamento bíblico
profundo, e o Espírito Santo da Bíblia voltando para confirmar o ensinamento.
Se o Espírito Santo não o confirma, então você tem fios cruzados. Você
tem um fio terra em algum lugar. Sim, senhor. Se você pode pegar esta Palavra
e conectá-la no dínamo, esta grande coisa que libera a plenitude da corrente,
Ele apenas - Ele apenas colocará este fiozinho em chamas para você. Isto é
correto. E isto fará coisas para você.
41
Quando João Batista veio, ele foi - ele foi - ele foi parte da Palavra. Ele
foi como um pequeno messias. Ele foi - ele foi ordenado por Deus pela Palavra.
Ele foi um dom de Deus que veio ao mundo. Vocês crêem nisto? Isaías 40 diz
que ele era a voz que clamava no deserto. E quando ele veio e tomou sua
posição de clamar no deserto, ele estava perfeitamente destemido com isto.
Amém. Sim, senhor. Irmão, agora olhe o que - quão grande ele foi.
Agora, quando Deus falou da vinda de João, ora, Ele disse que todas as
montanhas saltaram como carneiros, e as folhas bateram palmas, e os altos
lugares foram trazidos para baixo, e os vales foram elevados. Eu imagino a
interpretação teológica do que isto era: “Santos irmãos, algum dia Deus trará
os corredores do céu, estenderá a escada de Jacó e ali haverá um poderoso
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profeta que descerá do ar, e um séquito angelical junto com Ele, descendo à
terra. E ele descerá no jardim bem aqui agora, com o templo, onde o sagrado
templo está. E se Caifás é sumo sacerdote, ele dirá: “Vossa Majestade, senhor,
eu tenho descido.”
42
Oh, que coisa. O que aconteceu? Quando ele veio, ali estava um sujeito
de face indistinta vindo do deserto, vestido com pedaços de pele de ovelha e
provavelmente tomava banho a cada três meses, saindo dali, se pondo na
lama até os joelhos, e dizendo: “Arrependei-vos, pois o Reino do céu está à
mão.” Foi quando os montes saltaram como carneiros. Foi aí quando as folhas
bateram palmas. Foi aí quando os altos lugares foram trazidos abaixo e os
vales elevados.
O que - o que o homem chama de grande, Deus chama de loucura. Eu
desejo saber se algumas de nossas grandezas do evangelismo hoje, se Deus
não chama isto de um monte de tolice - tentando florear grandemente, ou a
alguém, camisas enfeitadas e tudo mais. Eu apenas desejo saber o que Deus
pensa disto. Ora, Ele teria... Isto não...
43
Este - este Evangelho não vai chacoalhar o mundo. Ele não é um
chacoalha-mundo; é um chacoalha-igreja. Ele chacoalha a igreja. Bem agora
nestes últimos anos a igreja tem sido chacoalhada como nunca... E o mundo
não sabe nada acerca disto. Ele não estava suposto a chacoalhar o mundo.
Para começar eles estão mortos. Você não pode chacoalhá-los, são corpos
mortos aí fora. Estão duas vezes mortos, arrancados pelas raízes. Como você
vai conseguir?
“Bem, eu pertenço a tal...”
“Bem, vá adiante e pertença a isto.” Vê? Você não pode chacoalhá-los.
“Bem, a vovó fez isso e aquilo”.
Isto é... Não interessa o que a vovó tenha feito, o que Deus está fazendo
agora? Esta é a Luz. Caminhe nela. A vovó viveu em seus dias. Isto estava
bem, mas você não pode viver na vida dela. Por que você não usa as roupas
dela então, irmã? Talvez isto fosse apenas um tanto duro, mas... Não, você
quer tomar a igreja dela, mas você não usa as roupas dela.
44
Todos os verdadeiros profetas de Deus clamaram contra o pecado.
Todos os ungidos clamaram. Isto é verdade. Eles clamaram. E Deus mantém
Sua Palavra a todos. Ele sempre mantém. Deus te levará... Isto é, você
receberá cada promessa se você passar na câmara de compensação
Pentecostal de Deus (lugar onde se desconta cheques por dinheiro - ed.).
Sabe, você preenche um cheque; eles não o compensarão até que ele passe
pela câmara de compensação. Tem que passar pela câmara de compensação;
então o cheque é compensado. E quando você diz que você se arrependeu,
você está pronto para ir à câmara de compensação Pentecostal de Deus e
Deus te pagará cada promessa que Ele deu. Amém.
Tente Atos 2:38 uma vez, e veja se esta não é a Sua câmara de
compensação. Sabe, Paulo mencionou às pessoas em Atos 19 que não tinham
passado pela câmara de compensação ainda. Sim. Ele disse... Oh, eles
estavam tendo grande alegria, mas disse: “Recebestes vós o Espírito Santo
quando crestes”?
Disseram: “Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo”.
Disse: “Como vocês foram batizados”?
Disseram: “Todos fomos batizados corretamente”.
Disse: “Como? Em qual”?
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Disseram: “No batismo de João”.
Disse: “Este não funcionará. Vocês têm que passar pela câmara de
compensação. Deus tem preparado Sua câmara de compensação para ter com
que pagar estas promessas”.
45
Pedro disse no dia de Pentecoste: “Estas promessas são para vós,
vossos filhos e todos os que estão distantes, e tantos quantos o Senhor nosso
Deus chamar.” E quando eles encontraram Atos 2:38, Deus honrou o cheque,
passaram pela câmara de compensação e aqui isto veio. Eles começaram a
falar em línguas e profetizar, magnificar a Deus.
E Deus... Quando um crente assina seu nome como um crente e passa
pela câmara de compensação Pentecostal de Deus com o batismo do Espírito
Santo, Deus compensa cada promessa e tudo mais. Seu banco é bom. Suas
promessas são reais.
46
Tudo é assinado no Nome de Jesus. Você não pode assinar de qualquer
outra maneira: não funcionará. Ele não conhece títulos; Ele apenas conhece o
Nome. Amém. Vocês crêem nisto? Certamente sim. Sim, senhor. Apenas Seu
Nome é a única coisa que Ele... Ele disse: “Peça ao Pai qualquer coisa em Meu
Nome.” Agora, não vá e coloque quatro ou cinco nomes diferentes ali. Ele não
sabe nada a respeito disto. Os cheques voltam. Você terá um convite falso.
Mas sempre que você passar pelo banco... Deus te permitirá saber se
passou pelo banco ou não. “O que pedires vos será dado. Se vós estiverdes
em Mim e Minhas Palavras em vós, peça o que quiseres (João 15) e isto vos
será dado”. Correto. Então você tem a unção. Estes são os Messias -pequenos messias, ou melhor, os pequenos messias. O mesmo dom que
estava sobre Ele...
Ele obedeceu a Palavra e quando Ele veio para cumprir a Palavra, então
Deus... Ele foi o Messias. Ele foi - Ele foi Jesus quando Ele nasceu. Mas
quando o Espírito Santo veio sobre Ele depois de Seu batismo, Ele foi ungido
com Deus. Deus estava Nele, porque Ele veio para cumprir a Palavra.
47
Quando você vem a este altar, venha aqui para cumprir a Palavra de
Deus em seu convite que é “se alguém quiser vir, venha”.
Não venha assinando: “Bem, Senhor, se Tu me curares desta dor de
estômago, eu creio que servirei...” Não venha assim. Venha, diga a Ele que
você é mau. Você não é bom. Que você quer ser cheio do Espírito Santo, e
você não é bom mesmo. Você não merece coisa alguma, merece morrer e ir
para o inferno. Mas porque Ele te convidou a vir: “Estou vindo, Senhor. Não
trago nada em meus braços; simplesmente eu me apego à Tua cruz”. Aí está.
