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1
Obrigado, Irmão Neville, o Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. É um privilégio estar de volta
aqui na casa do Senhor, esta manhã, e novamente contar a antiga, antiga história que temos
contados todos estes anos, para muitas pessoas, que como que a graça de Deus tem aparecido
para nós, através de Jesus Cristo.
2
E estou tão feliz de saber hoje que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo
mundo, com as pessoas em todo lugar, saber que Deus tem Seus filhos em todo lugar. Talvez
algumas vezes nós não vemos exatamente isto justamente no outro, como nós veríamos ou
deveríamos ver. Porém normalmente quando é em tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se
mostra quem é.
3
E esse é um dos meus pensamentos esta manhã, que eu não saberia como expressar a
vocês, pessoas, meu agradecimento e gratidão a vocês pelo que vocês têm feito por nós, como
uma família, em nosso tempo de angústia e necessidade. Somente a Eternidade será capaz de...
eu serei capaz de explicar a vocês o que a sua amizade amável, fiel, significou para nós neste
tempo da nossa angústia, como a partida, ida de mamãe para o Lar. Eu nunca compreendi o que
significava, tanto quanto agora, como o que significava quando alguém vem visitar quando se está
enfermo.
4
Muitas vezes eu tenho deparado com esses problemas, por haver tantos chamados que eu
não podia atendê-los, e eu entregava os meus chamados para outros ministros, e para ajudar-me a
dar conta deles. E então compreendo que isto causa um pequeno desapontamento; pois, talvez
possivelmente eles ligaram para este outro ministro também, porém houvessem pedido para que
eu viesse. E isto simplesmente me faz sentir de maneira que eu desejaria que eu tivesse super
força de algum tipo, para atender a cada um deles.
5
Pois eu sei, quando eu pedi que diferentes pessoas viessem, como que cada uma chegou
exatamente na hora certa; e como, o que significou para mim, vê-las aparecer. E para vocês,
pessoas que ficaram à noite com mamãe, e Irmã Wilson, e o Irmão Fred Sothmann e sua esposa,
e, oh, tantos de vocês. E tantos ofereceram seus préstimos; que nós tínhamos que aceitá-lo, porém
vocês ofereceram seu préstimo; tantos que havia alguém, com ela, revezando de tantos em tantos
minutos. Vocês foram tão amáveis.
6
E na ocasião quando nós estávamos...estávamos com ela jazendo na sua casa funerária,
como vocês vieram e visitaram, e apertaram nossas mãos, e colocaram seus braços em volta de
nós, e nos deram os pêsames. Eu nunca compreendi que isso significava tanto, até que veio a
mim. Flores, buquês e cestas de flores de todos os lugares, tantas que nem mesmo podiam colocálas no corredor da funerária, eles tiveram que colocá-las atrás nas salas. Como que...nunca pensei
que simplesmente enviar um monte de flores significasse tanto, até então.
7
E muitos de vocês têm enviado cartões de diferentes lugares, e dizendo...cartões de
pêsames, colocando dinheiro neles para ajudar nas despesas e coisas assim. Nunca compreendi
que um pequeno presente a alguém ou uma pessoa como essa significasse tanto, até que veio a
mim. Deus sempre ricamente os abençoe!
8
Eu estou tão feliz de saber que eu sou uma parte de um povo que tem este tipo de espírito. Eu
estou tão feliz de saber que eu sou seu irmão. E eu confio que eu nunca terei que retornar isso
dessa maneira, porém de alguma outra maneira.
9
Então eu, de pé na casa funerária, ao lado de mamãe, e tantos entrando. E umas pessoas
que pareciam, talvez, possivelmente como uma pessoa em torno de minha idade, e tomou a minha
mão e disse: “Billy, faz muito tempo que não nos vemos.” Eu olhei para trás não conseguia lembrarme delas, elas haviam mudado muito. “Você pregou no funeral de meu bebê. Você pregou no
funeral de minha mãe. Você veio a mim, numa noite fria, triste.” Sim, e todas aquelas coisas assim.
10 Isto verdadeiramente expressa a Palavra do salmista, eu creio que foi. “Como pão sobre a
água, ele retornará algum dia à você.”
11 E se eu tivesse, fosse suficientemente eloqüente, ou tivesse o poder da palavra, eu gostaria
de simplesmente dizer a cada um de vocês o que eu penso. Porém eu - eu não consigo fazer isso,
porque eu - eu nem mesmo sei como expressá-lo. Porém eu estou dizendo desta maneira, para

que vocês, cada um, saibam o que eu quero dizer. Eu lhes agradeço, do fundo do meu coração.
12 E como a Escritura é cumprida: “Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de
Cristo.” Isto tem sido uma...
13 Sua partida foi algo que foi estranho para mim. E eu nunca compreendi completamente qual a
razão que o Espírito Santo não me disse de antemão, como eu expressei a última vez que eu estive
aqui no púlpito, naquela manhã. E disseram-me que ela estava morrendo então, no hospital. Eu
não aceitei, porque que Ele não me havia dito que ela estava partindo. Agora, naturalmente, nós
compreendemos isto, que há muitas coisas que Ele faz, Ele pode fazer, e sim faz, Ele não tem que
nos dizer nada. Ele simplesmente nos diz...E contudo eu sei de uma coisa, que Ele faz com que
tudo contribua juntamente para o bem. E esta manhã, enquanto estava deitado na cama, pensando
nisso.
14 O primeiro a partir, em nossa família, foi meu irmão, Edward. E eu estava no Oeste
trabalhando numa fazenda quando ele partiu. Eu não estava em casa, porém eu o vi, ainda que
pecador, o vi em uma visão antes que ele partisse.
15 O próximo partir foi Charles. Eu estava...Ele partiu rapidamente, subitamente. Ele estava...Eu
estava pregando aqui na pequena igreja pentecostal de cor naquela noite, quando Charles foi
morto na rodovia, por um automóvel.
16 O próximo a partir foi papai, morreu de um ataque cardíaco, morreu em meus braços.
Encomendei sua alma a Deus; foi subitamente, rapidamente.
17 O próximo a partir foi Howard. Eu estava no Oeste de férias, no rio Sem Retorno, quando
aviões vieram, soltaram pequenos pára-quedas, de que: “Ele partiu.” Porém eu, naturalmente, o vi
partir, anos, dois ou três anos antes que ele partisse. Nós sabíamos que ele ia partir.
18 Porém mamãe tem sido a única que demorou. E eu pensei que possivelmente essa é a razão
que Ele não me disse. Todos eles partiram tão subitamente, ora, Ele...Todos partiram subitamente,
exceto mamãe. Ela demorou umas seis semanas, exatamente em seis semanas.
19 Porém acho que direi isto, ao expressar. Minha ambição era permanecer ao lado de minha
mãe, e encomendar a sua alma a Deus, quando ela partisse. Alguma Coisa estranha me enviou
para fora do hospital naquela manhã, a esposa e eu. E ela estava bem debilitada. E a última coisa
que eu posso lembrar-me dela fazer, quando eu pude - pude dizer para ela. Ela não podia falar.
“Mãe, se a senhora ainda ama Cristo, e Ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça.” E
ela balançou sua cabeça, e as lágrimas correram no seu rosto. Ele ainda significava tudo bem no
final do caminho. Eu acariciei-a na face, e virei seu rosto para o lado com minhas mãos, e eu disse:
“Mãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Eu estou orgulhoso da senhora.”
20 E eu pensei: “Como será que Satanás talvez tenha dito, como ele fez nos dias de Jó?” Você
sabe, Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isso. Nós somos apenas entregues
a Satanás.
21 E Satanás sabendo disto, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir,
disse a Deus: “Tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador, e filhos que professam ser cristãos.
Deixe-me simplesmente torturá-la por um pouco, eu farei que todos eles Te neguem.”
22 Não, pela graça de Deus! E a última coisa pelo que ela balançou sua cabeça, que Cristo ainda
era tudo para ela, quando ela partisse.
23 Vindo para casa, eu pensei: “Bem, não é...” Eu entrei, permaneci ali no quarto. Eu apanhei
uma Bíblia, uma Bíblia nova. E eu disse: “Senhor, Tu és Deus. Eu não...Tu não tens que dizer-me o
que Tu fazes. Porém seria que Tu guardaste, a razão que Tu fizeste isso, ao levá-la, foi (porque)
para não deixar que partisse meu coração? Se foi isso, Tu me confortarias com a Tua Palavra?”
24 Eu o fiz, você sabe como se toma uma Bíblia e apenas A abre dessa maneira. Eu apenas
tomei e corri meus dedos, A abri. Mateus 9, enormes letras vermelhas projetavam-se: “Ela não está
morta, porém dorme.” Veja, a primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu
olhei para baixo.
25 Isso, naturalmente, agora, eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica [Usada para
receber mensagens espíritas - Trad.], você sabe. Nós simplesmente não fazemos isso. Porém eu
estava tão quebrantado naquela hora, que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso. Porque,
o que seguiu, provou estar certo.
Aquela noite, naturalmente, foi uma noite sem descanso.
26 E na manhã seguinte eu estava no...levantei-me. Eu suponho que eram cerca de oito horas,
no quarto, oito ou talvez mais tarde. Eu comecei a ver crianças entrando, estavam trazendo para
dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um

quarteirão, e o comprimento de mais ou menos dois quarteirões, apenas de crianças aflitas. No
lado esquerdo e no lado direito, haviam pessoas assentadas, e em toda a extensão, parecia que
estava em cima no alto. E ele de certo modo, o estádio, descia e então subia novamente na parte
de trás, para manter as pessoas bem detrás de...Não ver; elas podiam olhar diretamente para isto.
Enquanto eu estava parado, vestido de terno azul. E eu pensei: “Agora isto é estranho. Eu - eu sei
que estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou de terno azul.”
27 E eu estava dirigindo o cântico: “Vai buscar, vai buscar,” fazendo ambos os lados cantarem,
“Para que os meninos possa abençoar, Meus cordeirinhos vai buscar.”
28 E houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. De alguma maneira
ou de outra eu sabia que ela estava entrando. Porém começou a passar pela audiência.
29 E eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos: “Vai buscar!” Eu dizia: “Este lado cante: ‘Vai
buscar!’ Este lado: ‘Vai buscar,’ assim: ‘para que os possa abençoar.’”
30 E eu ia orar por todas estas criancinhas aflitas e enfermas.
31 E esta senhora veio e foi até ao camarote, como um teatro, onde é como o lugar que as
pessoas célebres assentam-se, ou o camarote de um presidente. Ou, você sabe o que eu quero
dizer, nesse tipo de lugar, à minha esquerda.
32 A senhora havia acabado de entrar. Ela virou-se para as outras pessoas que estavam ali, e
simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquadro. E a
senhora virou para me cumprimentar, pouco antes. E eu havia subido no púlpito então para pregar.
E exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei deste modo, para ela.
33 E quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça, olhando de frente para mim,
era mamãe. E ela olhou para mim, e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem. E uma grande Voz de
trovão estremeceu o lugar, e palavras surgiram e disseram: “Não se preocupe com ela, ela está
como era em 1906.”
34 E quando a visão deixou-me, eu olhei para ver o que foi em 1906. Esse foi o ano que ela era
noive de meu pai. E eu - eu sei agora, também, que ela é parte de uma Noiva, a Noiva de Jesus
Cristo.
35 Eu sempre sentirei saudade de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. Eu posso
lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas, quando Delores teve que firmar seu braço,
bem ali, para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser
quando seu funeral foi pregado.
36 Eu desejo dizer outra coisa. E bem quando mamãe ia partir, estranho, imprevisível, nós não
sabíamos que ela ia partir naquele tempo. Porém o Irmão Neville entrou. Minha esposa disse: se já
houve vez que eu fiquei feliz em ver o Irmão Neville, foi dessa vez. Disse...Eu não sei a razão,
porém simplesmente algo, simplesmente como Deus faz estas coisas! O Irmão Higginbotham
estava ali também, aquele que há pouco entregou a mensagem apenas há alguns momentos atrás,
ele andou...ele permaneceu na porta do corredor. E o irmão Neville entrou. E eu reuni as crianças
em volta da cama, e eu disse: “Agora, vamos todos nos reunir em volta, e termos....deixar o Irmão
Neville.”
37 Mamãe sempre gostava demais de ouvir o Irmão Neville orar. Ela simplesmente gostava de
ouvi-lo. Dizia que: “Ele falava simplesmente como, sincero, estando a falar com Deus.”
38 Essa foi a última coisa que ela ouviu em seus ouvidos, o Irmão Neville estava de pé, orando. E
eu estava com as minhas mãos sobre sua cabeça, e uma sobre sua mão, e enquanto ele estava
orando. E enquanto ele estava em oração, Deus a chamou. e eu senti aquele pequeno, estranho
movimento abrupto, e eu olhei em volta. Ela tinha virado a cabeça e olhou para mim, e eu sabia
que ela estava partindo. De modo que eu disse: “Deus Todo-Poderoso, eu encomendo sua alma a
Ti agora.” E ela...como um vento atravessou o quarto, e ela havia partido para se encontrar com
Deus. Assim que, algum glorioso dia do outro lado, eu a verei, jovem mulher.
39 Naturalmente, nós a conhecemos agora como uma velha mãe esgotada, trêmula. Quando ela
teve seus filhos, dez deles, não era como nós fazemos hoje. Nós não tínhamos a maneira
moderna, e nós não tínhamos dinheiro para arcar com as despesas disto. Mamãe tinha o seu bebê,
digamos, esta manhã, e esta tarde ela estava lavando suas roupas. E isto simplesmente a esgotou.
40 Porém não uma velha mãe trêmula com a paralisia estremecendo sobre ela, porém uma linda
jovem ela será naquele Reino que está além.
41 E eu pensei no consolo de Deus, de deixar-me vir naquele momento. E então exatamente
depois que tudo terminara, logo dizer-me a razão. E logo dar-me aquelas palavras de consolo,
através de uma visão da minha mãe.

