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1
…para uma palavra de oração... Oh, Senhor. Nós somos gratos a Ti por termos o
privilégio de virmos novamente à casa de Deus. Eu creio que isto está escrito nas Escrituras:
“Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.” E não conhecemos um maior
privilégio que podemos ter do que vir à Tua casa e Te adorar. E nós oramos esta noite, Pai, para
que esta seja uma noite memorável, por causa da presença do Espírito Santo. Que esta noite os
pecadores possam ser salvos, todos os que estão na ordem Divina. E que todas as enfermidades
possam ser curadas esta noite e que o Nome de Deus seja glorificado, pois nós te pedimos em
Nome de Teu querido e amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se
assentar.
2
Umas poucas noites atrás, eu estava aqui contando o que aconteceu em Los Angeles, para
a audiência presente e os ouvintes do rádio, de uma das cenas mais comoventes que eu já vi: era
um bebezinho morrendo com câncer aqui em um hospital. E eu estava ficando com o meu bom
amigo, irmão Minor Arganbright. E aconteceu de ser, que enquanto eu estava contando a
história, o pai da criança estava presente. E eu pedi a ele se poderia trazer o bebezinho esta noite,
o qual agora deve estar com sete ou oito meses de idade. E o bebezinho foi mandado do hospital
para casa e comeu sua primeira comida, e ele está bem agora. Então a família está aqui esta noite
para apresentar à audiência presente o pequeno Ricky DePompa. E eles irão agora trazê-lo aqui,
vocês poderão ver o bebezinho que estava morrendo com câncer no hospital, e o Senhor Jesus
curou este bebezinho, pequenino, com nove meses de idade, eu penso, Ricky DePompa. Vamos
dar louvor a Deus por esta grande coisa. Este é o pequeno Ricky. Eu penso que ele é um milagre
do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que todos vocês estão contentes.
3
Vamos inclinar nossas cabeças e oferecer graças. Senhor, um troféu de Tua Graça, o
pequeno Ricky está vivo nesta noite por causa de Tua bondade. Ele está aqui e nós estamos
agradecidos. Que possa o companheirinho se tornar um grande homem, para levar esta Espada
depois que seu pai tiver que abaixá-La. Eu rogo estas bênçãos pelo pequeno Ricky, em Nome de
Jesus Cristo. Amém.
4
Muito obrigado a todos vocês por trazê-lo esta noite, foi muito gentil de vossa parte.
Agradeço a vocês mui gentilmente.
5
Ouvintes do rádio, vocês deveriam ter visto este companheirinho que tinha uma cabeça
quase duas ou três vezes o tamanho da de um bebê normal. E sua pequena mandíbula estava tão
cortada – por onde os médicos trabalharam fielmente para salvar a vida do companheirinho. E
não houve nada que pudesse ser feito. Aquilo apenas enfureceu o demônio, e a sua pequena
língua saiu pela boca, e ficou preta, e aquilo cortava o seu ar, pois ele não podia respirar por seu
nariz ou garganta. Eles tiveram que cortar ali embaixo em sua garganta, ou peito, e colocaram um
pequeno apito ali então ele podia inspirar o seu fôlego desta maneira, e uma enfermeira tirando o
muco daquilo para que o companheirinho pudesse manter a sua respiração. E aqui está ele nesta
noite, um bebê normal pela Graça de Deus. Nós somos agradecidos ao Senhor. Agora, para
vocês que estão sofrendo com câncer, tenham coragem, Deus é um curador.
6
Esta noite eu desejo ler algo da sacra Palavra de Deus encontrada em São Lucas, no
primeiro capítulo e versículos 37 e 38. Eu creio que vou ler o versículo 36 também.
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E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para
aquela que era chamada estéril;
Porque para Deus nada é impossível.
Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a Tua Palavra. E
o anjo ausentou-se dela.
7
O sol de primavera estava alto no céu da Judéia quando ela começou a subir a rua aquela
manhã com o pote de água sob seu braço. E sua pequena e jovem mente estava pensando no dia
anterior, como que na sinagoga, onde ela e seu marido desposado tinham assentado e ouvido um
sermão do rabi. E como ele, em sua fala, tinha explicado às pessoas porque eles foram colocados
naquela terra, que aquilo tinha sido uma promessa que Deus tinha feito ao seu pai Abraão
centenas de anos antes, de que eles herdariam aquela terra. E explicado que quando Deus faz
uma promessa Ele não pode voltar atrás naquela promessa. E como eles tinham vindo através do
Mar Vermelho pisando em terra seca. E como que, antes daquilo, Deus os tinha tirado das mãos
do inimigo.
8
E Deus ama tirar os Seus filhos das mãos do inimigo. Ele provou isto aqui pela maneira
como agiu com o pequeno Ricky aqui.
9
Tirou-os da mão do inimigo com grandes sinais e maravilhas e os alimentou por quarenta
anos no deserto. E eles saíram do deserto, numa jornada de quarenta anos sem nenhum fraco
dentre eles. Até mesmo suas roupas não se desgastaram. Que grande Deus que eles tiveram! Mas
ao final de sua mensagem ele pôs a perder aquilo sobre o que ele tinha estado falando a respeito
quando disse: “Aqueles grandes dias de Jeová tratar com as pessoas daquela maneira, aquilo não
era mais necessário. Eles tinham sido estabelecidos em sua pátria, e eles não precisavam mais de
milagres. Eles tinham bons médicos para suas doenças (o que certamente está tudo bem), e eles
tinham uma – eles estavam em melhores circunstâncias, eles tinham suas casas, e eles
simplesmente não precisavam mais do Deus de milagres.” Mas de alguma maneira aquilo não
satisfez a sede e a fome de José e Maria. Veja você, eles estavam comprometidos para se casarem
em breve.
10
E como era o costume que depois que o culto houvesse terminado, ora, algumas das
vezes ele ia para casa com ela – para a casa dela. Pois a casa dela era logo do outro lado da colina
onde José, o carpinteiro, estava construindo uma casinha especial. Vocês sabem, era necessário
ter um especial e pequeno toque para fazê-la. Porque ela seria para onde ele traria sua pequena
noiva. As portas tinham que estar perfeitamente ajustadas. As janelas tinham que estar alinhadas,
pois ali seria onde ele passaria sua vida com sua pequena esposa.
11
E depois da refeição do meio dia, talvez eles tivessem ido à varanda da frente, e olhavam
na direção daquela casinha e sonhavam com o tempo quando eles estariam juntos vivendo felizes
na casa, e como as rosas estariam ao redor das janelas, e assim por diante. Então, após isto,
certamente no domingo à tarde, José disse: “Este parece ser um dia estranho.”
12
E Maria disse: “Você sabe, desde que eu ouvi o rabi dizer que ‘este grande Deus que nos
trouxe aqui e fez de nós o que somos, que Ele não tem que fazer coisas por nós como Ele fez no
passado. ’ Eu tenho pensado por um longo tempo que se este Deus era tão grande nos dias de
nossos pais como Ele foi nos dias de nossos avós, então por que Ele simplesmente não é o
mesmo grande Deus hoje?”
13
Aquilo foi simplesmente um bom pensamento. E ela entra na casa e diz: “Vamos ler algo
das Escrituras, apenas onde Deus nos guiar.” E ela pegou o pergaminho de Isaías. E ela começou
a ler, poderíamos dizer algo como Isaías 9:6: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu;” E ela
olha por cima com seus amáveis olhos suaves e disse ao seu futuro marido, José: “De quem você
acha que o profeta estava falando?”
