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Enquanto permanecemos de pé, apenas um momento, vamos
inclinar nossas cabeças ao Deus Todo-Poderoso e oferecer-Lhe uma
palavra de oração. Vamos orar.
2
Nosso amado Pai Celestial, nós Te agradecemos esta noite
pelo amor do Senhor Jesus, e por estar conosco através deste outro
dia, e por Tua graça ter permitido reunirmos juntos aqui esta noite. E
Tu tens prometido que “Onde dois ou mais estiverem reunidos em Meu
Nome, Eu estarei no meio deles.” E sabemos que Tu estás aqui, porque
Tu prometeste. E oramos para que o Senhor nos abençoe hoje à noite;
Sua presença está aqui. Que todos nós possamos reconhecê-Lo, e que
o Espírito Santo tome a Palavra de Deus e A dê a todos os corações,
de acordo com o que temos necessidade. Salve os pecadores. Cure os
enfermos e aflitos. Chame os desviados de volta para o lar da graça.
Conceda estas bênçãos, pois pedimos em Nome de Cristo. Amém.
3
Enquanto as noites avançam, e as reuniões começam a vir para
a última delas, esta presente reunião, eu estou confiante em Deus que
muitas coisas serão feitas para a Sua glória. Estou com minha garganta
rouca, e não é um resfriado, mas apenas por falar muito. Isso faz
cerca de quatro meses seguidos, dificilmente com uma noite de folga.
Então, vocês podem imaginar quão terrível tensão é isto. Das regiões
congeladas até as selvas tropicais, e não há trégua ainda. Eu tenho que
ir daqui, saindo imediatamente na segunda de manhã, eu tenho que
estar em La Christiance à uma da tarde de segunda-feira, depois de
sair daqui. E então, adiante até a Califórnia, para Oakland, de volta ao
Kansas para dedicar uma igreja. De lá para o Canadá, e em torno de
todo o Canadá. E então, se o Senhor assim o permitir, imediatamente
após a convenção dos Cristãos de Negócios de Chicago, uma turnê
completa em todo o mundo, todo caminho ao redor. Então, eu preciso
de oração, e preciso disto muitíssimo, então vocês orem por mim.
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4
Agora, esta noite, enquanto nós abrimos esta bendita Palavra
de Deus... Eu amo ler a Palavra. Vocês não gostam da Palavra? “A
fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus.” Podemos descansar
assim, assegurados
g
na Palavra de Deus, p
porque
q é eternamente certa.
É sempre a verdade. E com a ajuda do Espírito Santo, eu gostaria de
ler um texto, orando para que Ele nos dê o contexto, em Números
capítulo 13, versículo 30.
E Calebe fez calar o povo perante Moisés, disse: Subamos de
uma vez, e a possuamos; pois somos... capazes de vencer.
5
Somente como uma leitura das Escrituras. E agora, eu confio
que Deus vai nos ajudar à medida que avançamos nisso. E agora,
esta noite, se isto for assim, para as próximas duas ou três noites, eu
gostaria de ensinar sobre este assunto: Deus mantém Sua Palavra.
6
Quando eu me converti e fui ordenado na igreja Batista, eu tive um
velho bom professor pelo nome de Dr. Roy Davis. Ele era um advogado
antes de sua conversão, e ele tomava tudo do ponto de vista legal na
Bíblia. E eu me lembro do meu primeiro sermão que preguei; eu preguei
sobre Sansão, moendo para o inimigo. Bem, eu fui lá e tinha minhas
próprias mãos atadas ao poste, e, oh, eu passei por todas as emoções, eu
acho, que eu pensei que um pregador poderia passar. E quando eu notei
o velho Dr. Davis sentado ali com o dedo à boca, só me observando. E
depois que o culto acabou, eu fiz a minha chamada de altar.
7
Muitas das velhas mães estavam subindo, me dando tapinhas
no ombro. Oh, elas disseram: “Billy, isso foi maravilhoso.”
E o Dr. Davis disse: “Eu quero ver você no escritório.” Eu
disse: “Sim, senhor.”
Ele disse: “Isso foi o mais ridículo que eu já ouvi na minha
vida.” Oh, aquilo realmente me fez murchar.
Então, eu disse: “Por quê? Qual é o problema, Dr. Davis?”