42 Sendo assim, amigos, o Evangelho pelo qual tenho permanecido, eu O tenho permanecido,
eu O tenho observado quando desce até às horas da morte. Eu O vi sobre minha esposa. Eu O vi
sobre meus irmãos. Eu - eu sei o que significa quando você chega no final da estrada, com uma
experiência com Deus. Significa algo. Assim que estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a
cada parte do mundo, que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder, e pregar este Evangelho,
porque Ele é o Poder de Deus, para a salvação.
43 Sabendo disto, que quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós
voltaremos a ser jovens pessoas novamente, e nós viveremos em Sua Presença e em Sua
santidade, para todo o sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada
filho, e cada pai, morrerá no Senhor. “Pois assim diz o Espírito; pois eles descansam de seus
trabalhos, pois suas obras os seguem.” Algum dia glorioso dia nós iremos e os veremos! Sim.
44 Se não for assim, então por que nós estamos parados aqui esta manhã, pregando em vão?
Porém, amigos, nossa religião não é em vão. É o Poder de Deus, testado bem com o teste de ácido
da morte. Através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que isso deseja vir, que
diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus.
Agora eu queria...tivesse...nós tivéssemos assentos para todos.
45 E eu desejo anunciar, eu creio que hoje à noite é comunhão. Está certo, Irmão Neville? [O
Irmão Neville diz: “Está certo.” - Ed.] Hoje à noite é noite de comunhão. E todos no...
46 Eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. Havia uma certa pessoa, o outro dia, que foi a
uma igreja, e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até à igreja. Ele é um homem
verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou comunhão, e seu vizinho é de certo modo um... oh, de
certo modo um desses sujeitos teimosos que não conhecem a Deus. Ele perguntou ao seu vizinho,
disse: “Aonde você foi esta manhã, naquele táxi?”
47 Disse: “Eu pensei...” Ele, o homem, quase que não tinha pão na mesa. Ele disse: “A igreja
está tomando comunhão, deste modo eu fui tomar comunhão.”
Ele disse: “O que é comunhão?”
Ele disse-lhe o que era: “O pão e o vinho do Senhor.”
48 Ele disse: “Eu tomei também.” Disse: “Eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei um
quarto de uísque” [Quase um litro - Trad.] E sobre sua mesa, bem imediatamente, caiu com um
ataque cardíaco. Estão esperando que ele vá a qualquer minuto. Não seja irreligioso. Não seja
irreverente. Está vendo? Respeite a Palavra do Senhor, veja, pois nós não sabemos que minuto
nós vamos ser chamados para responder, e, para Deus.
49 [Alguém diz: “Você vai estar aqui hoje à noite?” - Ed.] Agora perdoe-me. [“Você vai estar aqui
hoje à noite?”] Eu estou pretendendo vir. Sim. Perguntaram-me se eu ia estar aqui hoje à noite. Eu
estou pretendendo ouvir um bom pregador hoje à noite, se eu puder, o Irmão Neville. Porém, eu
pretendo vir em toda noite de comunhão. Eu penso que é o nosso dever, tanto quanto nós
podemos.
50 Logo se estiver bem, se for agradável a Deus, e agradável à igreja e ao Irmão Neville, eu
desejo estar aqui no próximo domingo, novamente, querendo o Senhor. [O Irmão Neville diz:
“Amém!” - Ed.] E se estiver bem, veja. [“Oh, amém! Sim.”]
51 E eu - eu simplesmente penso que eu desejo dar cada medidazinha que eu puder, cada
bocado de força que me resta, para o Reino de Deus; tudo, para salvar toda alma que eu sei como
salvar. Porque, afinal de contas, o que - o que eu faria esta manhã se mamãe não fosse uma cristã,
se nós não tivéssemos essa esperança bendita do outro lado? Se eu...
52 Eu lembro, bem exatamente abaixo da minha casa, eu a batizei, há trinta e um anos atrás, no
Nome de Jesus Cristo; bem abaixo da minha casa, ali no rio. E eu posso vê-la subindo agora, e
abraçando-me. Isso significou muito. Eu disse: “Mamãe, algum dia nós a colocaremos em um
sepulcro lamacento.” Eu disse: “Porém aquele que crer, e for batizado, será salvo.” Sim, sim.
53 E então se eu não tivesse ganho nenhuma outra alma a Deus, a não ser essa da minha mãe,
cada esforço está um milhão de vezes pago. Sim. Sim, senhor. Isso é correto.
54 Agora para leitura da Escritura, eu tenho duas Escrituras. Assim que desejo ler uma delas
primeiro, e então nós teremos a oração, e então eu desejo ler uma outra. E vocês que gostariam de
ler comigo, virem as suas Bíblias até o 1° capítulo de Atos. E eu gostaria de anunciar o meu texto,
esta manhã, querendo o Senhor. Agora, a razão...Eu tenho tantas Escrituras e notas aqui para
falar. Eu não tentarei segurá-los muito tempo.
55 Porém eu tento estudar, assentado no quarto. E se o Senhor não me der nada, que eu pense
que seja digno de...

56 Eu desejo que esta congregação e todos saibam. Eu não venho aqui apenas para ser visto.
Eu venho aqui, não porque nós necessitamos de um ministro. Porque, eu penso que nosso pastor é
um dos melhores que há no país. Isso é exatamente certo. Não é isso.
57 Porém, eu venho porque eu sinto que Deus tem colocado em meu coração uma Mensagem
que ajudará este povo. Veja, algo que os ajudará. E juntos, com nosso precioso pastor, nós dois
guiados pelo Espírito Santo, nós colocamos nosso tempo juntos, e o conservamos, para a salvação
de cada alma que pudermos. E eu venho esta manhã, porque eu senti que o Espírito Santo deu-me
uma Mensagem que ajudaria a igreja. E essa é a razão que eu estou aqui.
58 Agora no 1° capítulo do Livro de Atos, nós começamos a ler no 1° versículo.

Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a
ensinar.
Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de...ter dado mandamentos, pelo Espírito
Santo, aos apóstolos que escolhera;
Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis
provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando de...que respeita ao reino de
Deus.
E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que
esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo,
não muito depois destes dias.
Aqueles pois que se reuniram perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o
reino a Israel?
E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo
seu próprio poder.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em...a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o
a seus olhos.
E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois
varões vestidos de branco.
Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que
dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
59 Vamos inclinar nossas cabeças apenas um momento, para oração.
60 Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no Nome do Senhor Jesus,
para oferecer diante de Ti, primeiro nossa ação de graças pelo que Tu tens feito por nós; e por,
acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, de que
nós somos salvos; salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecado, salvo das
coisas do mundo, e fomos chamados para a grande Ceia de Casamento do Filho de Deus. Como
nós Te amamos, Senhor, por isto! Mais do que a vida para nós; é Vida Eterna!
61 E nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar estas expressões em cânticos, ação de
graça, e na pregação da Palavra, rompendo a Palavra da Vida para estes, Senhor, possivelmente
aqui, que não Te conheçam. E é nosso desejo, e nossa ambição e intenções, que Isto hoje seja a
causa de muitos, que não Te conhecem, virem e confessarem seus pecados, e invocarem o Nome
do Senhor, e terem os seus pecados redimidos, pela confissão de seus pecados e sendo
batizados, para lavar os seus pecados. E então, Pai, nós rogamos que Tu enchas a cada um com o
Espírito Santo, pois Este é o Selo da promessa que Deus nos deu.
62 Nós pediríamos que Tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados, hoje.
Pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade, tudo porque nós não nos
voltamos a Ti para defesa nossa e refúgio nosso.
63 Como nós podemos pensar, esta manhã, dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam
em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens
naqueles dias, pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e - e pessoas nervosas. E, o que,
eles talvez tenham sido, todavia eles tinham a Palavra do Senhor. Deus, hoje, como precisamos
recorrer à Palavra de Deus. Eles nos disseram do fim do tempo, e o que seria. E deixa-nos, como
verdadeiros cristãos, olhar para seus - seus testemunhos, e, Pai, então dar testemunho ao mundo.
Concede isto, Senhor.
64 Cura os enfermos que estão em nosso meio esta manhã. Pois nós compreendemos, Senhor,

que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de
Deus como eles poderiam se estivessem bem. E nós compreendemos, como cristãos, que nós
vivemos tão abaixo de nossos privilégios. Que, Tu não desejas que nós sejamos assim, cansados
e fadigados, e desgastados e nos enfraquecendo. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito
de Deus. Concede isso para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante para Tua
Mensagem. Em Nome de Jesus nós pedimos. Amém.
65 Agora, se você virar novamente na Palavra, em S. João 3. Eu desejaria ler alguns versículos
de S. João, capítulo 3, começando com o versículo 31, por volta de três versículos disto, para obter
um pequeno contexto do que eu desejo dizer. Isto é Jesus falando, S. João 3:31. E ouça com
cuidado a Sua Palavra.

Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da terra e fala da terra.
Aquele que vem do céu é sobre todos.
E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.
66

Eu desejo ler esse versículo 33 novamente, para colocar ênfase nesse versículo 33.

Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.
67 Para texto esta manhã, se você...Eu desejo usar isto: O Testemunho de uma Verdadeira
Testemunha. Testemunho e testemunha! Essa é a razão que eu li as duas Escrituras diferentes,
uma de testemunho e outra de uma testemunha.
68 Agora, um testemunho. Antes...Uma pessoa tem que ter uma experiência antes que elas
possam testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria, como, dar um testemunho. Você
tem que saber algo antes que você possa testificar.
69 E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade. E são chamados
para dar testemunho. E, então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser:
“Alguém me contou certa e certa coisa.” Ele próprio necessita ser a testemunha. Se não, ele está
falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena.
70 Agora, eu penso que, sendo que nós vemos da nossa congregação, que a vida é tão frágil,
então, que a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos
positivamente seguros que Isto que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você
possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar Isto. Você tem que estar positivamente seguro
que Isto é correto, porque nós não sabemos que tipo de fim a que nós chegaremos.
71 Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista, de segurança do crente, é porque,
eu creio, que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de
aceitar o Senhor Jesus. E ter tudo isto selado então, de uma vez por todas. Porque, quando nós
chegamos no final da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar
enfermos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente, talvez haja uma febre que
verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso, e nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos
qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. Porém, veja você, se nós já tivermos
ancorado em Cristo, não importa que enfermidade nos tome, ou em que condição nós estejamos
quando formos, já está resolvido.
72 Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios 4:30, diz: “Não entristeçais o
Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia,” não da vossa morte, porém “da vossa
redenção,” Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado.
73 Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das
pessoas, e tem havido na minha.
74 Quando eu estive há algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ainda viva, e podia
ouvir, eu estava de um lado da cama, e minha irmã estava de pé ao meu lado. E mamãe olhou para
cima, e disse: “O meu primeiro e a minha última.” Eu sou o seu primogênito, Delores é a sua última.
Com nove meninos entre...Ou, há nove meninos e a menina. E mamãe começou a dizer que: “Bill,
você me tem dado de comer.” E porque, eu suponho que, estando no ministério, eu tive mais
possibilidade de fazê-lo. “E tem cuidado de mim. E, Delores, você me amou e - e ajudou-me a fazer
o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas.” E disse: “Logo, Bill, você guiou-me a Cristo e têm
cuidado de mim, espiritualmente. E quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu
estava errada, e - e que eu devia corrigir aquilo.”
75 E eu disse: “E, mamãe, nós temos...” Alguns dos rapazes bebem. E eu disse: “Nós partimos o
seu coração.”
76 E, como o amor de mãe, ela disse: “Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda.”