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“Ora,” José disse: “Maria, eu creio que ele estava falando do Messias que viria. E é por
causa disto que nós mantemos a corrente de sangue limpa e não nos misturamos com outras
nações, porque algum dia Deus irá enviar o Messias entre nós.”
14
Ela estava pensando naquilo enquanto ia pela estrada, bem cedo, enquanto o sol estava se
levantando. E – e ela estava subindo até o poço público para apanhar o seu suprimento diário de
água. Normalmente as mulheres vinham um pouco mais tarde para apanhar água, mas Maria, de
alguma forma, foi guiada para ir cedo aquela manhã. E enquanto ela caminhava por ali, pensando
naquelas coisas, ela sentiu algo estranho ao redor dela.
15
E vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo
nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Eu penso que este é um dos grandes
problemas com as pessoas deste dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente. Até
mesmo quando viemos a um culto de cura, nos colocamos a pensar: “Bem, eu não consegui um
cartão de oração esta noite.” Ou talvez: “Eu não receberei oração.” Nós nunca seremos capazes
de alcançar muita coisa enquanto mantivermos esses tipos de pensamentos.
16
Este Templo Angelus está sedento por um derramamento do Espírito Santo. Não apenas
ele, mas todos os Estados Unidos, falando em termos cristãos, está esperando por um
avivamento em nosso tempo. Mas nós estamos esperando que algo aconteça, e eu creio que Deus
tem deixado isto acontecer; e nós estamos insistindo nisto para algo mais, a ponto que Ele
passará de nós e nosso tempo de graça findará. Vamos ser positivos em nosso pensar. Vamos
crer que agora, esta noite, que o avivamento se derramará no Templo Angelus, nesta noite. Vamos
crer que esta é a noite em que Deus operará superabundantemente além de tudo que pudermos
fazer ou pensar que Ele faria esta noite. Não tome não como resposta. E quando pensamos essas
coisas, você cria uma atmosfera ao seu redor.
17
E enquanto ela estava pensando naquilo, ela levantou seus olhos e pensou que tinha visto
uma luz se mover. E a pequenina virgem talvez amiudou seus amáveis olhos angelicais, e ela
olhou ao redor, e: “Bem, talvez tenha sido o sol que refletiu fracamente em alguma coisa.” E ela
vai e vira a esquina, começando a subir para o poço público. Ela inclina sua cabecinha novamente
e puxa seu chalezinho ao redor de seus ombros. E ela seguiu adiante em seu caminho pensando
em: “O que significa Isaías 9:6?”
18
Quando Deus coloca algo no coração de uma pessoa, Ele está pronto para fazer algo. É
por esta razão que Ele está pronto a dar ao Templo Angelus um derramamento do Espírito,
porque isto está no coração de vocês.
19
E enquanto ela pensava nestas coisas, após um momento ela levantou sua cabeça
novamente; ela teve um sentimento realmente estranho. Eu simplesmente amo sentir a presença
do Espírito Santo. Ele simplesmente dá aquela bendita segurança. Você não tem que vê-Lo
sempre; e Ele está ali de qualquer forma.
20
E enquanto ela seguia, e quando levantou sua cabeça novamente, e ali estava aquela
grande Luz diante dela, talvez a mesma Coluna de Fogo que guiou os filhos de Israel. Saindo
daquela Luz veio o grande arcanjo Gabriel, e ele disse: “Salve, Maria.” Que significa: pare. “Bem
aventurada és tu entre as mulheres.”
21
Duro dizer que as outras mulheres foram ao poço aquela manhã, pensando talvez acerca
da limpeza que elas teriam que fazer, ou alguma tarefa, ou alguma atividade social na igreja da
qual elas teriam que tomar conta. Mas Maria estava pensando nas Escrituras. Não foram Cleofas
e seu amigo na primeira manhã de Páscoa, enquanto eles estavam pensando nas Escrituras
quando Jesus lhes apareceu? E quando ela viu aquele grande Anjo, aquilo estarreceu a pequena
virgem, e ela parou. E ele se aproximou dela e a saudou. E ele lhe deu uma mensagem. Aquela foi
uma mensagem difícil para aquela criança crer – pois ela não era nada mais do que uma – uma
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menina. E ele deu a ela algo para crer, que era mais surpreendente do que qualquer coisa que ele
pudesse dar a qualquer um.
22
Seis meses antes, ele tinha encontrado Zacarias, o sacerdote, no templo. E ele era um
homem idoso, e tinha lido as Escrituras, e tinha pensado nas Escrituras. E porque ele era idoso e
sua esposa era estéril, o anjo, o mesmo anjo, lhe disse que depois dos dias de sua ministração no
altar, movendo o incenso sobre as orações das pessoas, que quando ele fosse para casa, sua
esposa conceberia e teria uma criança. E aquele pregador questionou o anjo: “Como pode ser
isto? Eu sou velho e minha esposa é velha.” Ele tinha vários exemplos na Bíblia. Houve Ana, no
templo, que teve Samuel, o profeta, depois que ela estava velha. E houve Sara, que trouxe Isaque
quando estava com aproximadamente cem anos de idade.
23
E ali aquela mocinha teve que crer em algo que nunca tinha acontecido: uma mulher
tendo um bebê sem ter conhecido nenhum homem. Ela disse: “Como serão estas coisas, meu
Senhor?”
Ele disse: “O Espírito Santo fará sombra sobre ti; e o Santo que nascerá de ti será
chamado o Filho de Deus.”
Observe-a. Ela não questionou aquilo. Ela disse: “Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim
segundo a Tua Palavra.”
24
Se nós pudéssemos apenas fazer isto. Esta é a única coisa. Isto é o que Deus ama. Esta é
a única maneira para estar certo com Deus, é tomá-Lo em Sua Palavra. Esta é a única maneira
que há para agradar a Deus, tomar Sua Palavra. Não confie no seu conhecimento. Você arrazoa:
“Como pode isto ser feito? Isto não pode ser feito.” Quando você arrazoa então você perde a
vitória. Nós devemos expulsar o arrazoamento e crer que o que Deus tem dito é a verdade.
25
Maria tomou-O em Sua Palavra, e Ele mudou completamente o curso de sua vida natural.
E Ele mudará o curso da sua vida nesta noite se você O tomar em Sua Palavra. Se você é um
pecador, Ele endireitará esta sua vida tortuosa. Se você é vil e imoral, Ele te fará tão puro quanto
um lírio, se você apenas tomá-Lo em Sua Palavra. Aquela vil consciência de pecado que faz você
olhar para coisas imorais, e usa o Nome do Senhor em vão, e ter um temperamento capaz de
lutar com uma serra elétrica, Ele mudará o curso da sua vida e te fará uma nova criatura em Seu
Filho, Cristo Jesus, apenas por tomá-Lo em Sua Palavra. Se você tem câncer esta noite, Ele
mudará aquilo para você e te dará saúde. Se você tem tuberculose ou algum tipo de enfermidade
que os médicos não podem ajudar, Ele mudará isto para você se apenas tomá-Lo em Sua Palavra.
E esta é a Palavra Dele: “Eu sou o Senhor teu Deus que sara todas as vossas enfermidades.” Oh! Quão
glorioso e maravilhoso é o nosso Senhor.
26
Então, assim que o anjo disse a ela acerca de sua prima, e ela aceitou que a vontade do
Senhor fosse feita, a única coisa que ela sabia que aconteceria é que o Espírito Santo faria aquilo.
Oh! Se nós apenas pudéssemos selar isto em nossos corações. Como pode um câncer ser curado
quando os médicos desistem de lidar com ele? Não me cabe tentar descobrir como será. É tomar
a Palavra do Espírito Santo. Ele foi aquele que fez a promessa. Ele é aquele que confirma essa
promessa. Ele está obrigado a manter essa promessa.