Ele vai honrar isto então. Há um tanque de água ali embaixo. Veja se Ele não
mantém Sua Palavra. Ele sempre mantém, quando passa pela câmara de
compensação. Mas isto tem que passar pela câmara de compensação.
Quando um homem diz que ele crê em Jesus, e O aceita como Salvador
pessoal, Deus dá a ele um talão de cheques, qualquer coisa que ele quiser
pedir, se ele apenas assinar o Nome de Jesus ali embaixo nele. Não vá até lá
com algum outro nome, porque não vai dar certo. Vê? Você tem que passar
pela real câmara de compensação Pentecostal. E quando isso acontecer,
então seu cheque será reconhecido, e as promessas de Deus Ele sempre as
compensa. Cada um de Seus pequenos messias recebe de volta sua marca.
48
Estamos vivendo nos últimos dias, no final da era, a Era de Laodicéia,
uma das eras mais negras que já tem existido desde as eras escuras, é uma
era mais hipócrita agora do que era então. Eles não tinham Luz alguma. O

15

crepúsculo é uma hora enganosa. Todos sabem que numa viagem é melhor
você ir um pouquinho mais devagar quando o crepúsculo chega. Isto é correto?
Temos de ter um mensageiro neste tempo do crepúsculo. Vocês sabiam? Deus
prometeu isto na Era de Laodicéia.
Outro dia, nas montanhas, eu estava lendo as Escrituras. Eu estava
lendo ali, e o Espírito Santo me disse para subir em uma certa árvore e ficar ali.
Ele queria falar comigo. Eu fiquei ali por meia hora. Ele não disse coisa alguma.
Eu me recostei debaixo de uma árvore de carvalho, me pus ali. Eu disse:
“Senhor, Tu me falaste, cerca de uma milha daqui, e disse-me para vir a esta
montanha aqui (eu a chamo de “Sportsman’s Hollow”), e falarias comigo. Então
Ele me mostrou, quando abriu em Malaquias, o capítulo 4. E eu disse... “E o dia
que está para vir os abrasará...” (Se vocês quiserem anotá-la, Malaquias 4.)
E Ele disse: “Os abrasará, e os - os que temem caminharão sobre as
cinzas dos ímpios.” Bem, então... E Ele disse “Eis que eu vos envio o profeta
Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e... E converterá o
coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais.” Ou o coração dos
filhos ao dos pais.
49
Bem, eu disse: “Isto foi correto. Eu creio nisto.” Jesus disse que quando
os discípulos Lhe perguntaram, dizendo: “Bem, por que o...?” Quando Ele
estava clamando ser o Messias, disseram: “Por que dizem os escribas que é
mister que Elias venha primeiro?”
Jesus disse: “Ele já veio e vós não o reconhecestes.” E então eles
entenderam que Ele falava de João Batista. Quantos já ouviram isto? Bem, que
coisa, vocês todos lêem a Bíblia. João Batista... Mas lembre-se, aquele não era
o Elias que Ele mencionou dos últimos dias, porque o mundo não foi queimado,
nem o milênio estabelecido. Observe a Escritura. Observe a leitura. Virem a
Malaquias 4 apenas um minuto. Observe ali. Eu não sabia disto antes. Eu tento
não falar nada até que o Espírito Santo venha primeiro e revele. Observe,
Malaquias 4:5... “Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia
grande... Terrível do Senhor... (Aquele dia terrível o qual Ele queimará a terra):
E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais,...”
50
Observe. A primeira vez que Elias veio, ele converteu o coração dos
pais, os velhos pais patriarcas (Vê), lá trás, os velhos judeus, à fé dos filhos
que tinham acabado de recebê-Lo, e creram na vinda do Messias. “Converteu
o coração dos pais aos filhos, e (uma conjunção, ligando a sentença, quando
Ele vier na segunda vez) o coração dos filhos de volta aos pais Pentecostais.”
Aleluia. Aí está.
Então como pode a Luz do entardecer ser alguma outra coisa senão de
volta a Atos novamente? Correto. Quando Ele disse antes que aquele dia
venha, que queimará a terra como um forno e o justo caminhará sobre as suas
cinzas... Oh, irmão, estamos anelando que uma Luz venha. Ela está aqui.
E lembre-se, quando este Elias vier... Eu lhe darei algumas de suas
descrições. Quando Elias vier, este é o mensageiro para a Era da igreja de
Laodicéia. Nós encontramos Elias vindo... Lembre-se, Elias foi aquele que
subiu em uma carruagem, não provou a morte. E a mensagem deste grande
mensageiro que virá neste dia conclusivo na Era da igreja de Laodicéia, a Era
Pentecostal, será aquela que levará a igreja ao rapto. Exatamente. Ele mesmo
foi raptado, e ele virá com a igreja para o rapto.
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51
E lembre-se novamente... Eu vou dar algumas descrições deste homem.
Ele será um odiador de mulheres. Ele certamente será. Olhe - olhe ao que ele
foi a Elias: Jezabel. Olhe em João: Herodias. Vê? Uma outra coisa, ele será
firmemente contra as denominações. Olhe a Elias; olhe a João. “Não queirais
dizer dentro de vós mesmos: Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo que
mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão” Ele odiará as
denominações; ele odiará mulheres imorais. Ele será um homem do deserto,
que vive no deserto, vindo com sua Mensagem. E ele trará o coração das
pessoas...
Oh, tem havido centenas de Elias que têm se levantado nos últimos
dias: Alexander Dowie, e muitos outros no mundo hoje, dizendo que são os
Elias, eles são os Elias do dia. Elias voltará à igreja original Pentecostal de
Éfeso, e trará aquela mesma Mensagem às pessoas com sinais do Messias. É
a Bíblia que diz
52
Ele disse: “Chegará um dia que não será um dia. Mas no tempo da tarde
haverá luz.” Isto é correto? Agora, olhe. O sol nasce no leste. Agora, este é...
Você diz: “Este tem sido um dia que o... Nós somos filhos do dia do
Evangelho.” Este tem sido um dia de trevas para os filhos. A Estrela da manhã
somente anunciará a vinda então, bem ao contrário do que é literalmente,
porque a Estrela da manhã que levantou lá atrás é a Estrela da manhã que
aclama a vinda do Filho, e a outra aclama a partida do Filho. O sol natural
estava partindo quando aquela Estrela foi anunciada e o Evangelho estava
entrando. Nós somos filhos da Luz, mas somos... O mundo está em trevas
agora.
A igreja tem atravessado as eras mais negras – atravessou as eras
negras. Mas a Estrela do entardecer - a estrela do entardecer é a que anuncia
a Luz. A Estrela do entardecer é aquela que aclama a Luz para a igreja. A
igreja tem estado vivendo na minoria, bem poucos, apenas um grupinho. Mas
finalmente o dia - aquela trombeta de Deus soará e o dia romperá eterno. O
raiar do dia está chegando, e este grande Espírito de Deus que virá sobre
alguém nestes últimos dias, que aclamará esta Mensagem, trará o coração dos
filhos de volta aos pais Pentecostais.
53
E como o Livro de Atos foi escrito? Comece lê-lo. Olhe como o temos
contaminado com todos os tipos de loucuras que temos. Mas haverá alguém
que virá algum dia: uma Luz, antes da partida, esta porta aberta que está
diante da igreja. Observe e veja se isto não virá algum destes dias. Deus
enviará o Elias. Tão certo como estou de pé neste púlpito, Ele enviará; e este
Elias chacoalhará as pessoas exatamente de volta à doutrina original
Pentecostal.
Agora, comece em Pentecostes e veja como foi. Veja o que eles fizeram.