77 Eu disse: “Mamãe.” Ela sabia que não ia voltar para casa, ou ela disse que ela não ia, voltar
para a Maple, 409. E ela disse para mim. Eu disse: “Mamãe, quando eu era apenas um menininho,
eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a Sua Pessoa em diferentes formas.” E eu
disse: “Primeiro, eu...Sendo em nossa família, e nós vivíamos ao lado do Sr. Wathen ali na Utica
Pike [Estrada - Trad.], e nós não conhecíamos nada a respeito de igreja. Eles eram católicos.”
78 E eu disse: “Eu comecei a estudar. Agora, como a igreja católica diz que: ‘Deus deu Seu
grande Poder para a Sua igreja, e disse para a Sua igreja, somente um corpo de crentes: “Seja o
que fizerem, está bem.”’” E eu disse: “Então se...Eu estudei isso. Então eu comecei a descobrir que
há quase novecentos diferentes corpos organizados de crentes. Então se Deus deu Sua autoridade
à Sua igreja e disse-lhes: ‘Apenas descartem esta Palavra. Vocês não necessitam Dela, isso é
apenas uma história. E - e então vocês podem seguir adiante e fazer, e seja o que vocês disserem
estará bem; não a Bíblia, porém a igreja, seja o que for que a igreja diga.’ Mamãe, eu não poderia
basear nenhuma fé. Porque, a igreja católica diz uma coisa. A igreja luterana diz que ‘É desta
maneira.’ A igreja metodista disse: ‘Não, ambas estão erradas. É desta maneira.’ A igreja batista
diz que ‘É de alguma outra maneira.’ E novecentas crenças diferentes, eu não poderia basear
nenhuma fé nisso.”
79 Porém eu disse: “O que eu fiz, mamãe, eu voltei e li a Bíblia. E eu ensinei exatamente da
maneira que os apóstolos A ensinavam. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram
‘batismo no Nome de Jesus Cristo,’ eu disse ‘batismo no Nome de Jesus Cristo’! Onde eles
disseram ‘o batismo do Espírito Santo,’ eu disse ‘batismo do Espírito Santo’! E eu A ensinei
exatamente da maneira que eles A ensinaram. Mamãe, eu obtive os mesmos resultados que eles
obtiveram! E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que
veio em nosso meio e faz a mesma coisa que Ele fez para eles ali no passado. Ele faz por nós
hoje. Sendo assim, Sua promessa é: ‘Aquele que come a Minha carne e bebe o Meu Sangue tem
Vida eterna, e Eu o ressuscitarei nos últimos dias.’”
A Palavra de Deus é o testemunho de Deus.
80 Há outras testemunhas que nós deveríamos convocar, esta manhã. Uma delas, vamos pensar
na árvore. É o outono do ano, e quando o tempo do outono está aqui agora. E nós tomamos uma
folha, que é como uma vida. E nós somos, se nós nascemos de novo, nós somos uma folha na
Árvore da Vida.
81 E esta árvore que nós vemos por aqui nas florestas, a vida finalmente deixa, sai da folha,
porque a estação está terminada para a folha. E essa vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida
a deixa. Nós estamos todos bem certos disso, quando nós contemplamos isso das nossas próprias
janelas agora. Que, tão logo que a vida deixe a folha, a folha cairá.
E esse é o corpo que nós enterramos.
82 Porém a vida que estava nessa folha, volta de onde ela veio, para baixo através da árvore, até
à raiz. E ali ela permanece na raiz da árvore, até uma outra estação. Pois nesta estação, o sol se
movimentou para longe, ou a terra se movimentou para longe do sol, e está seguindo a - a órbita à
medida que dá a volta; e ela fica bem longe, e o tempo do frio está se dirigindo para a terra. Sendo
assim a raiz retém a vida dessa folha até que a terra novamente se movimente de volta, e então
não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão
seguro quando o sol volta! Ela voltará. Porém ela tem que esperar por uma outra estação, antes
que ela volte.
83 E hoje isso nos dá um grande testemunho, como uma testemunha do Deus da criação.
Porque, que quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e
criando famílias, isto é uma vida ou a estação da vida mortal. Porém quando nós nascemos do Alto,
o corpo retorna ao pó de onde veio, e o espírito desce até de onde ele veio, ou sobe, melhor
dizendo, para onde ele veio, para Deus, o Qual o deu, e ali haverá uma outra estação. E essa
estação, que virá, será a estação imortal. E quando o Filho de Deus surgir com cura em Suas asas,
será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor
do Filho de Deus. A própria natureza ela própria testifica disso.
84 Logo se somos um cristão, e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada e não
ser vitória para nós, porque este velho corpo corruptível, sobre qual Satanás ainda tem poder, cairá
no pó da terra. Porém quando essa estação! Esta é a estação errada agora; esta é a estação
mortal. Porém a estação imortal está vindo quando O imortal vier. Ele trará com Ele os espíritos
imortais que têm retornado a Ele, desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição, para o
grande Milênio, e brilhará em Sua Glória.

Tudo na terra dá um testemunho.
85 O sol se levanta no Leste, para mostrar o princípio da vida; ele vai e se põe no entardecer. De
manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes, nós sentimos refrigério; ao entardecer,
nós estamos cansados quando o sol se põe. Isto dá testemunho que há uma vida e uma morte; um
dia nasceu, um dia morreu.
86 A árvore viveu, as folhas caíram. Deus preservou, nas raízes da árvore, onde esta vida se
originou, onde ela começou, embaixo das raízes, o... surgiu e fez as folhas para sombra, volta
novamente de onde ela veio. Somente para descansar, para vir em uma outra estação.
87 A vida na florzinha, que cai da semente, retorna para algum lugar que nós não sabemos onde.
Porém toda a polpa talvez saia da semente, e a semente se apodreça na terra. Todavia há uma
vida ali dentro, que está escondida para uma ressurreição novamente.
Tudo fala, dá testemunho.
88 Agora, eu tenho tido o privilégio de viajar muito ao redor do mundo. E eu tenho ouvido
diferentes religiões. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido os maometanos,
os budistas, os xiitas, jainitas, e, oh, tantas centenas de diferentes pontos de vista de religião,
deuses, deusas, e todas aquelas coisas. Porém não há nenhum deles, nenhum deles, nenhum
deles que tenho uma partícula da Verdade neles!
89 Esta religião cristã é a religião correta; morte, enterro, e ressurreição. Toda a natureza, os
céus ele próprio, e a terra, testifica disto. É a testemunha de Deus para Seu povo, cada dia, que há
uma morte, enterro, e ressurreição. Cada estação passa sobre nossas cabeças; nós vemos morte,
enterro, e ressurreição. Logo, nós sabemos que isto é Verdade. O cristianismo, basicamente, é a
Verdade. Ele dá seu testemunho.
90 E isto serve para mostrar que isto foi feito através de uma grande, suprema Inteligência, para
servir um propósito. Está aqui para um propósito. Deus não tinha que fazer árvores assim. Ele as
fez assim, todavia elas sejam diferentes, uma da outra, e assim por diante. Ele fez tudo isso para o
Seu propósito, para dar testemunha e para dar testemunho. Ele poderia ter feito árvores como algo
que fosse - fosse uma outra coisa, como rochas. Ele poderia ter feito árvores de qualquer maneira
que Ele desejasse. Ele poderia ter feito flores de qualquer maneira que Ele desejasse. Porém Ele
as fez para dar testemunho, pois elas são testemunhas de Deus. Elas são verdadeira testemunha,
que todas as outras religiões são falsas, e Jesus Cristo é verdadeiro. Morte, enterro, e ressurreição,
dão testemunho que nós não estamos mortos eternamente, porém nós vivemos novamente. Mostra
uma suprema Inteligência!
91 Nós talvez, se o tempo permitisse... O que, nós não desejamos tomar muito tempo. Porém
nós talvez falemos novamente...E, não para moldar a nós mesmos. Este é o tabernáculo onde nós
temos nossos próprios Ensinamentos e nossas Doutrinas, e este é o lugar onde eu posso ensinar o
que eu penso que é certo.
92 Eu desejo notar uma outra Inteligência, falando da graça de Deus que nos apareceu. Você
notou que, a primeira coisa é a raiz, a segunda coisa é o talo, a terceira coisa é o fruto, e isso
termina.
93 Justificação, a raiz; santificação, o talo; e o fruto, a Semente original. E isso é Martinho Lutero,
João Wesley, e o batismo do Espírito Santo; justificação, santificação, e o batismo do Espírito
Santo. Isso dá testemunho para os nossos pontos de vista sobre a Escritura. E eu tenho uma dúzia
de coisas escritas bem aqui, que eu poderia dizer sobre isso, que, de diferentes coisas que
prestam testemunho. Ao olhar nas coisas naturais, elas testificam das coisas espirituais.
Justificação, as raízes; santificação, o talo; e o batismo do Espírito Santo, o fruto que surge dos
resultados da raiz e do talo.
94 Essa raiz veio de uma semente. A semente era como o que entrou na terra, está de volta
novamente.
95 E hoje! Nós temos vivido através da era de Lutero, nós vivemos através da era de Wesley, e
agora nós estamos vivendo na era do Redimido, do pentecostal. O que é isso? É trazer de volta a
mesma coisa que foi plantada no Dia de Pentecostes. A própria natureza dá testemunho disto; do
mesmo modo como ela dá testemunho da morte, enterro, e ressurreição.
96 Oh, para o Deus Eterno, e para os Seus testemunhos! Se nós pudéssemos somente olhar em
volta, vê-se Deus em toda direção, observando-O testificar diariamente. Como nós
voluntariamente, ignorantemente tropeçamos nessas coisas, essa simplicidade? Ora, cada árvore
prega para nós. Cada flor prega para nós. Cada jardim prega para nós. O mundo todo está
pregando para nós. Deus é Deus, e nós vemos Sua Glória. E todavia nós tão voluntariamente

tropeçamos nisso, e trocamos estas coisas, e volvemos nossos olhos para longe de tais coisas, e
nossa imaginação, para as coisas vãs do mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do
espírito que nós temos deixado dominar nossas vidas. Como deveríamos nos livrar desse espírito,
e receber o Espírito de Deus!
97 Toda a natureza, todo lugar, testifica! Os céus, os céus, tantas coisas! Eu, assentado em
minha sala de leitura, ontem, eu anotei; eu não terei tempo de chegar nisso. Porém você pode
simplesmente olhar em volta para qualquer coisa que Deus criou, dá testemunho para a Sua glória.
Qualquer coisa, qualquer criação de Deus, dá testemunho de Deus, e de Seu propósito. Mostra a
grande e suprema Inteligência.
98 Eu estive no topo das montanhas e observei o cedrinho, mais ou menos de tal altura, que a
ovelha come, a ovelha selvagem, e vejo aquele cedrinho aqui em cima. Você desce um pouquinho
mais adiante, e logo você encontra a cicuta, uma natureza diferente, espécie diferente que vive em
um lugar diferente. Seguindo um pouquinho mais, e você encontra o pinheiro. Adiante um
pouquinho mais, até o álamo-tremedor. Daí, você entra no mato-de-gamo, a moita. Adiante, até
isso, até à grama. E adiante até isso, até às ervas daninhas. E adiante até o deserto, onde não há
nada. Cada um, uma célula e uma vida de si própria, falando de seu meio ambiente e onde vive,
somente um Deus inteligente poderia fazer tal coisa! Cada um, uma vida individual. Veja a palmeira
na Flórida, veja o carvalho na - na América central [Região central dos E.U.A. - Trad.], e o álamotremedor nas Montanhas Rochosas; cada um, uma vida separada, dando testemunho para a glória
do Deus Todo-Poderoso.
99 Observe o grande mar quando você estiver perto dele. E suas ondas iradas estourando na
encosta, com tal ira, até que ele se atira e salta como um cão feroz na extremidade de uma
corrente. Ele inundaria o mundo se pudesse; estaria cansado de seus pecados. Porém Deus
estabeleceu um vigia ali nos céus, chamado lua, e Ele determinou os limites do mar, para que elas
não pudessem mais passar. E esse vigia observa, dia e noite. Quando ele vira suas costas, para
olhar em direção a Deus, para ver qual é a aparência de Deus, aqui vem a maré esgueirando-se;
porém quando ele vira sua face novamente, para longe se vai a maré. Ele está observando esses
limites , e ela não pode avançar. Quando ele vira suas costas, a maré vem sorrateiramente; porém
quando ele vira sua face novamente, a maré corre para trás. Deus colocou vigia. O que ele faz? Ele
dá testemunho que o Deus de Gênesis, o Deus da Bíblia, permanece Deus! É um testemunho, de
que, Ele é!
100 Nós poderíamos citar mais alguns, dos profetas do velho testamento, como eles deram
testemunho do nascimento de Cristo. Por exemplo, em Isaías, capítulo 9, Isaías 9:6. Centenas e
centenas de anos antes que acontecesse, os profetas deram testemunho. E eles disseram: “Um
menino nos nasceu, um filho se nos deu.” Como eles sabiam disto? Como poderia um homem que
nasce de mulher, saber tal coisa? Como poderia um homem, centenas de ano antes que isso
acontecesse, dizer exatamente o que aconteceria: “Um menino nos nasceu, um filho se nos deu”?
Disse: “Seu Nome será: ‘Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da eternidade.’”
101 Disse onde Ele nasceria. O profeta, sob inspiração, disse: “Tu, Belém da Judéia, não és a
menor entre todas as capitais? Porém de ti sairá o Guia!”
102 O que atingiu aqueles profetas? O que os inspirou? Essa perfeita exatidão! Não somente isso,
porém os profetas disseram o que Ele faria. Os profetas até mesmo O viram nascer, onde Ele
nasceria, como Ele nasceria. Não um simples bebê, apenas um bebê nascido de alguma mulher;
Isto disse que Ele nasceria de uma maneira misteriosa, Ele nasceria de uma virgem: “Uma virgem
conceberá.” O que atingiria um homem mortal para fazê-lo ver isso, centenas de anos antes que
acontecesse? Perfeitamente preciso, exatamente na hora! Isso é que é falar de testemunho de um
Ser supremo, um Deus vivo! Não somente isso, porém disse onde Ele nasceria, e como Ele
nasceria.
103 Disse o que o mundo diria sobre Ele. Disse os próprios sinais e coisas que O seguiriam, para
provar que Ele era o Messias. Provou que ele seria rejeitado. E até mesmo, no Espírito, da cruz
murmurou Suas Palavras, centenas de anos antes que Ele nascesse.
104 Davi, no Espírito. Como eu gosto de referir a isto assim, como Jesus disse ali: “Por que Davi,
no Espírito, O chamou de ‘Senhor’?” Davi, não Davi, porém Davi no Espírito! Há muita diferença
entre Davi, e Davi no Espírito. Há muita diferença entre igreja, e igreja no Espírito. “Por que Davi,
no Espírito, O chamou de ‘Senhor,’ se Ele era seu Filho, dizendo: ‘Disse o Senhor ao Meu Senhor:
“Assenta-te à Minha mão direita”’?” Eles poderiam perguntar, não respondê-Lo mais, não fazer-Lhe
mais perguntas depois disso.