8
Ele disse: “Uma vez, quando eu estava exercendo direito”, disse,
“eu fui e ouvi alguns casos julgados.” E disse: “Quando ouvia os casos,
eu observava as emoções que os advogados passavam.” E disse: “Quando
eu defendi o meu primeiro caso, depois que prestei juramento para a
bancada”, disse ele, “eu tirei o meu casaco. E era uma senhora que eu estava
defendendo. “E disse: “Eu batia na mesa. Chorava. Eu andava para trás e
para frente. “E disse: “Eu pensei que tinha ganhado o caso, isso era tudo o
que havia para ele.” E disse: “E o velho juiz assentado ali... Depois de um
tempo, ele debruçou-se sobre a bancada e disse: Juiz, Vossa Excelência,
quanto mais dessa coisa ridícula o seu tribunal terá de aguentar?’”
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pode chorar pelo doce do outro. Começe a clamar a Deus, você quer ser
curado. Isto depende de você. Agora, começe a orar, cada um de vocês,
orando por si mesmo, e orando pela pessoa ao seu lado. Comece a orar
e seja curado. Creia em Deus. E quando você sentir que você tem fé
suficiente, levante, e aceite isto. Essa é a maneira de fazê-lo.
128
Agora, Pai Celestial, aqui está um grupo de pessoas. Eu estou
tão cansado, Senhor, meu... oh, meu coração e tudo mais desfalece.
Ó Deus, o q
que mais eu p
posso fazer? O q
que mais Tu p
podes fazer?
Nada. Cabe ao povo. Ó Deus, eu oro em Nome de Cristo, para que
Tu realmente preenchas este edifício com o Espírito Santo. E assim...
Eu não sei o que mais Tu poderias fazer. Tu tens trazido isto por Tua
Palavra, Tu tens manifestado por Teu Espírito, Tu o tens conduzido
pelas mesmas marcas da Bíblia. E tudo o que Tu disseste que
aconteceria já aconteceu.
Ó Deus, que as pessoas se soltem e desfaçam suas condições
129
cerimoniosas, e fiquem longe de seus ismos, e voltem ao verdadeiro
Senhor Jesus vivente, e sejam
j
p
preenchidos com o p
poder de Deus, e
sejam curados de suas enfermidades e doenças. Ó bendito Deus, eu
ordeno ao diabo, em Nome de Jesus, que se afaste deste lugar, e saia
destas pessoas. Pois está escrito: “Em meu nome expulsarão demônios”.
130
Muito bem, fiquem de pé se vocês creem e aceitam isto.
Amém. Levantem suas mãos e deem-Lhe louvor agora. E o Senhor
vos abençoe até que eu volte a vê-los. Amém.
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foi de você. Agora, você pode se sentar e fique bem.
122
Examinem isto pela Palavra. Descubram se é a verdade. Há
uma senhora sentada próximo deste lugar vazio, sentada logo atrás.
que a faz chorar?
Ela está orando, chorando, uma mulher idosa. O q
Ali paira essa Luz sobre ela. O que é essa Luz? É Cristo. A Bíblia diz
assim. A mulher quer ser curada. Ela quer ser curada de uma doença
da vesícula biliar. Você crê que Deus vai fazê-la ficar bem? Você crê?
Então, levante-se. Você aceita isto agora? Muito bem, vá para casa e
seja curada, no Nome de Cristo.
123
Apenas creia. Você acha que Deus vai curá-la dessa condição
do fígado, senhora, e torná-la bem? Você aceita isto, crê que Ele o fará?
Ele pode. Você pode tê-Lo também, apenas tenha fé em Deus. Creia.
Você, com problema nas costas, o que você acha? Crê a mesma coisa?
Muito bem. Tu podes crer.
124
Olhem aqui. Veem aquela mulher sentada ali orando? À direita,
no final? Você gostaria de recuperar-se dessa artrite, não é? Isso é
correto. A pequena senhora, ao seu lado, também tem problemas com
o fígado. Isto é certo. A senhora falhou; ela não respondeu a isto. Essa
Luz foi em frente... na verdade, Ela foi até você a primeira vez, vê?
Você aceita sua cura? Levante-se, então. Amém. Então você recebeu
isso. Há Luz ao seu redor. Jesus Cristo ainda vive.
125
Vocês creem? Eu tenho lhes dito a verdade, a verdade da
Bíblia. Deus disse que é a verdade. Então vamos crer em Deus com
todo o nosso coração. Quantos aqui
q desejam
j
ser curados hoje
j à noite?