Veja se será aperto de mãos. E isto voltará diretamente. E quando Pedro
pregou no dia de Pentecostes ali, quando todos eles foram cheios do Espírito
Santo e falaram em outras línguas, aqueles homens disseram: “Agora, o que
podemos fazer para conseguir isto”?
Pedro disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome
de Jesus Cristo para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito
Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os
que estão longe: a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.” Aquela foi a
Luz Pentecostal original.
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Agora, aquela é a Estrela da manhã, e a Estrela do entardecer terá que
refletir a mesma Luz de volta. Ele clamará com uma voz no deserto a chegada
do Messias. Ele também mostrará - mostrará os sinais da vinda do Messias.
Ele será um profeta de Deus, um grande homem. E quando ele vier, observe o
que ele fará. A Bíblia diz que ele fará isto.
54
Também, antes que o dia venha, tem que haver um tempo que a igreja
tem que cumprir o que Jesus disse: “Assim como foi nos dias de Sodoma,
assim será na vinda do Filho do homem.” Sodoma, o mundo está na condição
de Sodoma. Nós todos sabemos disto. Isto é correto, igreja? O mundo está em
uma condição de Sodoma. Agora, observe. Que tipo de mensagem Sodoma
recebeu? Eles tiveram um moderno Billy Graham que desceu ali e pregou aos
intelectuais. Apenas alguns foram tirados, e eles estavam em desgraça e
trouxeram desgraça, e a esposa se transformou numa estátua de sal: olhando
para trás.
Agora, notem. Um Anjo ficou com Abraão. O Anjo que ficou com Abraão
(não sabendo quem ele era, supostamente), depois que Ele disse: “Abraão,
onde está a sua esposa, Sara?”
Disse: “Ela está na tenda atrás de Ti”.
A Bíblia diz que ela estava na - ela estava na tenda atrás do Anjo. E Ele
disse: “Tornarei a ti por este tempo de vida. Eu te prometi este bebê. Eu me
certificarei que você tenha isto.”
E Sara riu consigo mesma. E quando ela o fez, o Anjo do Senhor disse:
“Por que Sara riu”?
55
Agora, Ele disse que isto que aconteceria antes da vinda do Senhor.
“Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Senhor.” Vêem
vocês, amigos? Isto vai refletir o mesmo tipo de Luz que a Estrela da manhã
refletiu. E ele vai fazer o que? Chamará os filhos de volta à fé dos pais, os pais
Pentecostais.
Paulo, Silas, João, Marcos, Irineu, São Martin, Columba, todos aqueles,
aqueles grandes mártires que pregaram este Evangelho e se firmaram nele, se
posicionaram por isto e foram deixados de lado. Quando o grande bando
clássico começou a querer uma organização... Você notou que na Bíblia ali diz:
“as obras dos Nicolaítas.” Então quais foram as obras em uma era da igreja
que se tornaram doutrina? Você sabe o que significa “Nico”? Eu pesquisei.
“Nico” significa “Conquistar, vencer”.
Vencer o quê? A laicidade, quando toda a santidade entra em algum
homem, apenas num homem. Ele é o único que é santo, e ele é o... A igreja
pode viver do jeito que quiser e fazer confissões a ele. Huh! O Espírito Santo é
para quem quiser, para a laicidade e todos. Não é a vontade de Deus que ele
seja apenas um homem santo. Isto é o Espírito Santo entre um povo que é
nascido de novo, mostrando sinais e maravilhas, aquela mesma igreja. Aquela
Estrela do entardecer refletirá a mesma Luz que a Estrela da manhã refletiu.
56
Mas olhem, quando vier haverá um tempo, Ele disse: “Que não será dia
nem noite”. Você mal poderá dizer, um dia fechado, como o que estamos
tendo, chuvoso em nossa terra, fechado. “Mas no tempo da tarde haverá luz”.
A Luz do entardecer virá.
Bem, a Luz do entardecer. O sol no entardecer é o mesmo sol que
levanta no amanhecer. A luz do entardecer tem que refletir a mesma luz que o
sol refletiu de manhã. É apenas o pôr do sol e o nascer do sol. Você vê? Agora,
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nós estamos no tempo do entardecer. Oh, graças a Deus pela Luz do
entardecer, refletindo Sua promessa, cumprindo-a.
57
Agora, o mundo está numa condição de Sodoma. Oh, Suas
aguiazinhas... Eu tenho aqui, onde eu preguei sobre isto certa vez, as Luzes da
manhã, a Estrela da manhã, a mesma mensagem. Tem sido entardecer por um
longo período agora. É um tempo fechado, então é um tempo perigoso.
Lembre-se, o crepúsculo é o tempo mais perigoso de todos; viajando, você tem
que tomar cuidado. E este é o dia mais perigoso o qual você alguma vez já
viveu. A Bíblia diz em Mateus 24 que: “acontecerá que, nos últimos dias,
enganaria até os escolhidos, se possível.”
Eu ouvi Billy Graham dizer outro dia em uma mensagem; ele disse: “O
eleito já está enganado.” Não, não. O eleito não será enganado. Não, não. Eles
não serão. Não. Os membros de igreja serão, mas o eleito não. Eles foram
escolhidos desde a fundação do mundo. Eles não podem ser enganados. É
impossível, diz em Hebreus 6. Eles não serão enganados.
Mas é um tempo perigoso para - para a igreja neste tempo do
entardecer, porque ali... Olhem, eles irão à igreja, e são quase como os crentes
Pentecostais. Você... Eles gritam, dançam, falam em línguas, e tudo mais: tão
parecido que, se possível fora, enganaria até os eleitos.
Mas lembre-se, a única maneira pela qual você sabe que você está
correto é seguindo o Condutor, a Palavra. Ela manifesta a verdade absoluta.
Vê? Fique no Condutor, apenas seja cheio dele. Sim, senhor.
58
Agora, descobrimos que esta igreja de Laodicéia, a era da igreja na qual
estamos agora (se vocês quiserem ler, Apocalipse capítulo 3), vemos o que - o
que fez - o que acontece quando esta mensagem tem que ir adiante? A igreja
tem estado tão mundana, tão organizada, tanto que organizaram o próprio
Deus para fora dela.
A Escritura mais patética que já vi está em Hebreus - Apocalipse o
capítulo 3, quando - na Era da igreja de Laodicéia: Jesus parado do lado de
fora de Sua própria igreja, batendo, tentando entrar de volta. Na primeira igreja
Ele estava caminhando entre o sete castiçais de ouro, as eras da igreja. Mas
em Laodicéia, Ele está do lado de fora, tentando entrar de volta em Sua própria
igreja. Isto mostra o que esta era tem feito a Ele.
Eles têm se organizado deixando-O para fora. Eles têm organizado Sua
doutrina. Eles têm organizado Sua Bíblia para fora. Eles têm um livro de
credos, de filosofias e assim por diante onde eles lêem e aceitam ao invés:
confissões frias ao invés de permitir Deus entrar e fazer deles pequenos
messias, dar-lhes o batismo do Espírito Santo para mostrar sinais e maravilhas.
Eles se organizaram com tudo isto para fora, O empurraram para um canto.
Agora, Ele está do lado de fora, fazendo Sua última súplica, tentando
entrar novamente, à porta. “Eis que estou à porta e bato,” a Era da igreja de
Laodicéia, tentando voltar à Sua própria igreja de onde Ele foi afugentado. Não
é lamentável? Esta é a coisa mais patética na qual posso pensar: Ele, em Sua
própria igreja, dando Sua vida por aquela igreja, e fazerem o que fizeram. E
enviou a Luz à igreja, e diz que Ele enviou, e eles a rejeitaram e O empurraram
para o lado de fora, aceitaram algum tipo de credo ou algo que a igreja
inventou. E ali Ele está do lado de fora tentando entrar.