105 Porém Davi, no Salmo 22, caiu num Espírito, no Espírito! E, quando ele caiu, ele até mesmo
deu as Palavras que Ele murmurou na cruz. “Meu Deus, Meu Deus, por que Tu me desamparaste?
Todos os Meus ossos, eles Me contemplam! E como eles transpassaram Minhas mãos e Meus
pés!”
106 Todavia: “Ele foi ferido pela nossa transgressão,” aqui vem o outro profeta: “moído pela nossa
iniqüidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele; e pelas Suas pisaduras fomos sarados.”
107 A exatidão, a perfeição daqueles profetas, nem uma Palavra que eles falaram sobre Ele que
não se cumprisse. As últimas sete profecias dadas sobre Ele, foram respondidas nas últimas sete
horas na cruz. Como que cada Palavra foi cumprida, nem uma só coisa ficou sem ser cumprida!
108 Do que isto fala? De uma suprema Inteligência. Não eram aqueles homens. Aqueles homens
eram apenas homens como você e eu. Porém eles eram inspirados por um Ser supremo o qual
estava dando testemunho que nós, nesta geração, e nas gerações futuras, e todas as gerações
entre eles e aqui, poderiam olhar para a Sua Palavra e saber que elas são verdadeiras. É um
testemunho que a Palavra de Deus é Verdade.
109 Todas Suas obras são perfeitas. Elas são perfeitas e no tempo certo. Elas não erram uma
hora. Algumas vezes nós pensamos que elas vão errar, porém elas não erram. Depois que termina,
nós vemos que não poderia vir mais rápido, que não poderia ter sido melhor. É perfeita, e no tempo
certo.
110 Até mesmo em nosso dia hoje, quando nós vemos estas visões acontecerem, e de coisas
acontecerem. E elas são preditas, e nós nos perguntamos quando elas serão cumpridas, o que
acontecerá. Porém nós verificamos que elas são perfeitas, e no tempo certo, exatamente.
111 Como eu poderia ter pensado em minha mãe, como que eu a vi, velha e trêmula. Porém
quando Ele deu-me a visão, e eu vi a condição que ela está agora, eu glorifico a Deus! Eu sei que
ela estará novamente. Ela não está morta; ela dorme. Ela está em Cristo.
112 Como nós vemos que Deus tem predito estas coisas! A última vez quando eu estava em seu
púlpito, ou no púlpito aqui, eu falei de uma visão que o Senhor deu-me a respeito de ir para o Norte,
e o que aconteceria. E como aqueles companheiros, descendo a montanha, dizendo: “Irmão
Branham, o senhor quer me dizer que, em algum ponto entre aqui e bem ali embaixo, meia milha,
que haverá um urso-pardo, grisalho? Nunca vimos um antes! Porém o senhor o receberá que
chegue ali?”
Eu disse: “Isso é de acordo com a Palavra Dele.”
113 E isto aconteceu exatamente dessa maneira! Por quê? Isto dá testemunho que Ele é ainda
Deus, que todas as Suas promessas são verdadeiras. Deus dá testemunho, e Seus testemunhos
são verdadeiros. Ele dá testemunha, e o testemunho testifica da Sua testemunha. Isto fala de uma
Inteligência. Sim.
114 Quando Jesus de Nazaré veio à terra, todas as Suas poderosas obras testificaram das Suas
afirmações. Ninguém deveria ter (nunca) duvidado Dele. Ele disse: “Se não credes em Mim, crede
nas obras; se não podeis vê-Lo como sendo Deus.”
115 “Tu fazes a Ti mesmo! Sendo homem, Tu fazes a Ti mesmo Deus.”
116 Ele disse: “Se não podeis crer em Mim, então crede nas obras; pois são elas os testemunhos
de Deus, testificando que Eu sou o que Eu falei que Eu era. Se não podeis crer em Mim, crede nos
sinais que haviam de seguir-Me. Não se esperava que o Messias fizesse estas coisas?” O que Ele
era? Testemunho! Eles testificaram de cada afirmação que Ele fez.
117 Marta estava ali perto de Jesus, e seu irmão morto e no sepulcro. A corrupção havia
começado, seu corpo estava acabado, e ele estava simplesmente mortificando ali no sepulcro. Os
vermes já estavam rastejando para dentro de seu corpo, os vermes da pele. E seu rosto tinha se
abatido. Porém ela disse: “Senhor, nós cremos que Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao
mundo. Nós temos certeza disso.”
118 Ele disse: “Eu sou a ressurreição e Vida. Quem crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá.
Todo aquele que vive, e crê em Mim, nunca morrerá. Crês tu isto?”
119 Ela disse: “Sim, Senhor! Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao
mundo.”
120 “Agora Eu vou mostrar-te que Eu sou Quem Eu era, e falaram que Eu era. Eu darei
testemunho disto. Eu provarei Minhas afirmações, de que Eu sou o que sou. Onde o enterraste?”
E ela disse: “Senhor, vem, vê.”
121 Então, mostrando Suas partes humanas. Ele chorou com aqueles que choram. Ele ri com
aqueles que riem. Ele está em vitória com aqueles que estão em vitória. Vamos mantê-Lo em

vitória.
122 Ele foi até o sepulcro, e permaneceu ali quando eles tiraram a pedra. E ali aquele pequeno
corpo deitado ali dentro, com os vermes nele, corrompido, deitado sobre a terra, rosto abatido, a
com a corrupção iniciada. Ele falou aquelas Palavras: “Lázaro, sai para fora!” E aquele homem, que
havia estado morto, levantou-se e viveu novamente.
123 Aquilo confirmou cada afirmação que Ele houvera feito, de que Ele era o Filho de Deus. Ele
era mais do que o Filho de Deus, Ele era tanto Filho como Deus. Ele era o tabernáculo de Deus,
porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder como esse. Necessitava do
Próprio Deus para chamar de volta a vida de um homem que havia estado morto e enterrado quatro
dias. Suas Próprias obras testificam de cada afirmação que Ele fez. Ele era Deus.
124 Nós sabemos que é verdade, porque Ele disse que era. O testemunho dos profetas. O
testemunho da natureza. A testemunha da natureza. A testemunha dos profetas. A testemunha de
Jesus.
125 E Ele nunca deixou-Se sem uma testemunha. Deus tem sempre tido Sua testemunha. E
quando Ele estava aqui na terra, Ele disse: “É prudente para Mim que Eu vá; pois, se Eu não for,
Eu não posso enviar esta Testemunha; esta imortal, Testemunha Eterna.”
126 Ele nasceu de mulher, sendo assim Ele teve que corromper... Ele teve que morrer, melhor
dizendo. Deus não permitiu que Seu corpo visse corrupção. Porém Ele teve que morrer como um
mortal, para levar os nossos pecados.
127 Porém antes que Ele partisse, Ele nos deixou uma Testemunha, o Espírito Santo. A maioria
de todos os profetas, através de toda era, lá no passado bem no princípio, falou desta grande
Testemunha que estaria nos últimos dias, para a igreja; nossa grande Testemunha, o Espírito
Santo.
128 O Espírito Santo é nossa Testemunha. Ele é a prova. Ele é o selo. Ele é os direitos genuínos.
Ele é o documento abstrato de cada Palavra que Deus falou. Amém! Ele é uma testemunha que
Cristo vive. E porque Ele vive, nós também vivemos. Ele é a afirmação genuína.
129 Como tal Pessoa para vir nos últimos dias, para guiar a Igreja, competia a Deus dizer ao Seu
povo que Ele estaria aqui. Todos os profetas, quase, deram testemunha de Sua vinda, do Espírito
Santo.
130 Oito séculos antes que isto acontecesse, Joel, o filho de Petuel, profetizou que Ele viria.
Oitocentos anos antes que acontecesse! Este grande filho de Petuel, um profeta; considerado um
neurótico, doente da cabeça, nervoso, emocionalmente, mentalmente perturbado; profetizou, Joel
2:28, e disse:
...há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e
vossos filhos e vossas filhas profetizarão,...
...sobre minhas servas e minhas servas derramarei o meu Espírito, e profetizarão.
E mostrarei prodígios acima no céu, e abaixo na terra, sinais, colunas de fogo e fumo de
vapor.

E há de ser que, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo;
131 Oitocentos anos antes que esta grande Testemunha viesse, o filho de Petuel testificou Disto,
profetizou Disto. O que atingiu aquele pequeno sujeito?
132 Diga-me o que poderia dizer um homem que fosse “nascido de mulher, de poucos dias e
cheio de problemas.” Isso é o que ele é. Diga-me o que poderia agitar o seu ser mais íntimo, que
ele poderia olhar através do espaço e do tempo, e ver esta grande Testemunha vindo até a igreja
nos últimos dias. Diga-me o que poderia fazê-lo. Nada a não ser um inteligente, supremo, grande e
poderoso Deus! Essa é a única coisa que poderia fazê-lo. Atingir um mortal: “Um homem, nascido
de mulher, e é cheio de inquietação, e de bem poucos dias,” como Jó 14 disse, “Sai como a flor, e
se seca; sim, é consumido, rende o espírito.” Porém, nesse tipo de pessoa, o Espírito, a inteligência
de um grande e poderoso Deus pode romper todas as barreiras e tempo, pressionar através dali
com Seu Espírito, e mostrar a um mortal o que acontecerá. Aleluia!
133 Se isso não é um testemunho do Deus vivo, o que é um? Que pode dizer antes que aconteça!
Amém. Que pode ver antes que aconteça! E predizer, com inteligência, e exatidão perfeita que
acontece precisamente da maneira que ele disse. Se isso não é um testemunho, o que é um? O
que poderia falar mais de um Deus vivo? Seguramente, Ele é uma testemunha!
134 Profetizou que isto aconteceria: “Nos últimos dias, que Ele derramaria de Seu Espírito sobre

toda a carne.”
135 Setenta e cinco anos depois que Joel profetizou. Isaías, o filho de Amoz, ele profetizou
concernente a esta grande Testemunha que havia de vir até à Igreja.
136 Do que eu estou falando? Uma testemunha, uma verdadeira testemunha, uma real
testemunha; O traz através da natureza, através dos profetas, através da Bíblia. Agora nós O
estamos levando, descendo até ao dia que Ele vai ser dado.
137 Setenta e cinco anos, aproximadamente setenta e cinco anos depois que Joel profetizou,
então Isaías disse. O filho de Amoz, o grande profeta que deu a Bíblia completa, desde Gênesis até
Apocalipse, em seus sessenta e seis capítulos; como um livro, tem sessenta e seis livros nele. E
ele iniciou com a criação, em Gênesis, e culminou no Milênio. Este grande homem, ele predisse
sobre a vinda do Espírito Santo.
138 Vamos apenas voltar e ler Isto. Eu tenho Isaías 28:11. Vamos apenas ler por um momento, e
encontrar aqui o que ele disse sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 28, vamos começar no
versículo 5.

Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa...
139 Ele está falando deste grande dia que, quando a Testemunha viria. Qual é a nossa coroa? O
Espírito Santo nos coroa!