27
E eu quero que vocês notem uma outra coisa acerca de Maria: ela não esperou até que
houvesse algo positivo. Ela não esperou até que sentisse vida, ou algum sinal físico de que teria
aquele bebê antes que dissesse qualquer coisa a respeito daquilo. Ela apenas tomou... A Palavra
de Deus era o suficiente para ela. E ela começou a se regozijar imediatamente. Oh! Se o Templo
Angelus, se vocês aqui nesta noite soubessem que é a vontade de Deus derramar-Se aqui nesta
noite. Vocês sabem que é a vontade de Deus enviar um avivamento neste Tabernáculo esta noite.
Deus dá a promessa. Pediram-me para ficar aqui por mais uma semana, e eu aceitei ficar outra
semana, por causa disto... [As pessoas aplaudem. – Ed.] Obrigado. Por causa disto eu estava…
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28
Antes de sair de casa eu estiquei o tempo um pouquinho para fazer uma viagem de
pescaria onde eu sempre quis ir, ali no México, com o meu bom amigo Irmão Arganbright, iria
voar ali por conta dele. E como eu amo pescar! Mas isto foi colocado diante de mim. As reservas
foram feitas, o avião estava pronto para sair na segunda-feira. Mas eu senti em meu coração que
Deus iria fazer algo aqui no Templo Angelus. E eu – eu não sou um fanático. Quando eu saí de
casa eu disse ao meu secretário de campo, o Sr. Mercier, eu disse: “Eu creio que ficarei uma
semana extra no Templo Angelus, pois eu quero ver um avivamento se derramar novamente
naquele templo e que enviará o Poder de Deus, o qual varrerá ao redor do mundo.” Este é o
reavivamento do povo de Deus que está se ajuntando novamente, ossos com ossos, e a pele
nervosa... Eu creio que Deus o fará. De alguma forma eu sinto que tenho uma promessa de que
Ele fará isto. Em meu coração, há algo se movendo dentro de mim, dizendo que há algo que
sucederá. Eu cancelei todas as coisas para me preparar para isto, dando lugar esperando para ver
se o que está em meu coração é o que está falando por isto.
29
Maria, ela não esperou até que estivesse positiva. Ela não esperou até que visse algum
sinal físico. Se eu procurasse por um sinal físico daquilo para o que estou guiado esta noite, eu
esperaria que cada assento aqui estivesse ocupado, enquanto que o lugar está com apenas dois
terços de sua capacidade. Mas isto não importa. Nós não temos que ter uma grande multidão.
Houve cento e vinte no cenáculo, mas todos eles estavam nas mãos de Deus. Deus iniciou um
avivamento com aqueles cento e vinte completamente rendidos em Suas mãos, o qual nunca
parou. Um fogo que não pode ser apagado. O que não poderia Deus fazer nesta noite com estas
centenas em Suas mãos que estão se preparando, crendo, mantendo Sua promessa diante Dele?
30
Agora, Maria poderia ter esperado até que tivesse algum tipo de sinal de que ela seria mãe.
E você poderia esperar que após o término do culto você sentisse que pode mover um pouco
melhor a sua perna aleijada, ou que ouvisse um pouco melhor por aquele ouvido surdo, ou
parecesse que o câncer não estivesse te incomodando tanto. Isto não é tomar Deus em Sua
Palavra. Tomar Deus em Sua Palavra é ouvir Sua Palavra e aceitá-La e começar a regozijar-se
com Ela.
31
Nós poderíamos ver quinhentas pessoas nesta noite, o que seria então um bom sinal de
que o avivamento irá acontecer. Nós não precisamos ter quinhentas pessoas no altar; nós apenas
temos que tomar a Palavra de Deus acerca disto e começarmos a regozijar. Alguma coisa
acontecerá, e que trará a Palavra à vida enquanto nós A regamos com louvores. O que faz uma
semente crescer? Água. O que faz a Palavra de Deus crescer? São os louvores a Deus.
32
Quando Jesus lhes disse para esperarem no cenáculo – ou na cidade de Jerusalém até que
eles fossem revestidos com poder do alto, aquela Palavra caiu em seus ouvidos. Eles estavam no
templo continuamente louvando a Deus, dia e noite. O que eles estavam fazendo? Regando
aquela promessa. E então repentinamente veio um som do céu como um veemente e poderoso
vento e aquilo encheu toda a casa onde eles estavam assentados. A Palavra tinha sido regada. E
ela tomou vida e começou a crescer.
33
Se vocês estão querendo um avivamento, comecem a regar a Palavra, a promessa. Isto me
faz sentir religioso! Se você quer sair da cadeira de rodas, comece a regar a Palavra. Se você quer
sair daquele câncer, comece a regar a Palavra. O pequeno Ricky aqui esta noite é um testemunho
de que Deus cura o câncer. Ele cura o câncer; Ele cura todas as nossas enfermidades. Milhares
vezes milhares de provas infalíveis disto, nós temos visto.
34
Assentado nesta audiência, esta noite, em algum lugar está a Sra. Upshaw, a viúva de
William Upshaw. Como foi na Igreja Kopp aqui – eu creio que é chamada de Igreja Mundial
agora. Quando o Irmão Kopp estava ali e teve a reunião aquela noite, eu nunca tinha ouvido de
William Upshaw em minha vida. E ele tinha sido um deputado, eu creio, por dezessete anos.
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35
Mas quando eu caminhei para a plataforma, e aconteceu que ele conhecia o velho
pregador batista que me ordenou na Igreja Batista, Dr. Roy E. Davis. O Dr. Davis disse a ele que
viesse me ver quando eu viesse à costa, para que eu orasse por ele. E ele entrou ali e estava
assentado em sua cadeira de rodas. Então repentinamente eu vi uma velha cerca de feno e um
menininho cair, ferir suas costas; comecei a relatar exatamente o que eu estava vendo. Alguém
disse: “Aquele seria o velho deputado que está assentado ali, William Upshaw.”
36
E em poucos minutos ele me perguntou se ele pensava – se eu pensava que ele ficaria
bem. E então, em poucos momentos, eu o vi caminhando por sobre as cabeças das pessoas,
inclinando-se à maneira da hospitalidade sulina. E em um minuto ele estava na plataforma
regozijando e louvando a Deus, depois de estar em uma cadeira de rodas por sessenta e poucos
anos, eu penso. Isto é a evidência de que Deus tira da cadeira de rodas, depois de ter estado e
rodado nela por mais da metade de um século.
37
Deus faz coisas à Sua própria maneira quando homens e mulheres O tomam em Sua
Palavra. O deputado simplesmente disse que: “Algo o atingiu e então ele soube que aquilo era
verdade.” Eu não o conhecia. “E que se Deus estava tão próximo a ele, ele aceitaria aquilo.” E ele
saiu da cadeira. E assim o fez. Viveu por muitos anos testificando, glorificando a Deus. E nesta
noite, com um corpo imortal, ele está passeando pelas ruas de ouro com os santos que foram
antes.
38
Eu estava outro dia falando com sua esposa e ela, limpando as lágrimas de seus olhos,
enquanto o chamava de seu príncipe. Eu disse: “Mas ele apenas subiu para o andar de cima. Ele
não está morto; ele apenas subiu para o andar de cima, esperando ali para te confortar em um
destes dias.” Deus opera misteriosamente quando nós O tomamos em Sua Palavra.