59
Agora, deixem-me encerrar dizendo isto, porque está ficando tarde. Eu
tenho cerca de umas vinte Escrituras anotadas aqui ainda, mas eu não vou
citá-las. Deixe-me dizer isto. Vocês notaram? Do lado de fora da igreja... Vocês
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estão ouvindo? Digam: “Amém.” [A congregação diz: “Amém.” - ed.] Do lado de
fora da igreja, tentando entrar... Lembrem-se, aqueles dentro das
denominações jamais O viram. São aqueles do lado de fora que O viram. Eles
ouviram uma batida, mas eles não viram.
Esta é a maneira que é hoje. Um homem que não pode, que vai por aí
dizendo: “Bem, eu não vi nada. Eu fui até ali. Eu não vi nada”. Vê, ele não pode
ver. Ele está todo organizado que não pode ver nada. Mas se você pode estar
livre apenas o suficiente para ir lá fora e ver Quem é que está ali batendo, ver
Quem é que está fazendo estas coisas... Você vê o que quero dizer? Saia, do
lado de fora.
Não seja tão organizado, porque quando você o faz, você não consegue
ver nada. A única coisa que você consegue ver é sua organização. Mas se
você puder ir do lado de fora, você verá Jesus em toda a Sua glória e
misericórdia, tentando entrar em Seu povo. Oh, eu O vejo parado ali.
60
Eu estava falando sobre Messias, o Messias, pequenos messias. Eles
são a Luz da igreja hoje, a Luz do mundo. Jesus disse aos discípulos: “Vós sois
a luz do mundo.” Agora, você é um castiçal posto no alto, que - uma luz que
pode ser vista de qualquer lugar. Nós somos a Luz. Se somos, nós refletimos a
Luz do Messias. O sinal do Messias segue os - os pequenos messias assim,
como ela seguiu o Messias.
61
Aqui, há algum tempo, em vossa amada igreja, eu creio que preguei
sobre um assunto aqui: “Como a Águia Agita Seu Ninho.” agitando-se sobre
seus pequenos. Eu creio que preguei sobre isto aqui, irmão Jack, ou em algum
outro lugar. Sim: “A Águia Agitando Seu Ninho...”
Eu gosto de observar a grande águia. Você sabe que o pai águia...
Sabe, Deus chamou a Si mesmo de Águia. Você sabia disto? Ele chamou Seus
profetas de águias. Certamente Ele chamou. Ele disse que... Esta águia, Jacó,
Ele a encontrou em um - em um deserto uivante, e assim que a águia agitou
seu ninho... Agora, vemos que Ele chamou a Si mesmo de Águia também,
então Ele é o Jeová-Águia. E então Ele tem um bando de aguiazinhas:
aguiazinhas, como pequenos messias, aguiazinhas. Agora, eu posso ver o
grande pai águia enquanto ele caminha ao redor do ninho. Ele ama olhar para
seus filhos. Oh, que coisa. Como ele ama olhar para eles. Como eles se
parecem? Se parecem exatamente como Ele. Eles não são híbridos. Eles não
são meio urubus e meio corvos ou algo assim. Eles são águias. Amém.
Isto é o que somos hoje. Somos Metodistas, Batistas, e Assembleianos,
e fulano e ciclano, e fulano e ciclano, urubus, corvos, e tudo mais, como
podemos ser aguiazinhas? Como podemos, quando vemos o sinal de Deus
movendo entre nós e chamamos isto de outra coisa? Aleluia.
62
Ele gosta, porque ele sabe que eles são sangue-puro. Eles têm sua
carne, eles têm seu sangue, eles têm seu espírito. Amém. Quão
orgulhosamente ele atenta para as suas aguiazinhas, caminhando ao redor.
Amém.
As aguiazinhas olham para ele e dizem: “Quão grande és tu, quão
grande és tu.” Olhe para mim, oh, que coisa. “Vou tomar vôo um destes dias,
não é, papai?” Vê? Oh, como ele gosta de olhar para eles. Eles se parecem
com ele. Eles agem como ele. Eles são sua carne, seu sangue, seu espírito.
Amém.
Esta é a maneira que é a igreja de Deus, Suas aguiazinhas, Seus
pequenos messias. Eles se parecem com Ele; eles agem como Ele; eles
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pregam como Ele; eles fazem as obras que Ele fez. “As coisas que eu faço,
também as farás. Maiores do que estas, porque Eu vou para meu Pai.” Amém.
“Estes sinais seguirão Minhas aguiazinhas.” Amém. “Eles farão como eu fiz. Se
Meu Espírito estiver neles, então eles farão exatamente como eu faço. Se eles
não fazem as obras que eu faço, é porque Meu Espírito não está neles”.
63.
E que tal se Ele olhasse abaixo às aguiazinhas, e de repente, sabe, ele
tivesse penugem como de um urubu. Ele diria: “Agora, espera um minuto aqui.
Há algo errado”.
E se um corvo pulasse no ninho e começasse a dizer: “Caw, caw, caw.
Os dias de milagres se passaram. Caw, caw, caw. Não existe essa tal cura
Divina.” Ah, eu aposto que ela, com as garras o expulsaria imediatamente. E
ela quebraria o pescoço dele tão certo como o mundo existe. Vê? Sim. “Oh,
não existe... Isto é telepatia mental. Não existe tal coisa como essa nesses
dias.” Você, urubu de carne, e que é carne morta também.
Isto é o que o... Deus quer aguiazinhas. Ele quer pequenos messias. Ele
quer homens e mulheres que tenham sinais e maravilhas, ungidos. Ele quer
uma igreja que seja cheia do Espírito Santo, uma igreja refletindo Ele como foi
ontem, hoje e eternamente. Deus não morreu. Ela apenas produziu um Reino e
colocou pequenos messias nele, amém. Cada palavra que Ele diz, eles dizem
“amém” a ela. Isto é correto. Sim, senhor. Eles se parecem com Ele, agem
como Ele; eles crêem nisto, eles têm o Condutor movendo-se com sinais e
maravilhas seguindo. Isto é o Messias. O Messias vive esta noite. Ele não está
morto. Ele está vivo para todo o sempre. Você crê nisto? O que Ele diz que
seria?
No tempo da tarde haverá luz,
O caminho da glória certamente encontrareis; (Isto é correto?)
Naquele caminho de água,... É a luz hoje.
Enterrado no precioso Nome de Jesus.
Jovens e velhos, arrependei-vos de vossos pecados.
O Espírito Santo certamente entrará;
As Luzes do entardecer têm chegado.
É fato que Deus e Cristo são um.
64
O homem foi feito para ser um deus. Deus foi feito para ser homem. Oh,
Messias. O grande Jeová incorporado em um corpo humano, fez aquele corpo
como o Seu para que Ele pudesse ser um corpo humano, um pequeno
messias, para governar Sua terra e controlá-la. Amém. “As obras que eu faço,
vós também as fareis.” Oh, eu gosto disto.
Jeová caminha de um lado ao outro em Seu trono, dizendo: “Aquelas
são minhas aguiazinhas. Sim. Elas são carne de Minha carne, e osso do Meu
osso. Eles são nascidos de Meu Espírito, e lavados em Meu Sangue.” Amém.
“Eles são meus. Eles são meus. Qualquer coisa que eu lhes digo, eles crêem.
Por quê? Eles são aguiazinhas. Isto é o que eles são. Eles são águias, tanto
quanto eu sou uma águia. Eles são - eles são pequenos deuses, onde eu sou o
grande Deus. Isto é correto. Eu sou Jeová Papai. Eles são meus filhos.” Aí
está. Então Ele prometeu que estas coisas aconteceriam.
Agora, se somos filhos de Seu Reino, estes sinais deveriam estar sendo
mostrados entre nós. Isto é correto? Agora, nós podemos falar disto, conversar
sobre isto e ficar a noite inteira nisto. Mas vai adiantar? Esta é a coisa seguinte.