...por coroa gloriosa, e por grinalda formosa, para os restantes de seu povo;
140 O restante, o “povo que restou.” “Ele será uma grinalda, uma coroa gloriosa, uma grinalda
formosa!” Pense, isto é setecentos anos antes que acontecesse!
...por um espírito de juízo, para o que está assentado a julgar...(Isso é o que Ele faz para nós
no altar.)
...por fortaleza para os que fazem recuar a peleja...à porta. (Deixe-me ver)...aqueles que

fazem recuar a peleja até à porta.
141 Aqueles que estão parados por Ele e com Ele, este grande Espírito (O Espírito Santo que é
profetizado) será a força daquele que permanece na porta, na batalha. Ele é nossa força. Nós
confiamos Nele; não em cultura, não em educação, não nas coisas do mundo. “Não por violência,
não por força, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor.” A Igreja descansa solenemente Nisso! “Ele
será a força daquele que permanece na porta.” Não seu antepassado teológico, não sua
denominação, porém o Espírito Santo será sua força. Ele será aquele que permanecerá na porta.
Ele confiará na força do Espírito Santo para expulsar o estranho.
Mas os que erram por causa do vinho (agora ouça) e com bebidas fortes se desencaminham,
se “desencaminham”; até o sacerdote e os profetas erram por causa das bebidas fortes; são
absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa das bebidas fortes; andam errados na visão, e

tropeçam no juízo.
142 Em outras palavras, em visão, eles nem mesmo crêem em tal coisa. E em juízo, eles dizem:
“Oh, conquanto que se uma à igreja, está bem.” E o que nós temos obtido? Um bando de bêbados.
Observe o que o profeta disse, ali está a testemunha de Deus.
Porque todas as suas mesas estão cheias de imundícia, vômitos e de imundícia; não há nenhum
limpo lugar.
143 Nenhum lugar limpo; as mesas. Ora, eles entram, bêbados e prostitutas, e - e tomam um
pedaço de pão de forma e cortam, e fazem comunhão, onde o limpo e o imundo comem juntos.
Vômitos! As mesas estão cheias de vômito.
A quem pois se ensinaria a ciência, num dia como esse? e a quem...daria a entender a que se

ouviu?
144 A quem poderiam fazê-lo, quando eles têm suas próprias experiências teológicas e coisas
para confiar? Eles não voltam à Palavra de Deus. Eles dizem: “Oh, isso foi para um outro lugar.
Isso foi para uma outra geração.” Suas mesas estão cheias de vômitos. Ouça a este profeta com
esta suprema inteligência de Deus falando através dele.
...ao desmamado, e ao arrancado dos seios. Não aos bebês de igreja!

Porque é mandamento sobre mandamento,...
145 Ele está falando da Palavra agora. Não diga “Pai, Filho, e Espírito Santo,” quando Isto disse
“Nome de Jesus!” Não diga “aperte a mão,” quando Ele disse “nascido de novo!”

...é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento; e regra sobre...regra
sobre regra; um pouco aqui, um pouco ali.
Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas, falarei a este povo. Aleluia!
146 Com lábios estranhos, “sussurrar.” Talvez a congregação apenas esteja assentada, em

reverência e quietude, alguém...um pode apanhar esse sussurro e entender o que estão dizendo.
“Com lábios estranhos e com outras línguas Eu falarei a este povo,” profetizando do Espírito Santo.
“Lábios estranhos, Eu falarei a este povo.”

Ao qual disse: Este é o descanso...
147 Agora, vocês irmãos adventistas que tomam o sétimo dia, o que me dizem disto?
...Este é o sábado, Este é o descanso, dai descanso ao cansado;...
148 Deus, dá-nos homens valentes para permanecer na porta com Isso, e testemunhar Isso!
...Este é o descanso que se possa dar ao cansado;...este é o refrigério: mas não quiseram

ouvir.
149 Essa é a parte triste, eles não quiseram ouvir Isso. Eles sacudiram as suas cabeças, e
zombaram e escarneceram, e seguiram adiante.
150 Porém Isaías profetizou, e disse que: “Aconteceria que Ele enviaria Seu Espírito, e Ele seria
uma coroa gloriosa para a Igreja, e fortaleza para aqueles que permanecem na porta.” Como nós
saberíamos que era o Espírito? Disse: “Porque, por lábios estranhos e por outras línguas Eu falarei
a este povo, e este é o descanso e o refrigério.”
151 Porém, em vez de tudo Isto, eles desejaram as suas organizações e as suas denominações. E
eles continuaram a ir atrás de suas mesas de vômitos e do mundo, e misturaram-se em prazeres
das coisas do mundo. Eles não nasceram de novo. Eles se afastaram das Verdades, e foram para
as coisas do mundo; e fizeram da casa do Senhor uma abominação de imundícia, onde têm danças
e festas, e se comportam indecorosamente; e as mulheres usando roupas indecentes e shorts,
cortando os seus cabelos, e usando maquiagem; e todo tipo de sujeira assim, como a Bíblia
profetizou!
152 Isaías disse que eles fariam isso. Isaías, capítulo 5 e 6. Leiam Isto, como que ele disse que as
mulheres fariam isso nos últimos dias. As testemunhas de Deus são fiéis. Eles confiaram nas
vaidades do mundo, ao invés do poder de Deus, para salvá-los. Agora, isso foi setenta e cinco
anos depois de Joel.
153 Trinta anos depois do nascimento de Jesus. Eu tenho vários outros profetas anotados aqui.
Porém trinta anos depois do nascimento de Jesus, ali estava esse príncipe entro os profetas, (oh,
que coisa) João Batista! Todos os homens sabiam que ele era um profeta de Deus, o precursor da
vinda de Cristo. O que está predito novamente, nos últimos dias!
154 Jesus disse: “O que saístes a ver, uma cana agitada por qualquer tipo de vento, qualquer
denominação que o vira para este lado ou para aquele lado? João não!” Disse: “O que saístes a
ver, algum dignitário com algum tipo de psiquiatria com ele, para manter suas roupas justamente
assim e assim, e dizer-lhe como ele deve vestir?” E Ele disse: “Esse é o tipo dos que beijam os
bebês e permanecem em palácios de reis, e falam para as escolas públicas, e assim por diante; ele
não é um guerreiro, ele não está fora na linha de combate, ele não sabe como manejar uma
Espada de dois gumes. Veja, eles são o tipo que faz isso. Porém o que saístes a ver, um profeta?”
Ele disse: “Agora, eu digo, mais do que um profeta!”
155 Ouça a este grande príncipe, que vem com um pedaço de pele de ovelha envolto em torno
dele, vivendo de ervas das florestas. Aleluia! Nenhuma experiência teológica de seminário detrás
dele; porém uma experiência de que ele havia falado com Deus e nasceu para o propósito de fazer
isso. A Palavra falou que ele viria. Sim, senhor. Saiu nas margens do Jordão, com seus pés na
lama, disse: “Não penseis, vós fariseus que dizem que ‘nós temos Abraão por nosso Pai,’ pois eu
vos digo, que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão.”
156 Esse príncipe dos profetas, aquele que teve o privilégio de apresentar o Messias; e viu o sinal
do Messias, e compreendeu isto, quando aquela Luz que caiu do Céu e foi sobre Ele. Foi uma
testemunha disto! O que ele disse disto? Aqui estão suas palavras, o que o profeta diz como uma
testemunha.

E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após
mim o qual é mais poderoso do que eu; suas alparcas não sou digno de desatar; ele vos batizará
com o Espírito Santo, e com fogo.
E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a
palha...com fogo que nunca se apagará.
157 Ele profetizou que viria a Testemunha para a Igreja, o Espírito Santo! “Eu em verdade, vos
batizo com água; essa é minha missão. Eu vos batizarei com água, para o arrependimento.”
Aleluia! “Porém vem Um após mim! Eu presto este testemunho com água, porém há Um que vem o
qual vai enviar algo maior. Ele enviará uma outra Testemunha; não água, porém Espírito! Ele vos

batizará com o Espírito Santo e Fogo.” Aleluia! A Testemunha de Deus, Ele tirará toda filiação de
igreja para longe de vocês! “Ele vos dará uma testemunha verdadeira, pois Ele vos batizará com o
Espírito Santo e Fogo. E Sua pá está em Sua mão. O machado está colocado à raiz da árvore; e
toda árvore que não der fruto, será cortada e lançada ao fogo. Portanto, arrependei-vos, aprontaivos, pois a hora está próxima.” Esse grande príncipe, quão grande profeta!
158 Três anos mais tarde, depois que ele profetizou, Jesus nosso Senhor havia terminado o Seu
ministério, Seu ministério terrestre. Disse: “Convém a vós que Eu vá. Pois, se Eu não for, o Espírito
Santo não virá. Porém Eu vou enviá-Lo. Um pouquinho... E vós desejais saber Quem Ele é. Um
pouquinho, e o mundo não Me verá mais; porém vós Me vereis, pois Eu estarei convosco, ainda
mesmo em vós, até à consumação dos séculos.”
159 Em Lucas 24:49, no final de Seu ministério, quando Seu ministério terrestre havia terminado,
Ele disse, em Lucas 24:49: “Eis que Eu envio a promessa da qual Isaías falou. Eu envio a
promessa da qual Joel falou. Eu envio a promessa que todos os profetas, que o Pai mostrou
através dos profetas, Eu envio a promessa de Meu Pai sobre vós.”
...eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; esperai, porém, na cidade de
Jerusalém,...Parem a pregação de vocês, parem de cantar, não façam nada mais a não ser
subirem ali até a cidade de Jerusalém, e esperai até que do alto sejais revestidos de poder.
160 Que tipo de testemunha ia ser? “Esperem na cidade de Jerusalém até que tenham
completado vinte anos de ensino secundário ou de seminário”? “Esperem até que tenham recebido
o seu grau de Bacharel em Arte”? “Esperem até que tenham aprendido a - a falar em outras
línguas, de modo que, se acontecer Dele chamá-los para o campo missionário, vocês possam falar
nelas”? Não, não foi isso.
161 Apenas deixe o Poder do Alto vir, isso se incumbirá quando Ele vier. “Esperai até que sejais
revestidos de Poder.” Ó Deus, por que as pessoas não podem ver isso? Não é se unir a uma igreja.
É esperar pelo Poder! “Esperai até que sejais revestidos de Poder do Alto, pois Eu O enviarei. Ele é
uma promessa de Deus, e Eu O enviarei. Eu vou testificar! Ele, quando Ele vier, Ele testificará!
Pois, Ele não falará de Si mesmo, porém Ele falará de Mim.” Amém.
162 Observe o que Ele fará. “Ele trará estas coisas que Eu tenho vos ensinado.” Não alguma coisa
de seminário. O que? “Ele trará estas coisas que Eu vos tenho ensinado, para a vossa lembrança,
que elas são Palavras de Deus. Vós esquecereis das vossas experiências de seminário. Vós
recebereis estas coisas, as Palavras que Eu vos tenho ensinado. Ele trará aquelas coisas à
lembrança. E, Ele fará mais uma coisa, Ele vos mostrará coisas que hão de vir.” Essa é a
verdadeira Testemunha. Essa é a verdadeira de Deus. “Ele trará o Evangelho de volta a vós, este
Espírito Santo! Ainda que Isto seja renunciado por cerca de dois mil anos, talvez espezinhem Isto
debaixo de seus pés, na teologia feita pelo homem; porém quando Ele vier, Ele vos trará de volta a
Ele. Não somente isso, porém Ele lhe dirá coisa que vão acontecer. Ele falará para vocês, com
lábios estranhos e em outras línguas. Todas estas coisas Ele fará. Tudo que Deus tem prometido,
Ele o fará. Eu tenho...Eu vou enviar a promessa do Pai.”
163 Em Pentecostes, quando Ele veio, o que eles disseram? Eles disseram: “Nós somos Suas
testemunhas. Nós somos as testemunhas que estas coisas das quais se falou tem acontecido.” Oh,
que coisa! Isso me faz sentir religioso. Estando ali em cima, eles disseram: “Nós somos Suas
testemunhas. Nós não temos nenhum título acadêmico.” O que eles eram? Prosélitos, alguns deles
eram judeus de renome, formalistas, cerimoniosos, tudo isto foi tirado deles!
164 Veja aquele Simão Pedro que se fabricou, como que ele achava ser tão cerimonioso. Ele não
queria comer nada imundo.
165 Que me diz daquele Paulo que se fabricou, perseguindo as igrejas de todo lugar! O que
aconteceu quando Ele encontrou aquele Tal, aquele Espírito Santo, no caminho para Damasco
naquele dia? Permaneceu diante de Festo e disse: “Eu não estou louco. Porém da maneira que é
chamada de heresia, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais.”
166 Eles disseram: “Nós somos - nós somos Suas testemunhas.” Agora, houve três testemunhas
definidas no Pentecostes.
167 Primeiro, a Palavra daqueles profetas, que Deus derramaria Seu Espírito nos últimos dias
sobre o povo. A testemunha que os profetas tiveram, era a Palavra de Deus, que Ela havia sido
cumprida. Isso foi uma testemunha, a mensagem dos profetas foram cumpridas! “Eu derramarei do
Meu Espírito sobre toda a carne. Eles terão lábios estranhos e outras línguas Eu falarei a este
povo.” Aí estava. Eles não puderam negar isto. Então, houve três testemunhas. Essa foi uma, que a
Palavra dos profetas havia sido cumprida.