Quero dizer, por Deus. Vocês não podem ver que há algo aqui? É
o Espírito de Deus. Por quê? Ele está vindicando a Bíblia, não uma
pequena parte, não duas pequenas partes, mas toda a Bíblia. Jesus
Cristo ressuscitou dentre os mortos, fazendo as mesmas coisas que
Ele fez ontem. Fará hoje, e para sempre, o mesmo Senhor Jesus. Vocês
creem? Então, coloquem as mãos uns sobre os outros. Vamos ter uma
palavra de oração pelos enfermos.
126
Agora é a hora. Oh, se eu pudesse mergulhar isto no fundo do
coração! Você é uma pessoa que está doente. Estou cansado; Eu tenho
simplesmente pregado e me esforçado, e clamado, e feito de tudo.
Isto depende
p
de vocês. Deus desceu, e fez tudo o q
que p
pode fazer p
para
provar isso a vocês. É o seu tempo para orar. É a sua vez de aceitar a
Cristo. Eu já fiz isso. Eu já creio Nele. Você crê Nele? Então começe a
orar por algum tempo. Que tal orar por si mesmo?
127
Cada bebê tem de chorar pelo seu próprio doce. Um bebê não
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9
Bem, disse: “Então, eu simplesmente me senti como que
chicoteado.” Disse: “Eu saí derrotado.” Disse: “Eu saí de casa, e disse:
‘Bem, eu vou estudar outra coisa. Eu nunca vou ser um advogado.’”
Disse: “Depois de um tempo alguém bateu na porta. E aquela pessoa
era ninguém menos que o velho advogado. E ele veio, e disse: ‘Roy, eu
estava assistindo você.’ E ele disse: ‘Você sabe, este tribunal’, disse, ‘a
razão pela qual eu fiz isso, é que eu quero que você seja um advogado
de verdade.” Disse: ‘Eu sei que está em você ser um advogado, mas
este tribunal não toma suas decisões baseadas em sua emoção mental.’
Disse: ‘Você teve muita emoção mental, mas você não tinha leis na
defesa’. E, ele disse, ‘essa é a razão pela qual eu disse aquilo.’” E eu acho
que isso é uma coisa muito boa. Eu disse: “Dr. Davis, eu te agradeço.”
10
Ele disse: “Billy, todas as suas emoções e assim por diante,
e amarrando Sansão ao poste, e chicoteando-o e arrancando-lhe os
olhos, você não usou muitas Escrituras. Os homens não são salvos
por emoções e todas as pequenas histórias tristes que você conta. O
homem é salvo pela Palavra de Deus.” Isso certamente me estruturou.
Desde então eu tenho declarado isso: que Deus não nos julga baseado
em nossas emoções ou por causa das nossas afiliações com a igreja,
mas Ele nos julga pela Sua Palavra. Os céus e a terra passarão, mas a
Palavra de Deus nunca passará.
11
Agora, no dia em que estamos vivendo e os tempos em que
estamos vivendo, penso que cabe a nós verificar com a Palavra de Deus
e ver onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo. Agora,
Deus falou deste dia. E este dia é um dos dias mais marcantes q
que o
mundo já viu. É um dos maiores tempos para pregar o Evangelho que
o mundo já conheceu.
12
Agora,
g
no Velho Testamento havia cerca de três maneiras de
conhecer a vontade de Deus. É claro que uma delas era a lei escrita; a
seguinte era por um profeta; a próxima era por um sonhador. E quando
um profeta profetizava ou um sonhador sonhava, eles deixavam que
falasse diante do Urim e Tumim, e aquilo era o peitoral que estava
no peito de Arão. E lá estavam as pedras que representavam cada
tribo. E se o profeta estava correto, ou o sonhador estava certo, vinha
uma luz sagrada sobre aquele peitoral, e era chamado Urim e Tumim.
E não importava quão real parecesse... Agora, eu quero que vocês
captem isso. Não importava quão real parecesse: se aquelas luzes
não brilhassem no Urim e Tumim, Deus havia recusado a mensagem.
Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso.
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O Urim e Tumim foi abolido, porque esse sacerdócio acabou.