Esta é a coisa seguinte. Se isto funciona, então isto é a verdade. A Palavra de
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Deus prometeu em São João 14:12: “Aquele que crê em Mim, também fará as
obras que eu faço.” Isto é correto? Eu creio nisto, você não crê? Correto.
Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento agora.
65
Pai Deus, a hora do tempo tem chegado. Percebemos que não há
maneira de encontrarmos - encontrarmos coisa alguma, não há lugar para ir
senão a Jesus. Nós estamos - estamos no tempo do fim. Vemos todas estas
coisas acontecendo. Vemos nossa nação tão falida. Vemos nosso - nosso
mundo na falência. Vemos o Comunismo varrendo, um espírito ímpio chamado
a “cortina de ferro.” Vemos outra sendo levantada na China chamada a “cortina
de bambu.” Então vemos uma outra levantada chamada “cortina roxa”, a
cortina Romana, controlando o mundo.
Agora, Deus Pai, oramos que nos permita lembrar disto: que estas
coisas são Tuas promessas. Tu nos prometeste estas coisas no tempo do
entardecer. Nós estamos tão felizes em Te ver fazendo Tua Palavra ser
cumprida em nossas vidas. Oramos, Pai, que Tu causes uma fome e sede.
Agora, estas poucas palavras têm sido cortadas e incompletas. Eu oro que Tu
as faças conhecidas ao coração das pessoas, que eles percebam que Deus é
um poder. Ele é um poder.
66
Cristo foi a Plenitude de Deus. Ele foi o Jeová ungido. Ele foi o corpo
Jeová-ungido, Jesus de Nazaré. Deus estava em Cristo reconciliando Consigo
o mundo. Ele morreu para que pudesse santificar esta raça humana caída, e
trazê-la de volta para serem filhos de Deus novamente, serem ungidos,
ungidos com o Espírito Santo para ir adiante, refletindo Seu Reino até que Ele
retorne todo o caminho através das sete eras da igreja. E então, na última era,
O encontramos do lado de fora de Sua própria igreja, tentando entrar.
Mas Ele prometeu que Ele enviaria uma Luz naquele dia, e nós A
encontramos, Senhor. Nós A temos encontrado, e vemos que este é o
Condutor correto, porque nós conectamos a Palavra, na qual cremos, com o
Deus do céu Que a prometeu; e descobrimos que a corrente que realizou os
primeiros milagres voltam novamente e realizam os mesmos sinais
Messiânicos. Então, Pai, sabemos que a Palavra que chamamos de Condutor
é correta, porque Ela produz cada promessa. Nós Te agradecemos por isto,
Pai.
Nós oramos para que Tu salves o - o inconverso, cure os enfermos,
encha com o Espírito Santo aqueles que O desejam, e encorajes Tua igreja.
Enquanto mais adiante esperamos em Ti, Senhor, no culto de cura,
entregamos todas estas pessoas, todos a Ti, no Nome de Jesus. Amém.
67
Que horas são agora? Eu estou observando o relógio, e não quero
segurá-los por muito tempo. Temos que começar logo cedo amanhã também.
O que Ele prometeu? Ele prometeu que no entardecer haveria Luz. Ele
prometeu. Você pode ver o que quero dizer quando digo, pequenos messias?
Levante sua mão se você entende. Se Messias significa “ungido,” e Ele era o
Messias porque Ele era ungido com a Plenitude de Deus, então somos ungidos
também com o mesmo Espírito.
Agora, você diz: “Se... Como você sabe que você é ungido com o
mesmo Espírito?” Bem, a mesma Vida, as mesmas coisas que Ele fez... “Todo
aquele que crê em Mim, também fará as obras que Eu faço.” O que Ele disse
em São João 5:19? “Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si
mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, fazendo-se igual
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a Deus.” Qualquer pequeno messias correto teria a mesma Mensagem. Isto é
correto?
68
E lembre-se, quem foi que recebeu o batismo primeiro, o batismo com o
Espírito Santo? Os Judeus. E depois? Os Samaritanos. Por último os Gentios
(Isto é correto?), porque eles foram trazidos depois da morte, sepultamento e
ressurreição. E eles não... Agora, eles receberam a Mensagem muito bem.
Agora, notem o povo de Sem, Cão e Jafé... Agora, o povo de Sem e de
Jafé foram ver o... São as tribos da terra, as três tribos da terra. Agora, vemos
que os Judeus receberam o sinal do Messias por Jesus. Os Samaritanos o
receberam por Jesus. Mas agora, nos últimos dias... Agora, os Gentios não,
porque eles não estavam buscando por nenhum Messias. Éramos pagãos
naqueles dias, nosso povo, Anglo-Saxões. Éramos pagãos, adoradores de
ídolos. Moabitas, Amorreus e assim por diante, é o que – o que era o nosso
povo. Agora. Mas agora por dois mil anos temos procurado um Messias.
69
Agora, como Ele Se fez conhecido lá trás? Enviando Jesus e ungindo-O
com Seu próprio Espírito. E Jesus disse: “Se Eu não faço as obras de Meu Pai,
então não creiais em Mim.” Isto é correto? “Se Eu faço as obras, creiam nelas.”
Agora... Por que, ora? Ele não se associou com organizações e as
denominações deles. Ele ficou fora de todos eles, os reprimiu. E eles disseram
que Ele partiu igrejas e tudo mais. Você esperaria que Seu Espírito fizesse
diferente quando Ele vier novamente? Ele fará a mesma coisa, porque isto não
pode mudar. Isto é Deus.
Nós podemos mudar. Nosso ser pode mudar, mas Deus não muda. Ele
tem que ser o mesmo. Ele é infinito; nós somos finitos. Então Ele não pode
mudar.
Então quando Ele vem sobre Sua igreja nos últimos dias, o que isto
será? Um grupo trazido para fora, ungido com o Espírito de Deus. Eles serão
pequenos messias. Vê? Eles serão ungidos. E se Seu Espírito está neles, eles
farão as mesmas coisas que Ele fez, exatamente as mesmas. Isto não é - isto
não é correto?
70
Então se você diz... Se você pode aguentar isto, e ligar a Palavra com o
dínamo, então se o dín... Então se a corrente voltar e disser que está correto,
você está conectado. Se você o coloca ali e nada acontece, você tem um
isolante em algum lugar, tem uma linha rompida em algum lugar. Vê? Mas
coloque isto contra o dínamo; se a corrente vem, então você tem um condutor
direto. Você tem um condutor. E se você deseja crer que isto é assim...
Vou dizer como eu recebi isto. Eu vim da maneira que a Bíblia disse. Eu
não variei por alguma denominação. Minha própria igreja Batista me colocou
para fora porque eu não ordenei uma mulher pregadora. Isto não é Bíblico, e
isto não é correto. E eu disse: “É melhor que vocês me coloquem para fora,
vocês terão que fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Então eu apenas sairei antes
que vocês façam isto”. Correto.
71
Então eu - então quando se trata de muitas destas coisas de hoje, eu...
Quando eu era apenas um menino, antes que ouvisse sobre Unidade, dois
Deuses, três Deuses, quatro Deuses, seja o que eles têm, eu cria que havia um
Deus, e eu cria que Seu Nome era Jesus. E fui batizado no Nome de Jesus
Cristo por um pregador Missionário Batista, porque eu lhe pedi que fizesse.
Tenho pregado isto desde então.
Não há Escritura na Bíblia... Traga-me uma Escritura onde alguém já foi
alguma vez batizado em qualquer outro... Mostre-me um lugar na Bíblia onde
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alguém foi alguma vez batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Ou leia a história e diga-me, antes das igrejas Católicas se organizarem,
alguém que foi batizado no Nome do Pai, Filho e Espírito Santo, então sairei do
púlpito.