168 Uma outra testemunha, foi o povo. Eles estavam testificando: “Algo aconteceu!”
169 “Eu estava escondido ali em cima no cenáculo. Eu estava tímido demais. Eu estava com
vergonha. Eu - eu - eu sei que Ele foi levado para longe, e eu - eu estava com vergonha de todo
este grande grupo dignificado por aqui. Eu estava com vergonha deles. Eu estava com vergonha
que eu, talvez, eu não queria dizer nada sobre isto, porque eu tinha medo de começar uma coisa
emotiva ou outra.”
170 Esse é que é o problema das igrejas que se fabricam hoje. Elas têm medo que elas vão criar
perturbação demais. Elas têm medo que elas vão fazer algo que não esteja correto. Oh, vocês, que
se fabricam, presumidos! O que nós necessitamos é de um pentecostes! O que nós necessitamos
é de um preenchimento, de uma vinda do Espírito Santo!
171 Eles disseram: “Nós somos Suas testemunhas, porque estamos enchidos Dele!” Pedro disse:
“Varões judeus, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Estes não estão
embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Porém isto é Aquilo que foi falado
pelo profeta Joel: ‘Sucederá que nos últimos dias, diz Deus, Eu derramarei do Meu Espírito sobre
toda a carne.’ Nós estamos prestando testemunho que as Palavras dos profetas são verdadeiras,
porque nós estamos cheios agora!” Oh, que coisa!
172 Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que a igreja necessita. Isso é o que estes, cento e
setenta milhões de cristãos professos ao redor do mundo, necessitam, é de um outro pentecostes!
Não voltar e estudar vinte e cinco anos; porém um enchimento do Espírito Santo, uma testemunha
do lado de dentro de você, testificando da ressurreição de Cristo, e para a Palavra de Deus. “João
permaneceu na ilha de Patmos, pela Palavra de Deus, o registro da Palavra de Deus.”
173 Ali estava a Palavra dos profetas cumprida. Ali estava o povo prestando testemunho. E ali
estava o Próprio Espírito Santo! Há três deles. E a Bíblia disse: “Na boca de três testemunhas, que
cada palavra seja estabelecida.” Isso é correto.
Ali estava a Palavra dos profetas cumprida.
174 Ali estava o povo, disse: “Algo aconteceu comigo! Algo aconteceu! Eu não tenho mais medo.
Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de nada. Algo aconteceu! Eu esqueci toda minha
teologia. Eu esqueci todas as minhas tradições feitas pelo homem. Algo aconteceu! Seja-vos isto
notório, escutai as minhas palavras, estes não estão embriagados!” Eles, eles perderam toda a sua
dignidade. Eles estavam simplesmente bêbados no Espírito! Apenas...
175 Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que nós necessitamos, um grupo são e sensível de
pessoas que possam se aproximar e olhar para Deus, e dizer: “Senhor, não me faças um membro
de igreja, porém faze-me uma testemunha! Derrama o Teu Espírito sobre mim, e enche-me. Deixame ser Tua testemunha.” Isso é o que nós necessitamos. É disso que a igreja está sofrendo
carência hoje. É a condição anêmica, é porque ela tem rejeitado o Sangue de Jesus Cristo.
176 Sim, o Próprio Espírito Santo testificando, dizendo: “É assim!” Ali estavam eles. E o homem
não poderia negar Isto.
177 Estes homens não tinham esperado na escola para encontrar alguma grande educação. Eles
eram ignorantes e homens iletrados, pescadores e camponeses. Eles eram pessoas comuns. A
Bíblia disse: “O povo comum ouvia Jesus, de bom grado.” Não a gentalha, não, não os célebres,
porém: “O povo comum O ouvia, de bom grado.” E havia o povo comum, eles O haviam ouvido, e
eles disseram: “Nós somos testemunhas que nós recebemos Algo; e nós não sabemos, pouco, a
nossa própria língua.”
178 Porém o homem disse: “Como nós os entendemos? Eles não são galileus?” Os galileus eram
uma classe pobre de pessoas. Disseram: “Como nós ouvimos aqueles galileus falando em nossa
própria língua onde nascemos?”
179 Dando testemunho do Espírito Santo, testificando que a Palavra de Deus havia sido cumprida!
“Eu derramarei do Meu Espírito sobre toda a carne. E com lábios estranhos e em outras línguas Eu
falarei a este povo, e este é o descanso.” Testificando; uma testemunha. Este é o registro disto.
Sem dúvida.
Houve três testemunhas. O quê?
180 A Palavra dos profetas, a Palavra de Deus. Porque, aqueles profetas não falavam as suas
palavras, porém era a Palavra de Deus visto que Ele A colocava em suas bocas.
181 Eu estou assentado aqui olhando para um pequeno norueguês, doutorando...doutor, doutor de
medicina assentado aqui, que veio desde lá da Noruega, até aqui para receber oração. E a outra
noite, enquanto estávamos assentados junto em entrevista particular, o Espírito Santo Se moveu
para dentro da sala.

182 Ele disse: “Eu estou esperando, Irmão Branham, para ver o que será dito.”
183 Ali o Espírito Santo foi no passado através de sua vida, bem no passado a quando algo
aconteceu, contou-lhe a respeito disso e o que aconteceu e qual a condição, tudo a respeito disso,
e contou-lhe essa coisa. O que foi isso? O Espírito de Deus dando testemunha!
184 Há talvez um outro companheiro assentado aqui também, que a igreja do Irmão Palmer
enviou. Todo confuso, e não sabendo o que fazer, e ele estava dilacerado sobre algo. Um bom
companheirinho; eu suponho que ele foi para casa. Porém havia...ele mandou vir aqui. O Irmão
Palmer me escreveu uma carta, e disse: “Irmão Branham, eu sei que é um tempo estrênuo,” ou
algo assim, “porém quando o senhor tiver uma chance, receba-o, porque ele é um bom irmão.” E e a igreja o havia enviado. Ele estava na entrevista. Enquanto estava assentado ali, esta grande
coisa profunda em sua mente, antes que ele tivesse uma chance de dizer algo, o Espírito Santo
alcançou embaixo e tomou isso, trouxe-o à luz, mostrou-lhe. E ele regozijou-se, e as lágrimas
correram na sua face. Por quê? Deus prestando testemunho! Pelo que, por William Branham? Não,
senhor. Pelo Espírito Santo! Amém. Essa é a Testemunha de Deus.
185 Deixe-me contar-lhe mais uma coisa. Por que fez...Este pequeno companheiro assentado
aqui, chamado Higginbotham, um diácono que estava aqui na igreja; serviu seu tempo, e agora
apenas um membro fiel. Ele levantou-se, esta manhã, para falar em línguas, eu creio, e profetizar.
Por que o Espírito Santo, disse, hoje de manhã, quando ele estava dando a interpretação: “Eu ungi
Meu servo para trazer-lhes coisas que deveriam saber”? Oh, oh, oh! Por quê? E eu o ouvi aqui de
pé, com minha cabeça inclinada, estava sufocando as lágrimas passando pelo meu coração. Esse
homem nada mais sabia, eu nunca disse uma palavra para ele ou para nenhuma outra pessoa, do
que eu falei, porque eu cheguei direto ao púlpito. E ali estava ele, revelou o texto, e disse para as
pessoas para se colocarem em ordem para Isto. “Eu falarei a vós,” disse, “Eu o enviei a muitas
nações, a muitos povos, esta mesma Mensagem. E Eu falarei a vós, esta manhã. Prestai atenção a
Isto,” Ele disse, “pois Eu o ungi e o enviei.” Ó Deus! O que é isso? O Espírito Santo, a verdadeira
Testemunha de Deus. O que é isso? A Deidade que abrigou-Se em tabernáculo humano! Aleluia!
186 O quê? Igreja, essa é a razão que eu não posso tomar o batismo do Espírito Santo por chorar,
estremecer, ou falar em línguas, ou alguma sensação. Todas elas estão bem, agora. Está vendo?
Essas, coisas estão bem, porém o diabo pode personificar isso bem mesmo.
187 Porém o Espírito Santo é Deidade, Deus que se abrigou no homem como tabernáculo! É mais
do que uma sensação. É mais do que falar em línguas. É mais do que gritar no Espírito. É mais do
que chorar. É mais do que unir-se à igreja. É Deus vivendo no homem. Deidade, o Próprio Deus Se
abrigou dentro do tabernáculo dessa pessoa, quando ele pode falar e é exatamente o mesmo que
Deus falar, essa é a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a maneira que a primeira Igreja apostólica saiu.
188 Quão diferente, as igrejas de hoje! Quão diferente, que nós temos nos afastado Disto, desde
que nossa organização denominacional teve início, por volta do segundo século depois de Cristo,
na igreja católica primitiva, fazendo organização, e ensinando filosofia de homem.
189 Hoje, há muitas pessoas, nós somos pessoas do bem. Nós nos unimos à igreja. Ouçam-me.
Aqui está o que o Irmão Higginbotham estava falando esta manhã; não Higginbotham, porém o
Espírito Santo falou através dele. Nós somos pessoas do bem. Nós nos unimos à igreja, e nós
desejamos ser tão amáveis e tão dóceis. Está vendo? Nós simplesmente não queremos ofender
ninguém, naturalmente que não. Nós desejamos ser cristão tão dócil. Nós desejamos - nós
desejamos manufaturar Cristo.
190 Cristo não é manufaturado! Aleluia! Oh, se eu pudesse somente conseguir algumas Palavras
que Deus me desse, de modo que você visse o que eu quero dizer.
191 Não se pede a uma ovelha para produzir lã. Não se lhe pede para manufaturar um pouco de lã
este ano. Se ela é uma ovelha, ela terá lã porque ela é uma ovelha. Ele não tem que dizer: “Bem,
agora eu - eu sou - eu sou... Eu creio que eu sou uma ovelha, por isso é melhor eu me apressar por
aqui, eu tenho que estar com um pouco de lã para o mestre.” Ele não tem que preocupar-se com
isso. Conquanto que ela seja uma ovelha, ela produzirá lã. Ela não terá que manufaturá-la.
192 Você não tem que manufaturar nenhuma piedade forçada, e: “Eu, eu tenho... Eu, agora eu
não deveria fazer isto, eu sei que eu sou cristão.” Oh, irmão, tentando se salvar por si mesmo,
pelos seus próprios esforços humanos! Todavia, sincero.
193 Qual é o problema, são púlpitos fracos, escolas fracas. Seminários fracos. Esse é o problema,
ensinando teologia de homem! Eles dão... Você diz, hoje, a força de um cristão, eles apenas...
“Você é cristão?”
“Ah, eu sou metodista.”