39
Maria rapidamente começou a testificar que ela teria aquele bebê. Como ela O teria? Ela
nunca tinha conhecido um homem; nada como aquilo jamais tinha acontecido; mas ela apenas
tomou a Palavra do Senhor e o que Ela significava para começar a regozijar-se. Se cada pessoa
aqui esta noite, que está amarrada com o pecado em suas vidas, apenas O tomasse em Sua
Palavra e começassem a se regozijar, porque Jesus disse: “Aquele que vem a Mim, de maneira alguma o
lançarei fora. Mesmo que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã.” Não há
necessidade de continuar subjugado; esta noite você pode ser livre do seu fardo de pecado. Se há,
nesta noite, aqueles que estão amarrados por enfermidades, apenas O tomem em Sua Palavra e
comecem a regozijar. Você pode ser livre; Ele assim disse. E Ele não faz acepção de pessoas.
“Seja quem for que vier, deixe-o vir.”
40
Ela estava tão feliz por aquilo, tão feliz porque Deus tinha permitido com que um milagre
de primeira mão se realizasse nela. Ela estava tão feliz acerca daquilo, e por ouvir sobre sua prima
Isabel, a ponto de sair de Nazaré e subir para as colinas da Judéia. A pequena virgem subindo
pelo caminho, indo para um terreno montanhoso…
41
Agora, Isabel, já se haviam passado seis meses para ela, para ser mãe. E ela estava muito
preocupada com aquilo. O bebezinho que lhe tinha sido prometido em sua idade avançada,
passados seis meses e ainda não havia vida no bebezinho. Tudo aquilo era anormal, pois após três
ou quarto meses a vida aparece. Mas já havia passado seis meses e não havia vida. E Isabel tinha
se escondido. De alguma maneira, em seu coração ela cria, mesmo em sua condição temerosa,
que se Deus tinha dado aquela promessa para Zacarias, seu marido, um homem justo, e ela tinha
orado por aquele bebê, e os sinais eram uma amostra dele. Ela tricotou suas botinhas e se
aprontou. É isto. Apronte-se para isto. Oh! Você esta noite, tire os cobertores de seu corpo,
coloque seu pé no piso, prepare-se. Saia da cadeira de rodas, saia da cama, prepare-se para isto.
Deus, que deu a promessa, sustentará a promessa se você a regar com louvores de “obrigado,
Senhor,” certo de que você sabe o que está fazendo, pois você está firmado em Suas promessas.
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42
Recentemente, na África do Sul, um homem que nunca em sua vida teve um par de
sapatos em seus pés, e tinha vivido nas selvas como um – nascido ali de pais missionários... Ele
tinha nascido com os pés deformados. Quando ele veio subindo ao lado, arrastando os seus pés,
e tinha uma caixa de sapato embaixo de seu braço. E alguém lhe disse: “O que você tem aí?”
Ele disse: “Um par de sapatos.”
Disse: “O que você espera fazer com eles? Eles… Eles são para o seu pai?”
Ele disse: “Eu vou calçá-los.”
E quando o culto terminou, ele estava calçando aqueles sapatos, correndo pelo pátio tão
rápido quanto podia, louvando a Deus. O que ele fez? Ele tomou Deus em Sua Palavra. E
quando lhe foi perguntado, ele disse tudo, disse: “Eu vi outros que eram aleijados virem e saírem
curados. E eu vi que aqueles que eram cegos podiam ver novamente, e Deus não me
decepcionaria.” Esta é a maneira de crer. “Deus não me decepcionará.”
43
Maria sabia que Deus não a decepcionaria. E então ela subiu as montanhas, e eu posso
ver Isabel assentada em um quartinho em uma pequena cabana de barro. E ela afasta a cortina e
diz: “Parece que eu conheço aquela jovem mulher vindo ali.” E ela olha outra vez e diz: “É a
minha prima, Maria. Eu nunca a vi tão bonita em minha vida. Olhe quão feliz ela parece estar.”
Então ela saiu do quarto e enlaçou-se ao pescoço de Maria e começou a envolvê-la e abraçá-la.
Vocês sabem, as pessoas costumavam a ter sentimento uns pelos outros. Mas hoje eles parecem
não se importar uns pelos outros. Parece que todo o sentimento de irmandade desapareceu das
pessoas. Isso é uma vergonha.
44
Eu sei que minha esposa não está aqui nesta noite, mas há algum tempo atrás eu e ela
estávamos no centro, descendo pela rua. E uma boa senhora que eu conheci em New Albany, ela
disse: “Olá, Irmã Branham.”
E eu não a ouvi responder nenhuma palavra. E eu disse: “Querida, a senhora falou com
você.”
E ela disse: “Eu falei com ela.”
Eu – eu disse: “Eu não ouvi você fazê-lo.”
E ela disse: “Eu – eu – eu sorri.”
Oh, que coisa! Eu não gosto daquele velho sorrisinho bobo. Eu – eu – eu gosto de um
verdadeiro aperto de mãos à moda de uma antiga bomba d’água. Eu – eu gosto que haja um
sentimento naquilo. Qual é o problema com as pessoas hoje? Elas ficaram tão secas e engomadas.
Este é o problema com a Igreja Pentecostal. Vocês ficaram muito engomados, amigos. Este é o
problema com a Igreja Batista, com a Igreja Metodista, com as pessoas em geral.
45
Paul Rader, que talvez tenha pregado bem aqui neste Tabernáculo, neste mesmo púlpito
onde estou pregando esta noite, já se foi para a Glória. Ele disse uma vez que ele e sua esposa
estavam assentados à mesa e ela queria fazer alguma coisa. E, oh, ele disse: “Não há necessidade
de fazer isto.” E então ele feriu os sentimentos dela de alguma forma. E ele pensou: “Bem, se os
sentimentos dela são tão facilmente feridos, deixe-os feridos.” Então ele se levantou, e deixou o
jornal sobre a mesa, e saiu para a rua. O costume dela era de ir encontrá-lo à porta e dar-lhe um
beijo de despedida. E quando ele chegava ao final do portão ele sempre olhava para trás e
acenava. Bem, disse: “Ela deu o beijo de despedida. E eu saí até chegar ao portão e olhei para
trás,” e disse: “ela acenou”. E disse: “Eu comecei a descer a rua, e algo começou a me condenar.”
Disse: “E se ela morrer hoje enquanto você estiver fora? Ou, e se algo acontecer com você?
Ficaria aquele sentimento estranho, apenas um problema familiar…?”
46
Disse: “Eu me senti tão condenado que dei meia-volta e corri de volta bem rápido,
empurrei o portão e entrei, escancarei a porta, olhei ao redor; não podia vê-la. Eu a ouvi; ela
estava chorando atrás da porta.” Disse: “Eu não disse nada, apenas caminhei para ela e a olhei no
rosto e a beijei novamente, me virei e saí em direção ao portão, ela ficou em pé à porta e acenou
novamente.” Disse: “A diferença naquilo foi que da última vez que ela acenou, havia sentimento
ali.”
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47
Bem, esta é a maneira como é, amigos. Nós simplesmente não podemos agir
artificialmente; nós precisamos de fogo Pentecostal e amor fraternal de volta na Igreja do Deus
Vivo. Temos muito da maquiagem artificial de Hollywood sobre ela. Nós precisamos de uma
religião à moda antiga e azul como o céu [Não há expressão correspondente na Língua Portuguesa.
– Trad.], enviada por Deus, exterminadora do pecado, começando do púlpito e varrendo para
fora.
48
Tomando Deus em Sua Palavra… Maria, oh!, como ela estava regozijando e afagando as
suas costas, e Isabel a afagava. E eu posso ouvir Isabel dizer para Maria: “Oh, querida, eu nunca
vi você tão feliz. Deve ser porque você e José estão casados.”