Mas o Urim e Tumim de Deus, hoje, é a Palavra de Deus. A Palavra
é o Seu Urim e Tumim. Ai daquele que adicionar ou retirar qualquer
coisa deste livro. Esta é a verdade eterna de Deus, e no dia em que há
pessoas dizendo: “Oh, nós não precisamos da Bíblia. Ela foi traduzida
quinze vezes ou mais; como é que sabemos se está correta?” Ainda
que os céus e a terra passem, a Palavra de Deus nunca passará. Toda
doutrina e todo o restante da Bíblia, que temos na igreja, devem estar
baseados na Palavra de Deus, devem vir da Palavra. Não apenas um
lugar; mas, de Gênesis a Apocalipse deve dizer a mesma coisa, porque
não podemos basear nossos pensamentos em uma pequena Escritura.
Pois a Bíblia diz: “Pela boca de duas ou três testemunhas, que toda palavra
seja estabelecida”.
14
Você poderia tomar uma Escritura e distorcê-La. Posso
dizer, na Escritura, “Judas se enforcou. Vá e faça o mesmo.” Mas
isso não seria aplicar bem a Escritura. Veja, isso era pertencente a
Judas, e não a você.
15
E agora, nós estamos começando hoje à noite, por duas ou
três noites, se o Senhor nos permitir com o tema: “Deus mantém Sua
Palavra.” Ele tem que manter a Sua Palavra. Para ser Deus, Ele tem que
ficar atrás de tudo o que Ele disse em Sua Palavra. E isso é exatamente
onde minha fé repousa: é sobre a Palavra falada de Deus.
16
Agora, o nosso texto começa, hoje à noite, com um povo do
pacto, lá no Egito. Eles ainda estavam lá esperando na Palavra de Deus,
que havia sido falada por meio de Abraão, que a sua descendência
peregrinaria em terra estranha por quatrocentos anos. Mas, na longa
espera, as pessoas tinham se afastado do real significado e não estavam
esperando por este dia que viria. E outra coisa que poderíamos dizer:
Eles não estavam esperando por aquilo do jeito que veio.
17
E é isso que se passa com a gente hoje: Temos nossas mentes
estabelecidas no modo como Deus tem que fazer as coisas, do jeito que
achamos que Ele vai fazê-lo, e, normalmente, estamos errados. Deus
prometeu que iria libertá-los. E quando um pequeno bebê nasceu ali
em uma casa de camponeses pobres, poucos poderiam, alguma vez,
imaginar que esse era o libertador do Egito... ou, de Israel. Mas foi.
E quando chegou o tempo para eles serem libertos, Israel falhou em
reconhecer o seu líder para libertá-los. O que foi preciso? Isto levou
quarenta anos a mais, antes que Deus pudesse, alguma vez, ter a igreja
em condições de tirá-la para fora.
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estava o seu problema, e Ele disse a ela. E ela disse: “Esse é o sinal
do Messias.” Agora, se isso pudesse ser repetido, não seria alguma
sensação, mas seria um sinal do Messias. Não para mim, mas você,
nós dois operando juntos através do Messias.
117
Agora, você sabe que eu não te conheço, nunca a vi. Você não
tem o cartão de oração, não há maneira de você chegar até aqui, nem
nada. Mas quantos crerão agora que Deus revelará isto? Eu não digo
que Ele o fará.
118
Agora,
g
Deus, Tu vês a situação. Deixe isto ser conhecido, Senhor.
A mulher tem câncer. Agora, se isso é certo, levante-se. É isto verdade?
Levante sua mão. Agora,
g
você crê? Por q
que é isso? Há uma sombra
pairando sobre ela; é negra. É a morte. Exatamente. Agora, Pai Celestial,
eu não posso controlar isso, mas eu posso Te pedir. Quando Tu estavas
na terra, Tu disseste: “Eu poderia falar com meu Pai e Ele mandaria uma
legião de anjos.” Eu oro assim, porque essa mulher tem sido usada esta
noite como um exemplo, de que Tu vais tirar o demônio de seu corpo.
E que ele saia, enquanto esta igreja ora. Não apenas eu, mas o restante
de nós. Essa, que essa sombra desapareça da mulher. Ela sabe que há
algo ali perto dela, e tem dito a ela pela Bíblia, página após página, que
é a verdade. Agora, que o demônio saia; porque, está dito na Bíblia:
“Em Meu nome expulsarão demônios”. Esse é o sinal que Tu disseste. E
eu ordeno que saia, em Nome de Jesus Cristo, como uma confirmação
para estas pessoas de que eu disse a verdade. Amém.
119
Agora, olhe, senhora, você em pé ali, agora, você não se sente
como se sentia quando se levantou. Se sente? Você se sente melhor,
não se sente? Isto se foi. Isto é exatamente correto. Agora, vocês veem?