“Você é cristão?”
“Ah, eu - eu - eu sou batista.”
Agora, essa é a força do cristianismo.
194 Como é diferente! Aleluia! Como é diferente daquela primeira Igreja! Eles não tinham
nenhuma destas coisas para dizer. Porém eles haviam sido enchidos com uma Energia, um Poder
do Espírito Santo, que os havia libertado do pecado e da morte. Eles não eram nominais. Eles
tinham um amor de Deus queimando em seus corações, que os enviou à morte.
195 Becky, minha filha, estava lendo para mim: Os Gladiadores, a outra noite. Disse: “Ouça isto,
papai.” E eu não consigo no momento, me perdoem, eu não consigo lembrar o nome. Porém um um jovem cristão havia sido lançado, como gladiador, para lutar na arena romana.
Eu estive naquela arena orando. As velhas paredes estão caindo.
196 E quando sentavam ali, e eles - eles simplesmente gostavam demais de vê-los. Eles tinham
que matar um ao outro. Deus falando... Nos antigos dias, eles - eles simplesmente encontravam
um ao outro e matavam um ao outro, e acabava. Deus era contra isso.
197 E um dos bravos, um dos - um dos primeiros sinais do cristianismo, recusava matar um
homem. Isso é correto. E pode-se matá-lo de muitas maneiras além de simplesmente cravá-lo com
uma faca; fale contra o seu caráter, de muitas maneiras se pode fazê-lo.
198 Porém este gladiador, soltaram um leão com ele. E com a força e poder de Deus, ele matou
esse leão com sua espada, uma faca. As pessoas bateram palmas; foi bravo. Eles se levantaram.
Soltaram um outro, e ele o matou com sua espada. E então soltaram um homem, um pagão
africano escuro, grande, enorme, alto. E este cristão teve que lutar com ele, o que não queria fazer.
Porém, na luta, ele derrubou o - o africano no chão, estava com sua espada bem sobre ele.
Naturalmente, o africano disse: “Senhor, mate-me rapidamente, assim eu não sofrerei. Não me
torture. Mate-me rapidamente!”
199 O cristão jogou fora sua espada, tirou a sua armadura, foi diante do imperador, e disse:
“Imperador, eu sou um cristão. Meu Senhor e Salvador nos proíbe de um tirar a vida do outro. Eu
tirarei a vida de uma besta selvagem, porém não de meu irmão. Eu me recuso a matar um homem.”
200 Todos os imperadores de Roma, e assim por diante, levantaram-se, e disseram: “Você quer
dizer que um gladiador escravo se recusa a obedecer a voz de Roma?”
201 E eles chamaram o homem: “Levante-se, e tome essa espada e mate-o!” Levantou-se, e
tomou a espada do cristão. O cristão, sem arma, abriu seus braços. E o homem o atingiu através
do coração, com uma espada; bem através de seu coração, com uma espada. E quando os
gorgolejos, entre jorrar, e encher seus pulmões, quando esta grande faca atravessou seus
pulmões, o pequeno cristão caiu de joelhos, e disse: “Senhor Jesus, recebe o meu espírito.” E nós
falamos de sofrer por Cristo? Qual será o nosso testemunho, com homens como este?
Oh, fé de nossos pais! Vivendo ainda
Apesar da masmorra, do fogo, e da espada.
202 Aqueles eram homens, que se dispunham a morrer para confessar Cristo. O que eles haviam
sido? Eles haviam recebido a Testemunha. Eles foram enchidos com o Espírito Santo. Aqueles
primeiros cristãos não tinham medo da morte. Depois disso, o Império Romano viu que havia algo
neles. O que eles fizeram? Eles nominaram isso, seguiram adiante e fizeram uma denominação
disso; e simplesmente trouxeram-nos através de profissão, sem receber esta Testemunha.
203 Eis aí onde estamos hoje, luterano, batista, presbiteriano, e tantos pentecostais, assim
chamados, nós estamos descendo esta jornada sem receber a Testemunha de Deus. E o Espírito
Santo é nossa Testemunha. Sim, senhor. Quão diferente, aquelas igrejas daquele dia!
204 A igreja de hoje é: “Apenas una-se à igreja.” Como é o velho ditado: “Quando um homem unese à igreja, ele veste um paletó novo.” Isso é correto. Porém quando ele é enchido com a
Testemunha, coloca-se um novo homem no paletó. Não é um paletó novo no homem; é um novo
homem no paletó! O que nós necessitamos hoje é de mais homens novos no paletó! Esse é o
paletó clerical, do qual eu estou falando. Sim, nós necessitamos disso diferente. A primitiva...
205 Esta igreja hoje está tentando salvar a si mesma, com suas próprias boas obras. “Oh, eu sou
cristão, eu devo ser bem dócil. Eu devo fazer isto.”
206 Porém aquela primeira igreja, o que eles estavam fazendo? Esperando. Não tentando mudar
a si mesmos, porém estavam esperando pelo Próprio Deus vir e mudá-los, de fariseus, para
testemunhas.
207 E o que nós necessitamos hoje é uma outra espera pelo Espírito Santo, a Testemunha de
Deus, para vir mudar-nos de um bando de fariseus, frios e cerimoniosos, para testemunhas da

ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo não é uma casa vazia, um lugar onde as
pessoas vão e...
208 E a igreja não é uma casca vazia, melhor dizendo, um lugar aonde as pessoas vão, e um
grande salão, edifício, ou alguma outra coisa, que vale cem milhões de dólares, ou alguma outra
coisa. E nós estamos gastando todo o nosso dinheiro em tais coisas assim, colocando milhões e
milhões e milhões de dólares. A igreja está em melhor condição hoje, financeiramente, do que
alguma vez esteve. Porém, nós compramos edifícios. E aqui vejo uma grande organização que
está colocando seis milhões de dólares, aqui em Missouri, em um lugar. Onde eles, todo o
tempo...e nós dizemos: “A Vinda do Senhor está próxima,” um movimento pentecostal. Outros,
pentecostais, estão vindo dos níveis inferiores, e coisas assim, e eles estão tentando edificar os
maiores edifícios, e obter o pregador mais educado que eles possam colocar ali dentro.
209 E eles estão se afastando de todo o enchimento do Espírito Santo, se afastando da cura
divina, se afastando do Espírito Santo, o Poder!
210 E tudo o que nós estamos fazendo agora é tentar competir com os metodistas. E agora nós
temos unido estas grandes ligas de igrejas, e assim por diante, absolutamente negando nossa
posição evangélica, porque nós organizamos, afiliamos. Agora pertencem ao Concílio de Igrejas.
Que vergonha! Que desonra, por tal coisa! Que pena, com as oportunidades de um mundo que
está morrendo, com o comunismo comendo isto completamente! E o comunismo foi formado
devido à fraqueza do cristianismo; isso é correto, assim chamado cristianismo.
211 Que oportunidade a Igreja do Deus vivo tem hoje, de levantar-se sobre seus pés, com uma
testemunha do batismo do Espírito Santo, e estremecer este mundo!
212 Na Bíblia, Jeremias, capítulo 42, eles tiveram um tempo como têm agora. Eles estavam com
medo que o rei da Babilônia estivesse vindo para apanhá-los. E todas as pessoas célebres, e os
grandes oficiais e coisas mais, eles não criam naqueles profetas. Eles apenas desejavam dizer que
eles criam, para serem religiosos. Logo eles chamaram o velho Jeremias, e eles pensaram que
estivesse louco. Trouxeram-no no deserto ali, provavelmente o manto envolto em torno dele, e o
cabelo caindo sobre seu rosto, comendo ervas, e seja o que for que ele pudesse obter no deserto,
para comer. Subiu, e disse: “Profeta, descubra a vontade do Senhor, para nós.” Disseram: “Diganos o que nós devemos fazer. E nós obedeceremos o Senhor, seja isso bom ou mal.”
Ele disse: “Eu buscarei ao Senhor para vocês, então.”
213 Ele saiu, esteve fora dez dias antes que o Senhor falasse com ele. Voltou, e os reuniu a todos,
e ele disse: “Eu recebi o ASSIM DIZ O SENHOR.” Disse: “Ouvi, povo!” Aleluia! “Vós tendes medo
do rei da Babilônia,” como nós temos medo da Rússia. Disse: “Estais todos prontos para correr
para o Egito, porque sabeis que ele está vindo.”
214 E nós estamos fugindo de uma cidade para outra, tentando escapar das bombas atômicas, e
edificando abrigos e tudo mais. O que vai adiantar isso? Livrem-se da questão do pecado!
215 Jeremias disse: “Se voltardes a Deus, entregardes o vosso coração a Deus, tornardes os
vossos corações de volta, e guardardes os Seus Mandamentos e todos os Seus estatutos, e
fizerdes estas coisas que são corretas, então não temais o rei da Babilônia.”
216 Vocês sabem o que as pessoas disseram quando ouviram a - a testemunha de Deus? Eles
disseram: “Tu profetizas falsamente. Nós vamos para o Egito.”
217 Quando eles desceram ali, Jeremias veio e tomou duas pedras, e as colocou no buraco de
lodo, disse: “Meu servo, rei Nabucodonozor, virá exatamente até aqui embaixo. Ele tomará isto, de
qualquer maneira! Vós morrereis pela espada, de qualquer maneira.”
218 Irmão, não há maneira neste dia, de modo algum, de escapar desta condenação que espera
as pessoas; fora de um antiquado arrependimento enviado pelo Espírito Santo.
219 Eu não tenho nada contra meus irmãos. E eu estou falando de mim mesmo, porém, nós
somos evangelistas. Billy Graham, um grande evangelista; Oral Roberts, um grande evangelista.
Esses são grandes homens. Nós temos muita consideração por eles.
220 Porém, nós não necessitamos de evangelistas. O que é isso? Organizando política, unindo
metodista, e batista e todos os grupos pentecostais, para cooperar e mostrar quão grande
podemos ser, e quanto nós podemos atrair. Nós não necessitamos disso.
221 Nós necessitamos de uma espera por Deus, até que o Espírito Santo venha com Poder e uma
libertação. Nós necessitamos de salvacionistas, não de evangelistas. Nós necessitamos de
salvação. “Nós podemos tomar esta montanha! Quem é essa montanha diante de nós, que eles
estão edificando? ‘Será como uma planície,’ Deus disse. “Permaneçam na terra!” Isso é correto.
222 O que nós necessitamos hoje é (não de um reavivamento) uma manifestação de salvação,

como nos dias do reavivamento galês! Quando as pessoas nas lojas caíam sob convicção,
clamando, os bares de bebidas alcoólicas e lugares de prazer fecharam, e começaram a chorar e a
orar, isso é o que nós necessitamos hoje. Não reunir cento e cinqüenta mil, como eles fizeram
outro dia, alguns deles dizendo “ave Maria,” e o outro dizendo uma outra coisa, uma pequena
oração; e saem e tomam uma bebida social, e voltam. Isso não é um dia de oração. Nós
necessitamos de um dia de choro e lamento, e espera até que Deus envie o Espírito Santo, Sua
Testemunha! Não uma casca vazia, não uma denominação vazia; porém a Deidade abrigada em
tabernáculo humano!
223 Jesus disse, em Marcos 16, que o Espírito Santo, quando Ele visse, Ele testificaria em cada
geração seguinte, até o fim. Ele disse: “Estes sinais! Ide a todo o mundo e pregai o Evangelho a
cada criatura; estes sinais seguirão aos que crerem, em Meu Nome expulsarão demônios.” Quanto
tempo que esta Testemunha vai estar? Até o fim do mundo! Quanto tempo? Cada geração! “Em
Meu Nome expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas. Se pegarem serpentes, ou
beberem coisas mortíferas, mal algum lhes sucederá. Se colocarem as mãos sobre os enfermos,
eles sararão.” Jesus disse que o Espírito Santo que Ele enviaria seria uma Testemunha até o fim
da era, cada geração depois.
224 Agora, sendo que Ele disso isso, nós somos Suas testemunhas! Amém. Bem, e ouça bem,
ponha o seu entendimento para funcionar agora e ouça enquanto eu encerro. Nós somos Suas
testemunhas, que temos recebido de Seu Espírito.
225 Sua Palavra testifica: “Nos últimos dias, que, surgirá uma apostasia, e surgirá uma era da
igreja fria, formal e sem poder.” É nesses que nós estamos vivendo. Uma igreja que não tinha
poder: “Tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela, dos tais afasta-te!” Ele dá o
sinal, que: “Haveria tempos quando um homem se assentaria no templo de Deus, mostrando a si
mesmo que ele era Deus. Ele viria, governando as nações.” Quão perfeito, todas estas coisas!
Como a Palavra de Deus tem sido perfeita!
226 Como que o rei Nabucodonozor, ali no passado quando ele teve aquele sonho, e Daniel o
interpretou para ele; como aqueles reinos, cada um, desde o babilônico, até os medo-persas, até
os gregos, e até aos romanos; exatamente como eles caíram, exatamente a data, tempo, e
exatamente da maneira que Deus disse que cairiam.
227 A Palavra de Deus é uma testemunha verdadeira! E a Palavra de Deus disse: “Nos últimos
dias viria tempos trabalhosos, e os corações dos homens desmaiariam de temor, e perplexidades
de tempos, e angústias entre as nações. E viria uma apostasia da Igreja. E o homem se levantaria,
e mostrando-se como grandes dignitários e assim por diante, e iria - iria o poder se afastar da
Igreja; e teria forma de piedade, e negaria o verdadeiro Poder de Deus.” Unir-se à igreja! Ele falou
da igreja entrar nessa condição.
228 Nós somos uma testemunha que a Palavra de Deus está cumprida. A igreja está dentro disso,
cada organização está dentro disso, cada organização está nesse mesmo estado agora mesmo.
Eu - eu desafiarei qualquer homem a mostrar-me qualquer organização em fogo por Deus, cheia do
Espírito Santo, com sinais seguindo-as. Levante e diga-me de uma, qualquer organização! Não há
tal coisa. Não está nas páginas. Isso é correto. Elas estão todas sem poder e mortas. Captem isto!
229 Porém Ele também profetizou que haveria uma igreja de verdade naquele dia, um pequeno
rebanho, um remanescente. Ele disse que haveria, e haverá. “Haverá um povo que conhecerá o
seu Deus,” disse o profeta, que “fará prodígios nos últimos dias.”
230 Ele disse que haveria Luzes do entardecer no último dia. O profeta disse que sim: “Haveria
Luzes do entardecer.” O que é uma Luz do entardecer? A mesma coisa que a Luz da manhã. O
profeta disse: “Haverá um dia que não seria noite nem dia,” um tempo nublado como está lá fora
hoje, apenas suficiente luz para ver como sair por aí. Porém disse: “No tempo do entardecer,
haverá Luz.” O que seria? Todos eles estão voltando, indo de volta ao tempo primitivo! “Haveriam
Luzes do entardecer no último dia, brilhando.”
231 Ele disse: “Haveria um profeta que se levantaria nos últimos dias,” Malaquias 4, “dando os
sinais dos dias de Ló, assim por diante, também profetizando para as pessoas para retornarem:
‘Voltem para a Fé dos primeiros pais pentecostais! Voltem para o original! Voltem para a Bíblia!
Afastem-se de organização e de denominação, e voltem ao princípio! Voltem ao pentecostes
original, ao enchimento original do Espírito Santo, ao Poder de Deus original!’” A Palavra testifica
que isso acontecerá.
Haverá Luz no tempo do entardecer,
O caminho para a glória certamente se encontrará;