“Não.”
“Bem, o que é que te faz tão feliz?” Ela disse: “Eu sei o que te faz tão feliz. É porque eu
estou para me tornar mãe.”
Disse: “Sim, isto é uma parte da felicidade; eu soube que você se tornaria mãe.”
“Ora,” ela disse: “Maria, isto é verdade. Mas eu fiquei escondida por seis meses. E eu
estou um tanto aborrecida, Maria, porque eu estou para ser mãe, e já faz seis meses e o bebê nem
mesmo se moveu. Eu estou um pouco preocupada.”
Eu posso ver os belos olhos de Maria brilhar, e ela disse: “Isabel, eu também tenho algo
para lhe dizer. Eu também vou ser mãe.”
“Oh! Maria, você não acabou de me dizer ao entrar que você e José não tinham se
casado?”
“É isto mesmo. Nós ainda não estamos casados.”
“E você será mãe?”
“Sim, oh! Eu estou...”
49
Ela estava tão surpresa. Mas Maria disse: “Espere um minuto, Isabel. Em uma manhã
quando eu estava indo ao poço, e o mesmo Anjo que apareceu para Zacarias me apareceu bem ali
e disse que eu daria à luz um bebê sem conhecer homem. E que eu deveria chamar o Seu nome
‘Jesus’.” E assim que ela disse “Jesus”, o pequeno João começou a chutar continuamente. Ele
começou a pular de alegria. E ela disse: “De onde vem a mãe do meu Senhor a mim? Pois assim
que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, meu bebê saltou de alegria em meu ventre.”
50
Se a primeira vez que o Nome de Jesus Cristo foi falado por lábios mortais trouxe vida a
um bebê morto, o que isto não deveria fazer com este Templo Ângelus que professa ser nascido
de novo do Espírito do Deus Vivo? Tome-O em Sua Palavra; comece a regozijar; comece a crer
Nele. Deus fará grandes coisas por você se você crer assim. Creia Nele; tome Sua Palavra. É a
coisa mais honrosa que você pode fazer, é tomar Deus em Sua Palavra. Não descreia Dele;
simplesmente creia Nele com tudo que há em você. Creia Nele, e Deus fará isto acontecer. Você
crê nisto?
51
Vamos orar. Oh, Senhor, Tu conheces a fraqueza da vida humana. E Tu conheces a força
do Nome de Jesus. Pois Ele nos disse quando Ele estava na terra, para crer que aquilo que nós
disséssemos aconteceria e poderíamos ter aquilo que havíamos falado. Dá-nos fé esta noite,
Senhor; dá-nos fé enquanto nós pedimos por um avivamento, um derramamento do Teu Espírito
aqui no Templo Angelus nestes próximos dias. Dê-nos de Tuas bênçãos esta noite, para começar
dessa vez, e que os homens e mulheres que estão assentados aqui, que têm aguardado e esperado
por um momento quando eles pudessem se aproximar pela fé e dizerem: “Jesus, eu agora entrego
toda minha vida para Ti. Eu estou agora enojado de viver apenas parcialmente para Ti.” Conceda
nesta noite, Senhor, para que eles possam experimentar o grande derramamento do Espírito
Santo em suas vidas.
52
Dê a este pobre pecador obstinado, Senhor, o qual está afastado de Deus, separado de
Deus, sem esperança, sem misericórdia. E no tempo apropriado Cristo morreu por esta pessoa, e
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agora tem enviado o Espírito Santo para trazê-los a Ele. Conceda, Senhor, que esta pessoa seja
capaz de Te receber como seu Salvador pessoal.
53
E que possa o avivamento estar a caminho rapidamente, Senhor. Deixe-nos ser como
Longfellow disse: “Não seja como o gado, conduzido e mudo, mas seja um herói.” Conceda,
Senhor, que cada cristão possa chegar um pouco mais perto de Ti, tomar sua fé e apresentá-la a
Ti, e dizer: “Senhor, ajuda-me a fazer tudo que está em meu poder agora, vendo que Tu estás
próximo. Que o grande Jesus que caminhou na Galiléia, enviando o Espírito Santo, Seu
representante, para representá-Lo nesta era, conceda que eles O aceitem esta noite.
54
Oh! Senhor, nós também oramos por aqueles que estão enfermos e necessitados; aqueles
que estão presos às cadeiras, e sobre camas e macas; Tu estás mais do que querendo libertá-los
esta noite. Se aquela pequena fagulha de fé, a qual eles estão agora apalpando em seus corações,
faça-a acender em fogo, Senhor, como uma madeira inflamável para a promessa de Deus. Que
eles se levantem de suas cadeiras e – e de suas condições de enfermidade esta noite, com
problemas de coração e diferentes doenças, e sejam libertos pelo Filho de Deus, que possa iniciar
um avivamento à moda antiga em Los Angeles.
55
Aqueles que estão ali, através do rádio, Senhor, que estão enfermos e aflitos, como nós
diariamente ouvimos acerca deles: “Oh! Como eu desejaria poder chegar ao templo,” dizem eles.
Vá ali agora, Senhor, onde quer que estejam as ondas deste rádio. Vá em busca daquele velho pai
ali na cama, a mãe ali no hospital, e o bebezinho, ou o que quer que possa ser; que o poder do
Deus vivo entre na vida deles e condene suas enfermidades na luz do Calvário, e os levante para a
saúde, fortalecidos novamente.
56
Aquele pecador que pode estar ouvindo nesse momento, Senhor, que ele entregue sua
vida exatamente agora. Aquele rapaz obstinado que a mamãe não conseguiu levar para a igreja,
mas que por acaso esteja ouvindo, aquela moça que está naquela idade adolescente do rock-androll, Deus, deixe-a saber que aquele seu corpinho brevemente será comido por vermes. Então
quando aquela alma errante irá para o além no meio de demônios de tormento por todas as Eras
futuras. Deus, que aquela filha possa voltar-se rapidamente para Jesus nesta noite. Conceda isto,
pois nós pedimos no Nome de Jesus. Amém.
57
Um pouco antes... Eu disse ao Billy para não distribuir nenhum cartão de oração esta
noite. Eu tinha uma outra coisa em minha mente. Minha alma está ardendo por um avivamento.
É isto o que está queimando em meu coração. Quando vim a Los Angeles, a primeira vez, eu
tinha ouvido acerca da fundadora deste Templo, a Sra. McPherson, e eu subi para o leste – para
Forest Lawn, como eu creio que é chamado, e visitei sua sepultura, e fiquei ali, inclinei minha
cabeça, e disse: “Senhor, obrigado pela grande vida desta mulher.” E não a conhecia, nunca tive o
privilégio de vê-la. Eu tenho suas fitas e seus livros em casa, e coisas que eu tenho lido. Ela talvez
tenha cometido seus erros, assim como eu tenho e como vocês têm. Todos nós cometemos
erros. Mas este Templo esta noite se levanta como um memorial do seu amor para com Jesus
Cristo.
58
E estas nações que estão ao redor do mundo são uma – também são um memorial para a
honra da Obra de Deus. Vamos olhar isto na face, gente. Isto é exatamente correto. Que isto
possa permanecer longamente como uma estação de salvação de almas para o Reino de Deus até
que Jesus venha, é a minha simples e humilde oração.
59
Vocês estão esperando por algo, vocês estão desejando algo. Cada coração aqui está
desejando algo. Corações ao alcance do rádio estão desejando algo. Tome minha palavra como
vosso irmão. Eu sei que eu não posso falar bem. Em primeiro lugar, eu não tenho educação, e eu
sou um sulista. Eu bagunço todas as minhas palavras. Mas não prestem nenhuma atenção a isto.