Isto é um credo Católico, e todo homem ou mulher que é batizado desta
maneira, não é batizado na igreja do Deus vivo. Eles são batizados na igreja
Católica. Este é o credo deles. Mostre-me nas Escrituras; mostre-me pela
história, qualquer lugar onde a igreja Católica alguma vez fez isto.
E Lutero trouxe isto para fora e Wesley após ele. Aqui chegamos a isto.
Cada uma daquelas igrejas, até esta, dizem: “Ele não tem negado Meu Nome.”
Mas quando saímos daquela Era da Igreja de Tiatira, Ele diz: “Vocês têm um
nome. Vocês têm um nome de que vivem, mas estão mortos.” É isto.
72
Eu não digo que o batismo nas águas no Nome de Jesus te salva, mas
este é o batismo cristão correto. Você é salvo pela fé (Isto é correto.) Através
de Cristo. Isto é correto. Mas este é o batismo correto. Esta é a maneira pela
qual você deve ser batizado (exatamente), a maneira pela qual você deve
manter-se na ordem Bíblica. Você deve ser batizado desta maneira.
Então quando você recebe o Espírito Santo e o poder de Deus desce
sobre você, então você fará as mesmas coisas que Jesus fez, porque este é o
Espírito Dele em você. Se não houver, há algo errado. Isto é correto. Oh, glória.
Eu sinto que quase posso falar em línguas agora.
73
Sabe, a primeira vez que eu falei em línguas eu estava na igreja Batista,
pregando. Eu estava na plataforma pregando tão duro quanto eu podia e pulei
para fora dela no meio do corredor. E eu disse algumas palavras em línguas
desconhecidas, não sabendo o que eu disse, olhei ao redor, e toda a
congregação esticou o pescoço, e olharam ao redor. E algo disse através de
mim: “Eu sou o - o - uma rocha em terra sedenta, um refúgio contra a
tempestade.” Foi a primeira vez que falei em línguas.
E, que coisa. Eu sabia que havia algo verdadeiro sobre isto em algum
lugar. Eu não sabia, mas eu continuei adiante até encontrar, continuei adiante,
vendi tudo e comprei esta grande Pérola. Que coisa, eu não me importo... Se a
Bíblia diz... Eu - eu creio Nela. Eu não me importo quantas organizações,
quantos digam isto, aquilo ou aquilo outro. É a Palavra de Deus, e Ela é a
verdade, e eu fico junto Dela. Isto é tudo. E a única maneira pela qual você
alguma vez fará isto, é ficando com a Bíblia, palavra por palavra.
74
Eu estava pregando na outra noite sobre aquelas quatro criaturas
viventes, tentando... E eles eram - eles não eram bestas, porque as palavras
em... Elas eram criaturas viventes. Em Hebreus - em Apocalipse, capítulo 4, a a palavra traduzida é “zoon: z-o-o-n” que significa “criaturas viventes.” Em
Apocalipse 11 e Apocalipse 17 é completamente um outro nome, e significa significa “uma besta selvagem indomada.” Mas estas eram criaturas viventes.
O que eles eram, eles eram querubins, que estavam na porta guardando o
lugar santo. Nós o vemos em Ezequiel, capítulo 1, quando a Luz de cor âmbar
de Deus, e o arco-íris estavam ali, e a glória de Deus. Temos a foto Dela, da
mesma maneira que Eles A viram lá. Tiramos uma foto Dela. E ali está, bem no
edifício. Uma foto tirada da Luz (correto), exatamente da maneira que Ezequiel
A viu. Ezequiel 1:26 a 28 te mostra a imagem Dela, assim como ele viu a glória
de Deus.
75
Agora, veja, este olho da câmera pode algumas vezes ver coisas que o
olho humano não pode ver. Isto é correto. Elas vêem Isto quando humanos não
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conseguem. Mas nos tornamos muitos cegos, nossos aferidores de luz.
Quando eles deveriam ser os santos aferidores de Luz, estão tão entorpecidos
com loucuras, e denominações e coisas, que não podemos ver mais longe do
que nosso nariz, ou algo - assim. Nós não vemos aquelas coisas ali. E o
Espírito Santo está aqui hoje. Ele é simplesmente o mesmo ontem, hoje e
eternamente, o mesmo Poder, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o
mesmo Deus, o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo, a mesma coisa.
Tudo é o mesmo, porque Ele não pode mudar. Amém.
76
Correto. Agora, eu creio que ele disse que distribuiu os cartões de
oração A. Isto é correto. Cartão de oração...
[Espaço em branco na fita - ed.] Vocês crêem aí, igreja? Este cheque
tem que ser endossado corretamente, ou ele voltará. Claramente, não
adivinhando, mas realmente sabendo o que - o que é... Agora, preencha-o. E
agora, Ele já tem...
Agora, vamos pegar uma pessoa enferma. Alguém que está enfermo
levante a mão. Isto é - isto é...
77
[Espaço em branco na fita - ed.]... Jamais colocará os pés nesta terra até
que a igreja tenha se ido. Quantos sabem disto “Nós, os que ficarmos vivos
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A trombeta de
Deus soará; seremos arrebatados e O encontraremos nos ares.” Isto é correto.
Então Ele volta para Se fazer conhecido aos - aos - como José fez com seus
irmãos, aos cento e quarenta e quatro mil. Mas a igreja é raptada, já terá sido
levada. Lembrem-se, quando José se fez conhecido a seus irmãos, sua esposa
e todos os demais estavam no palácio, não havia Gentios ao redor. Ele
dispensou a todos.
E então eles são - a era da igreja se despede no capítulo 3. João foi
tomado, representando a igreja. E dali ao capítulo 19, ela não está - ou, não
aparece novamente até ela vir ao casamento com o seu Noivo. Agora, é a ida
dos Judeus do capítulo 4 em diante, o despontar dos Judeus.
78
Agora, se Cristo vem e Se mostra vivo esta noite... Agora, se eu disse
corretamente, se eu disse corretamente que Ele era o Messias, e os crentes...
Isto significa que Ele é “Aquele Ungido,” e nós temos Sua unção. Não realizaria
a unção as mesmas coisas todas as vezes? [Espaço em branco na fita - ed.]
79
Eu amo vocês. Irmão, vai - vai ser muito tarde para falar a vocês assim
no julgamento, quando vocês saírem. Eu quero que vocês estejam prontos.
Nós estamos - nós estamos... Eu não sei quando Ele vem. Mas se Ele vier esta
noite, eu quero estar pronto. Se Ele não vier até a próxima semana, eu quero
estar pronto. Então eu quero estar pronto quando... E se eu dormir, isto não me
estorvará. De qualquer jeito eu vou ressuscitar. Vê? Mas enquanto eu estou
aqui eu quero que cada pedaço de mim seja para Ele, e eu - eu quero que
vocês façam o mesmo também.
Agora, esta senhora aqui, eu não a conheço.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Fazem a mesma coisa que fizeram
em Sodoma. Quantos crêem nisto agora de todo o coração? Correto. Agora, eu
creio... Agora, lembrem-se, assim vocês não tomarão a parte humana disto,
Deus opera somente através do homem. Quantos sabem disto? O homem é...
Esta é a razão pela qual Jesus era Deus. Isto é... Deus opera somente através
do Homem (Isto é correto?), reconciliando Consigo o mundo. Agora, Ele foi o
Messias. Então você e eu nos tornamos pequenos messias ou pequenos
messias porque somos ungidos com o mesmo Espírito.
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[Espaço em branco na fita - ed.]... Ensinamento escolar gramatical, e eu
- eu não sei nada. A única coisa que sei é que sou salvo. Isto é tudo o que sei.
Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é meu Salvador. Eu creio Nele.
Eu creio que Ele foi Deus feito manifesto em carne. Eu creio que Ele morreu,
ressuscitou novamente e voltou na forma do Espírito Santo para ungir a igreja.
Eu creio que cada Palavra da Bíblia é a verdade. Deus me dá fé para fazer isto
responder.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Eu tenho visto acontecer desde que
deixei vocês todos, por aí, talvez vinte, trinta chamadas por dia de diferentes
lugares, e lá em casa. Isto faria alguns bons e poderosos livros. Certamente
que sim. Mas não dizemos nada sobre isto, apenas de vez em quando para a
igreja. Nós não radiodifundimos isto. Jesus disse: “Não conte a ninguém.” Vê?
Isto é para a igreja. Isto é para os crentes. Vê?
Agora, se você é um crente, agora...?... Veja se o Espírito Santo se
moverá. E se Ele se mover, quantos crerão de todo o coração? Se Ele fizer
exatamente as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava em um Homem
chamado Jesus de Nazaré, vocês crerão que o - que os pequenos messias
existem?
80
[Espaço em branco na fita - ed.]... Irmão, mas este é Seu Espírito. Eu
sou um pecador, mas este é Seu Espírito que tem que operar através de algum
meio. Ele tem que ter alguém com o qual trabalhar. Vê? Elias foi um homem
sujeito às paixões assim como somos. Isto é correto? Ele tinha suas altas e
baixas. Seu temperamento subia, sua indignação também. Ele era apenas
como eu sou ou como você é. Mas ele orou sinceramente. Ele era um profeta.
Ele orou sinceramente e fechou os céus, levantou-se e disse: “Chuva ou
orvalho não caia até que eu diga.” Ele teve uma resposta. Esta é a razão pela
qual estou aqui esta noite diante desta mulher. Deus prometeu, e eu creio em
Deus.
81
[Espaço em branco na fita - ed.]... Vi na visão. Quantos me ouviram falar
que foi antes mesmo de eu ir à Finlândia? Olhe aqui para as mãos. O irmão
Jack estava bem ali quando isto aconteceu - um garotinho morto
exatamente...?... Exatamente da maneira que escrevemos nas páginas em
branco de nossas Bíblias. Ali ele voltou à vida, o pequeno espírito tinha saído à terra dos mortos; Deus o chamou de volta.
Vê, um poder mental de um homem pode trincar um copo, um pecador
foi feito para ser... Deixe Deus entrar ali, ele pode voltar e trazer o morto de
volta. Vê, esta é Sua promessa. Primeiro você encontra a vontade de Deus;
então, faça-a.
Mas diga: “Não é a vontade de Deus em todos...” Esta é a vontade de
Deus. Nós temos visto isto ser feito. Eu tenho visto cerca de cinco vezes
diferentes, e eu sei que é a verdade.
82
Agora, aqui está a mesma coisa de uma maneira amadora como Jesus
fez: falar com a mulher. Anteontem um homem veio à minha casa e ficou ali, e
ele disse... Eu estava saindo. Eu o enviaria ao escritório ao irmão Mercier e aos
demais. Ele disse: “Irmão Branham”?
Eu disse: “Sim.”
Ele disse: “Você poderia me ajudar”?
Eu disse: “Bem, se você for...” Algo disse: “Leve-o para dentro.” Assim
que ele se assentou, eu disse: “Não me diga quem é você. Eu vou te dizer”.

26

Comecei assim, e lhe disse tudo... O Espírito Santo começou a me revelar toda
a vida dele.
Ele dizia: “Isto é correto. Isto é correto.” Ele disse: “Senhor, isto é
correto.” Eu disse: “Seu... Você não mora aqui; você mora em Madison. Você
tem estado em Evansville, Indiana, e se envolveu com um bando de uma seita
lá, não foi”?
“Sim”.
“Escola Bíblica, ele acha que era”.
Ele disse: “Misericórdia. Como você sabe disto?” E assim quando nós ele saiu, ele disse: “Sabe, eu não entendo isto”.
83
E eu disse: “Você já esteve em alguma de minhas reuniões?” Ele disse:
“Eu jamais ouvi seu nome até cerca de cinco... Cerca de vinte e cinto minutos
atrás. Um homem me disse quando eu estava passando em Louisville, para vir
aqui; um homem chamado senhor Sandy.” Disse: “Eu nunca ouvi falar de seu
nome antes”.
Eu disse: “Bem, bem, este é meu ministério”.
Ele disse: “Se eu entendo corretamente, Jesus estava falando com Seus
discípulos e sabia o que estava no coração deles”.
“Isto é correto.”
Ele disse: “Então é Deus falando para mim através de você”.
Eu disse: “Garoto, você sabe mais a respeito disto do que muitos
daqueles que seguem as reuniões por um longo tempo. Isto é correto”. Ele
disse: “Bem, louvado seja Deus, agora tudo está encerrado então”. Aí está. Um
outro veio da Inglaterra: a mesma coisa. Agora, aqui está, começou no
Tabernáculo. Tem sido cerca de quarenta e oito anos assim. Ele é Deus, não é,
irmã?
[Espaço em branco na fita - ed.]... Pessoa idosa, anciã, uma verdadeira
senhora anciã. É sua mãe. Ela tem algo de errado com o ouvido dela, e ela tem
complicações também. Isto não é correto? Se for correto, levante a mão.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Você tem em sua mão aqui? Correto,
pegue isto e coloque sobre ela. Você crê que você está curada agora? Deixeme colocar as mãos sobre você. Pai Deus, eu coloco as mãos sobre ela no
Nome de Jesus Cristo. Possam estas coisas acontecer. Nós pedimos pelo
amor de Deus no Nome de Jesus.
84
[Espaço em branco na fita - ed.]... Vocês criam que eu voltaria para que
assim ela subisse... [Espaço em branco na fita - ed.]... Você tinha algo de
errado na cabeça, como uma enxaqueca. Correto. Isto te faz ter um colapso
nervoso. Agora, você está debilitada. Apenas parece que isto - parece como
que pegar um cordão e puxá-lo todo até arrebentar seus fios e isso debilita
o...?... Você ficará bem, Inez...
85
[Espaço em branco na fita - ed.]... Assentada ali, orando, a senhora com
os braços cruzados, tem problema com seus pulmões. Isto é correto. Eu
continuo vendo duas mulheres. Eu desejo saber onde está a outra. Correto,
você O tocou. Levante as mãos e diga: “Eu aceito minha cura, Senhor.” Vá e
seja curada.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Ali, também, tem problemas no
ouvido. Se ele apenas crer com todo o coração... Sim. Correto, receba sua
cura. Vá...
[Espaço em branco na fita - ed.]... Não é você, irmã? Tem problema
estomacal, não tem? Isto é o que o seu nervosismo fez, fez você ter problemas
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no estômago. Você diz: “Irmão Branham, você - você adivinhou que era
nervosismo. Por ser nervosa, você pensou que eu tinha problemas no
estômago.” Alguém pensou isto. Não foi ela. Alguém pensou.
[Espaço em branco na fita - ed]... Que eu adivinhei. Você gostaria que
Deus curasse sua cunhada também? Gostaria? Você crê que Ele me dirá o
que há de errado com ela? Diabetes. Agora, vá e creia.
86
[Espaço em branco na fita - ed.]... O Messias está movendo-Se entre
nós. Ele está lá fora também.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Sua filha, ambas sofrendo de tireóide.
Se você crer com todo o seu coração, Jesus Cristo te curará. Amém.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Dificuldade, acamado. Eu te digo; o
que você precisa é Cristo em seu coração. Vê? Você precisa ser um cristão,
aceitar Cristo como seu Salvador. Isso é ter muita confiança em um pecador,
em levantar-se e receber o presente assim, ter misericórdia de sua mãe. Sem
dúvida, que Deus fará. Creia Nele agora mesmo para sua salvação...?... Aí
está você.