No caminho da água, está a Luz de hoje,
Enterrado no precioso Nome de Jesus.
Jovem e velho, arrependam-se de todos os seus pecados,
O Espírito Santo seguramente entrará;
As Luzes do entardecer chegaram,
É fato que Deus e Cristo são um.
232 A Testemunha de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo Ele próprio vivendo em nós, nunca
Se afiliaria em uma organização. Não se pode organizar Deus. Ele é Deus! O que isto fará? Voltará
do modo que era no princípio. Isto voltará até ao princípio, de volta ao original, de volta ao lugar de
onde começou. Isto batizará da mesma maneira que eles batizaram. Isto ensinará o Espírito Santo
da mesma maneira que se ensinava. Ensinarão as pessoas da mesma maneira que se ensinava.
Isto se absterá das organizações como eles se absteram. Isto terá lugar para todos, como eles
tinham, que vierem. Eles serão limpos como eles foram. Eles serão cheios do Espírito como eles
foram. Eles não terão medo como eles não tinham. E as mesmas coisas que aconteceram com
eles, acontecerá com estes nos últimos dias, nas Luzes do entardecer, como foi antes no passado.
Deus, envia essa Voz, chama para fora!
233 Nós temos todos os tipos de testemunhas. Nós temos todos os tipos. Nós temos testemunha
metodista, testemunha batista, testemunhas presbiterianas, testemunhas católicas. Eu vou pregar
no domingo próximo, querendo o Senhor, sobre quatro diferentes estágios da igreja, querendo o
Senhor. Agora nós temos todos os tipos de testemunhas hoje, porém há uma verdadeira
Testemunha.
234 A natureza ainda testemunha que há um Deus. Ele ainda permanece Deus, como Ele era, a
primeira árvore que Ele já criou. Isso é correto? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
235 Os profetas, os profetas lá no passado, testemunharam e tinham a Palavra de Deus, e falaram
a Palavra de Deus, e Ela foi cumprida exatamente diante deles. E Deus disse: “Se houver um entre
vós, que seja espiritual ou um profeta, Eu o Senhor Me darei a conhecer a ele, em visões, falarei
com ele em sonhos. E se o que ele disser acontecer, então ouça-o.”
236 Esse mesmo Deus faz a mesma coisa hoje. Nós vemos a mesmíssima coisa acontecendo. Ele
falou das Luzes do entardecer, que viriam, um retorno. “Haveria um que se levantaria, que tornaria
a Fé dos filhos de volta aos pais, antes do grande e terrível dia do Senhor que viria que queimaria a
terra como um forno.”
237 E nós vemos as bombas atômicas pairando. Nós vimos onde a Rússia explodiu as suas, o
outro dia, cinqüenta vezes mais quentes e mais poderosas do que aquela de Hiroshima. Não se
admire que o Japão esteja clamando por paz, clamando e orando! Hiroshima, quando isso queimou
seus olhos e línguas, por centenas de milhas de distância, e esta que eles explodiram era
cinqüenta vezes mais forte. Agora eu vejo aonde a precipitação radioativa não atingiu a América,
quando foi por aí; porém quando ela voltar, ela vem sobre a América novamente. Abrigos contra
precipitação radioativa?
238 Eu lhes digo, é tempo de se precipitar, sem dúvida, de se precipitar das coisas do mundo!
“Onde o senhor cairá, Irmão Branham?” De volta nos braços de Deus! Isso é correto. Deixe o
Espírito Santo prestar testemunho. Ele é a Testemunha de Deus.
Vamos orar.
“Onde nós cairemos, Irmão Branham?”
239 Nós cremos Nisto. Nós cremos que a Palavra é verdadeira. Nós vemos que Ela é verdadeira.
Nós vemos que Ele profetizou isto nos últimos dias. Nós vemos isto. Nós vemos Sua árvore
prestando testemunho. Nós vemos Suas flores prestando testemunho. Nós vemos Sua Palavra
prestando testemunho. Nós vemos Seu Espírito prestando testemunho.
“O que nós devemos fazer, Irmão Branham?”
240 Precipitar-se, precipitar-se das coisas do mundo. Precipitar-se das coisas em que você está.
Apenas confiar, apenas...
“Onde nós cairemos, Irmão Branham?”
241 Retroceda aos braços de Deus, diga: “Senhor, enche-me. Enche-me, ó Senhor, com Tua
Testemunha. Deixa o Espírito Santo ser meu guia. Não O deixe...Não deixe-me ir por aí todo dia,
dizendo: “Bem, eu - eu - eu sou cristão, eu não devo fazer isto e eu não devo fazer aquilo.” Deixame estar simplesmente com tanta energia, com o Espírito Santo, que minha alma não possa ficar
quieta.”
Você diz: “Eu tenho medo de fanatismo.”

242 Nunca se preocupe. Se você cair nos braços de Deus, não haverá nem um pouquinho de
fanatismo.
243 No reavivamento galês, quando o grande líder daquele reavivamento galês...Eles disseram
para ele, disseram: “Você terá um monte de fanatismo.”
244 As únicas palavras que ele falou, foi: “Acalme-se, e deixe que seja da maneira do Espírito
Santo; acalme-se, e deixe o Espírito Santo.” Nem um pouquinho de fanatismo surgiu. Não, eles
eram todos verdadeiramente nascidos do Espírito.
245 O reavivamento do Espírito Santo! Ó Deus, envia Isto sobre minha pequena igreja, Pai! Envia
Isto sobre este povo que está esperando! Como nós cantamos essa antiga canção, Pai, tantas
vezes:
Os fieis oravam unidos
Num cenáculo ao Senhor,
Quando foi do Céu descido
O real Consolador.
Ó Senhor, manda já o Teu Poder.
Senhor, manda já o Teu Poder.
Sim, ó Senhor, manda já o Teu Poder,
E batiza cada um!
246 Deus Pai, desde as criancinhas, eu tenho duas meninas e dois meninos neste lugar hoje,
Senhor, jovens; Senhor, envia o Poder sobre eles. Outros homens e mulheres estão aqui com
jovens; envia o Poder agora mesmo.
247 Mães estão assentadas aqui, e pais talvez se eles estivessem morrendo hoje, eles teriam que
cruzar o - o Jordão, sozinhos. E, ó Deus quando eles descerem até isso, aproximando-se daquela
praia, quando o fôlego estiver para ir embora, o brilho do relâmpago, e a ira de Jeová sobre um
corpo pecaminoso que nasceu em pecado, como os vagalhões rebentação e os relâmpagos
estourarão, e os grandes vagalhões, e os perigosos bancos de areia. Ó Deus, que eles possam se
ancorar agora mesmo em Jesus, que quando aquele tempo vier, sabendo que há uma âncora que
segura, que os guiará para o outro lado de cada banco de areia. O relâmpago ou nada pode
afundá-los. Eles estão seguros com Jesus. Concede isto, Senhor.
248 Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de nossos pecados. Conceda isto, Senhor. Enche-nos
do Espírito Santo.
249 Que nós não estejamos satisfeitos, Senhor, com nos unirmos à igreja e tentarmos ser cristão,
sendo algum esforço próprio, alguma maneira para tentar manufaturar algo, dizendo: “Agora eu eu me uni a igreja, e as pessoas vão esperar que eu seja cristão. E agora eu não tenho que fazer
isto e não tenho que fazer aquilo mais, porque eu sou cristão.” Ó Deus, que nós nos livremos dessa
condição farisaica; Deus, esse bando de hipócritas! Ó Deus, de alguma maneira deixa o Espírito
Santo falar o que eu quero dizer, Senhor. Eu não posso encontrar palavras para dizê-lo. Nós não
desejamos ser fariseus que nos fabricamos.
250 Deus, enche-nos com nosso...com a Deidade. Enche-nos com Poder e energia, até que
nossas almas estejam em chamas, que nossa força seja Ele. Nosso testemunho seja Deus.
Nossas palavras sejam as Dele. Os demônios tremerão. O mundo estremecerá e balançará com o
impacto Disto, Senhor. Se Tu puderes encontrar pessoas que estão desejando esperar no Senhor!
Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças,
Subirão como com asas de águia,
Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão;
Oh, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, a esperar.
Ensina-me a esperar quando os corações estão em chama, (O grande
reavivamento que está se dando por aí no país, dizendo que estão com milhares e milhares, e
assim por diante, Senhor; grandes coisas floreadas.)
Deixa-me humilhar meu orgulho, clamar pelo Teu Nome;
Mantém a minha fé renovada, meus olhos em Ti,
Deixa-me ser nesta terra o que Tu desejas que eu seja, Senhor.
251 Que nós possamos consagrar nossos pequenos botes frágeis, esta manhã, este pequeno
tabernáculo de carne que dá vergonha pelo qual temos tanta consideração, para trabalhar tantos
dias para mantê-lo em um lugar confortável, e nós vivemos em boas casas e belos carros. E, ó
Deus, e então nós colocamos nossos olhos nisso, e tiramos deste grande re-...resgate. Ó Deus,
deixa-nos colocar de lado estas coisinhas frágeis, saber que nós as deixamos aqui na terra. Deixa-

nos buscar aquele tesouro celestial, esse Espírito Santo, essa verdadeira Testemunha de Deus.
252 O sucesso nunca presta testemunho de Deus. O Espírito presta testemunho de Deus. Se
nossas denominações crescem, ou se nossas igrejas crescem, ou se nós temos muitos membros,
ou se nos vestimos bem, ou dirigimos bons carros, ou comemos boa comida, que diferença isso
faz? Nós devemos deixar isso. De que teria isso servido à minha própria mãe o outro dia, se
debatendo ali adiante? E eu compreendo, Senhor, essas coisas nada contam.
253 E que os nossos olhos possam estar fixos em Jesus e no Espírito Santo, e deixá-Lo entrar em
nossos corações e ser testemunhas. Que nós possamos ser testemunhas Dele, Senhor. Que nós
possamos permanecer nessa condição, Pai, e levar testemunho.
254 Colocado sobre este púlpito esta manhã, está um punhado de lenços, que vieram de
enfermos e aflitos. Deus, deixa que o Deus que - que deu-me esta Mensagem ontem, deixa que o
Deus que falou através do Irmão Higginbotham esta manhã e predisse que Isto estava vindo, deixa
o Deus o Qual mostra visões, falar!
255 Eu desafio cada demônio, e tomo esta montanha, pela fé! Quem é você, grande montanha de
enfermidades, que permaneceria diante do Senhor? Ora, você se tornará como uma planície.
Quem é você, rio ou - ou mar morto, que permaneceria (qualquer coisa) morta diante de Deus?
Abra o seu caminho, nós estamos indo adiante! Nós vamos até à terra prometida.
256 Cura cada um destes, Senhor. Cura cada um que está assentado presente, que está enfermo.
257 Quem é você, enfermidade, quem você pensa que é? Satanás, quem você alega ser? Cada
alegação que você tem foi cancelada no Calvário. Você é um engano. Você não tem direitos. Nós
te desafiamos, no Nome de Jesus Cristo; como um corpo cheio do Espírito Santo. E deixa que o
Deus que tem guiado-me através da minha vida, o Deus Que dá as visões e fala Suas Palavras
que se cumprem, deixe-O, através do Nome de Jesus Cristo, dirigir cada enfermidade para longe
deste povo, esta manhã.
258 Tu disseste: “Fale, e não divide, porém creia que o que você disse sucederá, você pode ter o
que você disse.” Quem fez isso? A Testemunha de Deus disse Isso.
259 E eu presto testemunho esta manhã que essa Palavra é verdadeira, Satanás, sendo assim
você tem que sair.
260 Cada pessoa aqui dentro poderia ser curada agora mesmo, o Poder de Deus vir sobre eles,
curar cada um! A fé, a fé, aquela - aquela verdadeira fé; não aquele espero-que-seja, não aquele
fazer-o-bem; porém aquele mesmo Deus que falou a Palavra, que caia neste povo! Enche-os com
fé. Enche-os com o Espírito Santo. Enche-os, e faze-os testemunhas, Senhor, que nós, nesta
esquina, possamos ser uma testemunha para Ti, uma testemunha que Tu vives: uma verdadeira
Testemunha.
261 Hoje à noite achegamo-nos da mesa de comunhão, para tomar as - as partículas, pequenas
partes que representam o corpo do nosso Senhor Jesus, e tomar o Seu Sangue.
262 Deus, limpa nossos corações pecaminosos. Eu clamo por mim mesmo e esta igreja. Nós
somos fracos, Senhor. Nós não somos dignos. Nós somos uma igreja que professamos, e nós não
temos exercitado as coisas que nós temos afirmado. Nós não temos deixado o Espírito Santo tomar
controle de nós, em totalidade. Nós somos pecaminosos; com isso nós queremos dizer, Senhor,
que nós estamos duvidando, nós temos medo.