Olhem além disto. Olhem para o que eu estou falando. É a respeito de Jesus, e Ele me salvou de
toda a minha corrupção, e a minha forma de falar errada e antiética, e... Ora, Ele – Ele salvou-me
nisto. E como alguém na audiência disse: “Isto é bom o bastante.” Isto é para mim. Tanto quanto
9

eu saiba, Ele está em meu coração, e isto é tudo o que me importa. A próxima coisa é agradá-Lo,
fazer tudo que eu sei para agradá-Lo.
60
Agora, sendo que eu disse ao Billy para não dar nenhum cartão de oração – eu pensei que
nesta noite eu falaria sobre um caminhar mais próximo e levar as pessoas a servirem a Deus.
Agora, o Espírito Santo está aqui, o Anjo do Senhor. Agora, quantos diferentes tipos de maneiras
aqui essa noite, tomando um, tomando-os simplesmente através do que quer que eu – o Espírito
Santo me dirigir para falar às pessoas por um discernimento. E enquanto eu ouvia o Irmão
DuPlessis há poucos momentos atrás, também explicando que – eu já decidi pela forma de
simplesmente trazer um por um através do discernimento, e então de várias maneiras diferentes.
E parece que as pessoas não veem isto corretamente na América. Meus amados amigos, qual é o
problema?
61
Olhem, se um homem vem pela porta aqui essa noite, e – e ele pode ser um – um russo,
da Sibéria, com uma grande barba cobrindo-o, mas se ele te dá um cheque, se ele fosse um – se
ele estivesse vindo da agência de correios, e um mensageiro te dá um cheque de um milhão de
dólares, você regozijaria por causa do cheque da mesma forma que faria se um príncipe de
alguma nação estrangeira lho houvesse trazido. É para o cheque que você está olhando. Agora,
Cristo está presente nesta noite. Se você estiver olhando para algo lá adiante no futuro, eu temo
que você passe por cima disto, exatamente como tem sido em todas as eras. Deixe-me
compartilhar agora apenas um pensamento, que encaixará com a palavra que eu acabei de falar.
Você percebe que foi assim que sucedeu em todas as Eras? Vocês, pessoas católicas, chamam São
Patrício de Católico. Ele o foi tanto quanto eu sou. Eu sou o Católico à moda antiga, como lhes
disse. Mas depois que ele foi morto, seu ministério havia terminado, então ele foi canonizado
como um Católico.
62
São Francisco de Assis, o pregador peregrino com uma Bíblia sob seu braço, o qual… E
os pássaros estavam chilreando, e ele disse: “Fiquem quietos, irmãozinhos, enquanto eu prego o
Evangelho.” Então, depois que ele estava morto, vocês fizeram dele um Católico. E acerca de
Joana D’Arc? Cada uma das crianças da escola já soube a respeito dela, como aquela jovenzinha
tinha visões, realizava milagres. E o que fez a Igreja Católica? Queimou-a na estaca como uma
feiticeira, como um belzebu. [Espaço em branco na fita. – Ed.] Pois ela estava ungida com o
Espírito de Deus, e ela realizou milagres. E a igreja do mundo não a reconheceu senão depois de
sua morte.
63
Sejamos cuidadosos para não fazermos a mesma coisa. O Espírito Santo está aqui agora
em Sua plenitude, em Seu poder. Seja cuidadoso, se você não esperar até… Todos os que não
receberam o Selo de Deus, receberam a marca da besta. Vocês sabem que a marca da besta era –
era rejeitar o Selo de Deus. No Velho Testamento, quando a trombeta soava, o sacerdote soava a
trombeta, se um escravo não quisesse ser livre, ele tinha que ser selado, ter a sua orelha furada
com uma sovela. Então ele seria um escravo pelo resto de seus dias. “Fé vem pelo ouvir.” Se
você não ouve e recebe aquilo, então você está marcado pelo outro lado. Então você não pode
entrar. Vamos começar um avivamento esta noite e abrir os nossos corações para o Espírito
Santo enquanto a hora está aqui.
64
Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, vier nesta audiência agora, e você estiver assentado aí, se
Ele vier e realizar algo aqui da plataforma, exatamente como Ele o fez em Seus dias quando
estava em carne, quantos aqui O receberão? Levantem suas mãos enquanto estão assentados aqui,
quem quer que você seja. Se isto puder verdadeiramente ser provado, uma vez que é verdade...
65
Moisés tinha um sinal para realizar para o povo, e ele o realizou. Israel o seguiu. Ele não
teve que ficar realizando aquele sinal de novo, de novo e de novo; eles começaram a segui-lo, e
outros milagres aconteceram. Jesus teve que realizar um sinal. Aqueles verdadeiros creram Nele
quando Ele conheceu seus pensamentos. Os outros disseram que Ele era belzebu porque tinha
feito aquilo. Agora, de que lado você ficaria esta noite se tivesse que fazer uma escolha?
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66
Agora, eu estou... Cada pessoa enferma e aflita, para que nós possamos tirar isto de
nossas mãos… Não há uma pessoa aqui que eu conheça, exceto o Irmão Duffield assentado ali, o
Irmão David DuPlessis. E, tanto quanto eu saiba, essas são as únicas pessoas que vejo aqui que
eu... Este irmão deste lado, eu não lembro qual é o seu nome, o professor. Weston, sim, Irmão
Weston. Essas são as únicas pessoas que eu conheço nesta audiência.
67
Quantos aqui sabem que eu sou totalmente estranho a vocês, levantem suas mãos.
Apenas levantem suas mãos, eu não conheço vocês. Muito bem.
68
Agora, se você está sofrendo, creia em Deus bem agora. Isto é um desafio! E se Jesus
vier… “Como isto é feito, Irmão Branham?” Eu desejaria poder lhes dizer. Eu não sei. Isto é
simplesmente – eu simplesmente rendo a mim mesmo ao Espírito Santo e a própria fé de vocês
faz isto. Eu não tenho nada a ver com isto; são vocês que fazem isto.
69
Deus, quando Ele ia usar Seu dom, Ele estava em Jesus, Ele Lhe mostrou que Lázaro iria
morrer; e Ele O levou quatro dias no futuro e Ele sabia tudo acerca daquilo e Lhe disse o que
aconteceria. E quando Ele voltou, levantou a Lázaro dos mortos, disse: “Eu Te agradeço, Pai, pois
Tu já Me tens ouvido. Mas por estes que estão ao meu redor Eu digo isto,” e não aconteceu de Ele ficar
fraco. Mas uma pequena mulher tocou sua túnica e Ele ficou fraco por causa daquilo, por causa
de um fluxo de sangue. Veja, aquela era a mulher usando o dom de Deus. Da outra vez era Deus
usando o Seu dom.
70
Agora, quando Deus dá a alguém uma das grandes visões, algumas vezes é a hora. Minha
esposa tem dito que eu algumas vezes me assento e não me movo nem um pouquinho. O que é
isto? É algo que está acontecendo. Ele me conta tudo que está por acontecer. Eu tomo alguém
para gravar. Tantas quantas vezes vocês ouviram aquilo, centenas vezes centenas e centenas de
centenas de vezes, nenhuma vez aquilo falhou. E não pode falhar. Eu posso falhar, mas aquilo
não pode, porque aquilo é Deus. E eu sou apenas um canal ao qual um dom foi dado que eu
simplesmente me rendo ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a mover sobre
você para certa coisa, Ele começa a mover aqui, e eu – Ele simplesmente toma minha voz e fala.