87
[Espaço em branco na fita - ed.]... Qual é seu problema?
[Espaço em branco na fita - ed.]... Assentada bem ali atrás, como que com uma jaqueta amarela. É isto. Eu a vi aparecer diante de mim, e eu vi esta
Luz pairando ali, e então olhei para ali novamente. Correto, Ele te curou então,
irmã, está tudo acabado.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Na sua boca, olhando a mim, dizendo:
“Louvado seja o Senhor,” assim. Você tem problema com sua boca e sua face.
Isto não é correto? Se isto for correto, levante a mão. Correto, que Jesus te
cure. Vá para casa e creia. Ele não é maravilhoso? Ele é o Senhor...
[Espaço em branco na fita - ed.]... Crê que Ele o curará? O netinho, ele
tem um crescimento em cima da cabeça dele. Senhora Pierson, vá, creia com
todo o seu coração.
88
[Espaço em branco na fita - ed.]... Tu és o Senhor Jesus. Nós Te
amamos. Nós sabemos que Tua unção está aqui. Ora, está em todo lugar,
Senhor. Eu oro para que as pessoas recebam a Ti agora mesmo como seu
Salvador e Curador. Conceda, Senhor, através do Nome de Jesus.
Inclinem as cabeças apenas um minuto.
89
...?... [Espaço em branco na fita - ed.] Tem sido há algum tempo...
[Espaço em branco na fita - ed.]... A fila de oração. A fila de oração está
chegando.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Agora, ajoelhe-se aqui apenas por um
minuto, está bem? Se você crê no Messias, crê que Jesus morreu e
ressuscitou novamente, venha até aqui e coloque-se aqui diante de mim, aqui
no altar apenas por um momento, e ore. Deus te abençoe, senhor. Os demais
agora, você que quer aceitar Cristo como seu Salvador, e... Venha aqui agora.
[Espaço em branco na fita - ed.]...?... Venha, amigo pecador. Venha,
venha a Cristo agora, a única esperança, a única chance. As Luzes do
entardecer estão brilhando. Venha, enquanto é dia, enquanto você pode vir.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Estão todos se afundando. Eles estão
acabados. O dia está terminado; a noite já tem se adentrado. O entardecer... O
dia tem passado; a noite está passando. Até a Estrela da manhã está raiando
sua Luz. Ora, o crepúsculo, o tempo de perigo... Não fique em seu assento.
Venha aqui, você sem Cristo, você que quer conhecê-Lo como seu Salvador.
Venha aqui e ajoelhe-se enquanto Ele está curando os enfermos. Ele cura
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ambos, seu corpo e alma. Orem, vocês pessoas que têm o Espírito Santo,
enquanto estes pecadores estão chorando aqui no altar. Orem: “Possa Deus te
ajudar.”
[Espaço em branco na fita - ed.]... Tenha fé... Uma jovem como você,
nervosa, você crê que Ele te curará deste nervosismo? Você o teve por toda a
sua vida. Você crê que Ele vai te curar? Deixe-me impor as mãos sobre você.
Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que a unção está aqui. Oh,
Jesus, esta pobre jovem, aprisionada com este diabo da opressão. Saia dela,
Satanás. Eu te adjuro pelo Deus vivo a deixá-la... Você não pode mais segurála. Saia dela. Você estará bem agora. Vá, creia com todo o seu coração.
[Espaço em branco na fita - ed.] Você crê que Deus curará seu coração
e te fará bem? Eu coloco minhas mãos sobre minha irmã no Nome de Jesus
Cristo para que ela seja curada. No Nome de Jesus eu peço. Amém.
[Espaço em branco na fita - ed.] Eu coloco as mãos sobre esta irmã no
Nome de Jesus Cristo. Possa ela ser curada. Amém.
90
[Espaço em branco na fita - ed.]... Crêem aqui? Oh, bem. Agora.
Enquanto eu estou - enquanto eu estou orando pelo... Quantos querem
oração? Levantem as mãos. Correto. Agora, por que vocês não impõem as
mãos uns nos outros, enquanto estou orando aqui? Apenas coloque as...
Vocês são crentes. O Santo... Você é - você é tanto um pequeno messias
quanto qualquer outro se você for um cristão. Isto é correto? “Estes sinais
seguirão” o quê? “Aqueles,” a-q-u-e-l-e-s, plural, “aqueles que crerem.” Isto é
correto? “Se eles impuserem as - as - as mãos sobre os enfermos, eles
sararão.” Isto é correto? Correto, apenas inclinem as cabeças e fiquem orando
uns pelos outros agora, enquanto estou orando pelo...
91
[Espaço em branco na fita - ed.]... Na igreja. Onde está o irmão L.C.?
Ora, você certamente perdeu muito peso desde quando te vi há vários anos
atrás. Eu comi em sua casa um dia. Eu não - eu não sei por que você está
aqui. Você sabe disto. Mas isto poderá te ajudar se eu conversar com você um
minuto. Ajudará? Porque eu te conheço tão bem, isto pode te ajudar se eu
conversar com você...?... Eu te conheci... [Espaço em branco na fita - ed.]...
L.C. e eu por ali com aquele peixe-gato que você preparou para mim...?... Eu
apreciei isto.
Captei - captei seu espírito agora. Então, você sabe que algo acontece.
Eu captei seu espírito. Você tem tido muitos problemas. Você tem estado no
hospital ou algo assim. Você tem... Vê? Isto é correto. Você tem complicações tensão nervosa, nervosismo, e problemas com os ouvidos e então... Isto é
correto. Bem nervosa e abatida. Você crê que eu posso lançar isto fora através
do Nome de Jesus Cristo? Venha aqui. Tu, diabo, que tentas segurar esta
mulher pia, eu te desafio no Nome de Jesus Cristo, afaste-se dela. Eu a liberto
no Nome de Jesus Cristo. Está consumado, amiga. Vá para casa e seja
curada...?...
92
Você percebe que morrerá com este câncer, se Deus não te curar? Você
crê que Ele te curará? Eu imponho as mãos sobre esta mulher e desafio este
demônio no Nome de Jesus a sair dela. Amém.
[Espaço em branco na fita - ed.] Eu imponho as mãos sobre esta mulher
e desafio este demônio. No Nome de Jesus Cristo, saia dela. Amém.
Isto é o suficiente. Isto conserta.
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[Espaço em branco na fita - ed.]...?... Há algum tempo... Algo te
aconteceu, não foi? Você estava ali e você ficou toda emocionada, não
ficou?...?... Tome-O de volta contigo. Amém.
[Espaço em branco na fita - ed.]... Mal. Mas Deus é o Curador disto, não
é? No Nome de Jesus possa isto deixá-la e ela seja curada.
93
[A congregação repete após o irmão Branham - ed.]: Jesus, eu creio que
Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Messias. Eu creio que Tu
governas em Teu Reino, do qual sou parte pela minha fé em Tua obra
consumada. Tu nos fizeste esta promessa, que: “estes sinais seguirão aos que
crerem; se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão.” Eu sou um
crente, perdoe minha incredulidade. Um crente tem as mãos sobre mim. Eu
estou orando por este crente; este crente está orando por mim. Eu aceito
minha cura com base na Tua Palavra. Eu posso senti-Lo próximo como um
Condutor, movendo a Palavra para me curar.
Agora, Satanás, eu te desafio...?... No Nome de Jesus Cristo saia
deles...?...
Fiquem de pé agora. Aceitem sua cura. Louvem a Deus com todo o seu
coração. Glória, aleluia. Louvado seja...?..
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