Esta é a maneira que é; isto é tudo que eu posso dizer a respeito disto. Você não pode explicar
isto. O homem não pode explicar Deus; você tem que crer em Deus, pela fé. Você não conhece a
Deus através da educação. Todos os seus diplomas não te fazem conhecer mais a Deus. Deus é
conhecido por fé e somente por fé. E a sua fé é a única coisa que pode tocá-Lo.
71
Agora, vamos orar. Vocês, rendam os seus espíritos. Por favor, se Ele fizer algo, não
falhem, vocês que levantaram suas... Se você é um pecador, eu quero que você venha aqui no
altar. Se você é um desviado, eu quero que venha assim que isto terminar, se Ele fizer algo. Se
você é um cristão, eu quero que você se levante em fé cristã, comprometa-se que irá servir a
Deus com todo o teu coração e nunca cessar de orar até que o avivamento comece a se mover.
72
Senhor, eu não conheço estas pessoas e Tu sabes disso, Senhor. Mas eu oro para que em
Nome de Teu Filho, o Senhor Jesus, que Tu movas nestes corações para terem fé. Pai, eu sei que
não faria diferença quão poderosamente Tu possas ungir-me; se Tu não ungires alguém ali para
crer nisso, nada poderia ser feito. Pois quando Tu vieste à Tua própria terra, não puderam ser
feitos muitos milagres por causa da incredulidade deles, ou nenhum milagre pôde ser realizado.
Tu és o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Mas quando aquele que crê Te recebe então sinais e
maravilhas acontecem. Faça com que isto aconteça esta noite, Senhor.
73
Tu conheces o coração do Teu servo. Nós não estamos tentando ser diferentes; nós
estamos simplesmente tentando explicar às pessoas, Senhor, que o Teu desejo é para que eles se
levantem em Nome do Teu Filho. E a Tua Presença está aqui para torná-los sãos, e para salvá-los
de seus pecados, e para curá-los de suas enfermidades. Oh, Senhor Deus, Tu que enviastes o Teu
Anjo e comissionastes este trabalho, que isto novamente se repita. Pois nós pedimos isto em
Nome de Jesus. Amém.
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74
Cada um de vocês na audiência agora, estejam verdadeiramente reverentes. Aquietem-se,
olhem para cá e creiam, e digam em vossos corações: “Oh, Senhor Deus, se Tu quiseres apenas
esta vez, faça com que aconteça uma vez mais para mim; eu sei que o homem não me conhece;
ele não sabe nada a meu respeito, mas simplesmente faça com que ele fale comigo. Eu quero
tocar a túnica do Teu Filho Jesus, o Sumo Sacerdote. E então, se eu tocar ali, que Tu respondas
através do Irmão Branham, como fizestes através de Teu Filho Jesus naquele dia, quando Ele
prometeu que as coisas que Ele fez nós também faríamos. Então, se Tu puderes fazer daquela
promessa realidade, Senhor, Tu prometestes isto, Tu prometestes enviá-la, e se Tu enviares
aquele dom para Tua Igreja, então também haverá curas na Igreja, e a promessa é minha, e Tu
estás tratando comigo.” Eu estou certo de que Deus te abençoará se fizeres isto. Apenas tão
reverentes o quanto puderem estar, bem quietamente. Eu entendo que vocês – vocês sabem onde
estou pisando neste momento. Isto deve – eu devo ser encontrado dizendo a verdade ou uma
mentira, bem agora.
75
Aqui está uma pequena senhora, assentada aqui com o seu lenço sobre o seu nariz,
assentada ali secando as – as lágrimas de sua face. Ela está sofrendo com um problema nervoso,
não está irmã? Eu quero lhe perguntar algo. Você tem um cartão de oração? Você não tem. Bem,
é claro, eu penso que nós não distribuímos nenhum cartão de oração; não há cartões de oração.
Mas não estava você assentada aí orando ao Senhor? “Deixe que seja eu, Senhor.” Se isto for
correto, levante a sua mão, senhora. Agora, se nós somos estranhos um para o outro, levante a
sua mão assim, que eu não sei nada acerca de você, nunca te vi em minha vida.
76
O que ela tocou, amigos? Digam-me qual o tipo de poder que ela tocou que conhece os
segredos de seu coração e poderia dizer a respeito do que ela estava orando e repetir a sua oração
para ela? Vocês acham que aquela mulher, orando em Nome de Jesus, poderia tocar qualquer
outra coisa a não ser Cristo? Acorde, povo, para o fato de que Jesus Cristo está aqui. Não eu – eu
O represento. Bem ali está aquele Anjo em pé. Vocês não podem ver aquela Luz?
77
Está bem ali uma pequena mulher, assentada, olhando diretamente para mim deste lado.
Ela esta sofrendo com um problema de pulmão. Seu nome é Cleo. Você crê que Jesus te curou
daquele problema de pulmão? Você está curada, irmã. Eu quero lhe perguntar algo enquanto
você está em pé. Eu não te conheço, conheço? Levante sua mão para… Eu nunca te vi, ou, nós
somos perfeitamente estranhos, é isto correto? Mas você estava orando para que Deus te tocasse.
Para que você possa saber que eu sou servo de Deus, você está aqui sem dinheiro. Você – você
não poderia ficar mais tempo. Não é isto correto? Vá para casa agora; você está bem; o seu
problema de pulmão tem te deixado. Amém.
78
Vocês apenas creiam Nele! Aqui, bem ali atrás subindo por esta fileira, está uma pequena
senhora assentada ali olhando diretamente para mim. E ela está sofrendo com um – um
problema abdominal; o problema está em seu estômago, aqui. Você tem como que nódulos em
seu corpo. Correto. Isto é correto, não é? Você é de Michigan. Se você crer com – com todo o
teu coração e com tudo que há em você… Se você crer com tudo que há dentro de você, você
poderá ir para casa e ficar bem. Você crê nisto, senhora? Levante a sua mão e diga: “Eu aceito
isto.” Ok. Vá para casa agora e fique bem; Jesus Cristo te faz ficar bem. Eu não conheço você,
conheço, senhora? Eu nunca te vi. Nós somos de Estados diferentes e tudo mais. Se isto está
correto, levante a sua mão, senhora. Isto é correto. Mas Deus te conhece. Agora, cada um de
vocês, vocês creem?
79
E a respeito de vocês, em algum lugar aqui na minha frente, bem exatamente na frente
deste lado? Vocês nas galerias, creiam. Não se aborreçam. Simplesmente venham,
reverentemente, diga: “Senhor Deus, fale comigo.” Não me importa se você é rico ou pobre.
Contanto que você simplesmente tenha fé suficiente para tocar o Sumo Sacerdote.
80
Aqui. Aqui está a Luz pairando sobre uma mulher de cor assentada bem aqui no fim da
fileira. Bem aqui. Eu – Sra. Jones, é você. As pessoas não entendem; quase que se tem de dizer a
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eles quem eles são. Sra. Jones, eu não lhe conheço, é isto correto? Você tem diabetes. Você crê
que Jesus Cristo te fará ficar bem? Levante as suas mãos se isto for verdade. Muito bem. Vá para
casa e fique bem no Nome do Senhor Jesus.
81
“Se tu puderes crer.” Aqui, vou lhes mostrar. Isto atraiu a atenção de uma mulher assentada
próximo a ela. Eu não sei se a mulher pode me ouvir ou não; eu oro para que Deus deixe com
que eu – a minha voz chegue a ela. Está difícil para você ouvir; são os teus ouvidos. Isto mesmo.
Você tem um nódulo na parte de trás de sua mão. Você é a Sra. Brooks. Isto mesmo. Você pode
me ouvir agora. Vá para casa e fique bem; Jesus Cristo te faz ficar bem. Vamos dizer: “Louvado
seja Deus.” Se vocês puderem crer todas as coisas são possíveis. E ali atrás deste lado, há alguém?
82
Ali atrás, no meio do corredor, uma mulher está orando. Ela tem pressão alta. Eu a vejo
colocando algo ao redor de seu braço. Esta senhora bem aqui, olhando para o lado – Senhora…
Senhor, ajuda-me. Sra. Fry. Levante-se, Sra. Fry, Jesus Cristo te faz ficar bem. Você crê?
83
Aquela pequena senhora, a mulher assentada próximo a ela; ela está com um problema
que teve por um longo tempo. Você tem um cartão de oração, senhora? Não, é claro, você não
tem. O… Tudo bem. Fique em pé um minuto. O Anjo do Senhor está ao redor da mulher,
aquela Luz. Esta senhora bem aqui. Eu mostro a vocês para que vocês vejam a pessoa certa. Esta
senhora não é daqui; ela é do Arizona. Você teve um acidente de carro aqui há algum tempo
atrás; aquilo te perturba desde então. Isto é o ASSIM DIZ O SENHOR. Isto é correto. Tudo
tem terminado agora. Vocês veem o que ela está fazendo; ela está balançando seu corpo. Jesus
Cristo a faz ficar bem. Vocês creem agora? Bendito seja o Nome do Senhor! Quando vocês nem
mesmo – podem responder a isto, Deus chama pelos seus nomes e diz quem eles são.
84
Quantas pessoas aqui dentro querem um bom caminhar mais próximo de Deus e querem
este mesmo Espírito Santo que está aqui para entrar em suas vidas? Levantaria você suas mãos?
Ficaria de pé, cada pessoa que quer um caminhar com Deus? O Espírito Santo está aqui. Quantos
pecadores e desviados estão aqui e que desceriam aqui no corredor, e me permitiria ir ali e orar
por você aqui desse púlpito? Vocês viriam bem agora? Venham por aqui. Desçam enquanto o
órgão está tocando. Não – não – não… Apenas porque nós pedimos às pessoas para ficarem em
pé... O culto de cura começará em apenas um minuto.
85
Eu quero que você, que não está certo com Deus, e sabe que não está, venham por aqui,
deste lado. Isto mesmo. Venham por este lugar aqui. Subam aqui. Isto mesmo. Venha agora,
amigo pecador. Eu te ofereço Jesus esta noite, o mesmo Jesus que conhece os pensamentos do
coração. Por que não posso chamar todos eles? Oh! Que coisa, apenas veja-os vindo. Veem? Mas
Ele é Aquele que está me dizendo. Ele é Aquele que está falando: “Há pecadores aqui dentro,
desviados; chame-os rapidamente.”
86
Esta pode ser a última chance que você terá. Tome a Deus em Sua Palavra. Ele está
falando com você agora; agora é o tempo da sua redenção. Venha, amigo pecador. Venha,
desviado, errante, que tem vagado distante de Deus, volte para o lar esta noite, não quer voltar?
Eu te ofereço Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Qual está presente agora, o mesmo que está
falando para o teu coração. Seja verdadeiramente honesto agora. Por este momento em sua vida,
seja honesto; o Espírito Santo está falando agora. Venha agora.
87

Venha, cada alma oprimida pelo pecado,
Há misericórdia junto ao Senhor,
Venha a esta fonte cheia de sangue,
Tirado das veias de Emanuel,
Quando pecadores mergulham sob a corrente que flui,
Perdem todas as suas manchas de culpa.
O ladrão agonizante,
Naquela fonte em seu dia,
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Que possa eu, tão vil quanto ele,
Lavar todos meus pecados.
Através da fé eu vi aquela corrente que flui,
Que é suprida pelas Tuas feridas, (Oh! Bendito seja o Senhor, eu me sinto profundamente
ungido com o Espírito Santo.)
O Amor redentor tem sido meu tema,
E assim será até que eu morra.
Então em uma sublime e mais doce canção,
Eu cantarei Teu poder Salvador,
Quando esta pobre balbuciante e gaguejante língua
Descansar em silêncio na sepultura.
88
Eu não posso morrer. Ele me deu Vida imortal através de Jesus Cristo. Você poderá ler
uma história verídica algum dia: que o Irmão Branham se foi. Mas lembre-se, eu não estou morto.
Eu não posso morrer. Ele me dá Vida. Eu A aceitei, e o mesmo Espírito Santo dá testemunho,
exatamente aqui esta noite, de que eu estou falando a verdade. O Filho de Deus está presente
bem agora vindicando que eu tenho dito a verdade. Venha, amigo pecador, este é o lugar para
encontrar descanso. Se você está cansado dos problemas da vida, se você está confuso e agitado a
respeito de morrer, venha, deixe Jesus entrar no teu coração e tirar cada pecado. Desviado, venha
agora. Venha ao redor do altar, vamos orar.
89
Muito bem, cada um agora, vocês terminaram? Não deixe isto passar dessa noite. Esta é a
noite em que algo deve acontecer. Eu tenho orado o dia inteiro: “Oh, Deus, faça algo essa noite.”
Eu tenho cancelado; eu deixei tudo de lado para estar aqui para fazer isto. Eu sei que há algo
falando ao meu coração. A Palavra de Deus diz assim; o Seu Santo Espírito aqui confirma isto e
diz que é a verdade. O que mais vocês podem querer? O que mais pode Ele fazer?
90
Lembrem-se, este é o final da dispensação gentia. Lembre-se, isto é ASSIM DIZ O
SENHOR. É tempo para que os gentios – para a era cessar. E quando a era dos gentios cessar,
então o Evangelho vai para os judeus, e tudo estará terminado então. Venham para o Reino bem
rapidamente, filhos. Venha, Metodista; venha, Batista; venha, Presbiteriano; a única coisa que nós
estamos pedindo é que você venha a Jesus.
91
Pentecoste não é uma denominação. Pentecoste é uma experiência. Pentecoste não é
denominação; o Pentecoste pertence a cada um. Ele é uma experiência que você tem. Você não
pode organizar o Pentecoste. Pentecoste é uma experiência que Deus dá aos crentes. Ele é para
você, Metodista, Presbiteriano, Batista, Luterano, e o que quer que seja. Eu mesmo sou um
Batista, e eu tenho o Espírito Santo. Eu sou um Batista do Espírito Santo, e feliz por isso nesta
noite, que eu tenho tido uma experiência de ser nascido de novo do Espírito de Deus.
92
Quantos agora, que estão em seus assentos, querem um caminhar mais profundo com
Deus, levantem suas mãos – que têm o Espírito Santo e querem um caminhar mais profundo
com Deus? Deus abençoe os vossos corações. É isto. Oh! Eu O vi atingir uma pessoa ali tão
certo quanto eu estou parado aqui. Ele está aqui para fazer isto se vocês tão somente crerem
Nele. Vamos levantar nossas mãos agora, cada um agora, enquanto nós oramos pelo enfermo,
oramos pelo aflito, oramos para que o Espírito Santo caia. Você, ore por alguém ao seu redor
para que receba o Espírito Santo. Eles estarão orando por você. Vamos ver isto acontecer agora,
o Espírito Santo está aqui.
93
Oh! Senhor, criador dos céus e terra, envie o fogo do céu e encha este lugar e a cada
coração com o batismo do Espírito Santo. Que Ele possa cair como um vento forte e poderoso,
varrer cada coração, e que eles percam todo o orgulho e seu – e seu egoísmo, e caiam nos braços
de Deus e sejam cheios com o Espírito Santo.
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