Agora, você diz: “Isso é a Bíblia?” Absolutamente. Jesus disse: “As
coisas que eu faço, vós também as fareis.”
120
O que você acha, sentada ao lado dela? A pequena senhora
sentada ali, com as mãos em seu colo, chorando. Você está bem perto
de mim. Você crê? Você é uma juíza. Eu não conheço você; você não
me conhece. Mas Deus te conhece. E você deve ser operada, assim
foi dito, por um problema da vesícula biliar. Agora, se isso é certo,
levante-se. Agora...
121
O que você acha, pequena senhora, sentada ao lado dela? Você
crê de todo o coração? Se Deus me revelar qual é o seu problema, você
vai crer que eu digo a verdade? Você tem inchaço. Você crê que Deus
vai fazer você ficar bem disto? Você aceita isso? Fique de pé, apenas
se levante. O Senhor te abençoe. Por seu levantar, você aceitou. Isto se
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vocês crerem que Deus está colocando um selo sobre o que eu disse,
enquanto eu provar que é a Palavra de Deus. Vocês crerão? Então ore,
você que está doente e necessitado. Alguns de vocês aqui na frente,
vocês que estão mais perto de mim; apenas orem. Comece a orar se
você está doente, necessitado. Deixe Deus ancorá-lo; e se Ele fizer isso,
então certamente você verá que...
113
Agora você diz: “Irmão Branham, há um sinal.” Sim, mas
isso é o que a Bíblia disse que aconteceria. “As coisas que eu faço, vós
também as fareis.” O que ele fez? Pense sobre isso. Ore. Se você pudesse
somente crer, mocinha. Se você simplesmente não duvidasse...
114
Agora, sob a inspiração do Espírito Santo que o Anjo de Deus
que seguiu os filhos de Israel... Quantos sabem que foi o Pilar de Fogo
(Vamos ver.), uma Coluna de Fogo? Quantos creem que era Jesus
Cristo (Vamos ver suas mãos), o Logos? Quantos sabem que quando
Ele estava aqui na terra, Ele disse: “Eu vim de Deus e volto para Deus.”
Quantos sabem disso? Quantos sabem que após a Sua ressurreição,
quando Paulo O viu no caminho, Ele ainda era uma Luz? Quantos
sabem disso? Quantos viram essa foto, não de mim, mas da Luz? Eu
creio que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
115
Ele está pairando exatamente sobre esta mulher, aqui. Ela está
sofrendo com um problema em seu peito. Isto é exatamente correto. Se
isso é correto senhora, levante a sua mão. Ferindo, puxando, mantendo
pressionada; prendendo, você pode sentir alguma coisa puxar. Quando
você se levanta pela manhã, você dificilmente pode endireitar-se. Isso
é correto. Isto é exatamente correto. Agora, você sabe que eu não te
conheço, conheço? E eu não estou lendo sua mente. Agora, você diz:
“Só por acaso.” Você crê que Deus vai curá-la? Agora veja, eu não posso
fazê-lo. Eu não tenho nada aqui para curá-la. Ninguém mais tem algo
que possa curá-la. Mas, há o Espírito de Deus aqui que você tocou, para
trazer de volta a genuína verdade da Bíblia, de que Ele ressuscitou dos
mortos. Tem uma mulher tocado em Suas vestes?
116
Apenas não pense que isso é uma casualidade: A mulher
sentada ao seu lado... como você estava em uma fila de oração... a
senhora sentada lá ao lado dela, olhe para cá. Você crê que eu sou um
servo de Deus? Você? Bem, olhe para cá apenas um minuto. Você não
tem o cartão de oração, nem nada; você nunca poderia estar na fila.
Você não tem o cartão de oração, nem nada. Muito bem. Olhe para
este lado, só um minuto. Como Jesus falou com a mulher no poço
de Samaria... E Ele conversou com ela até que Ele descobriu onde
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Agora, eu acredito nisso. Eu posso estar errado; eu sou apenas um
homem como vocês. Mas acredito que a vinda do Senhor está atrasada.
Acredito que a razão pela qual Deus não pode vir, está na condição
de Sua igreja. Está toda separada e dividida, e tudo o que poderia ser
pensado está misturado nela. Tem que chegar um momento para uma
sacudida à moda antiga, para pôr em ordem a igreja de Deus.
19
Agora, tal como vemos este dia, aquele foi um tipo perfeito
deste dia de hoje. A primeira coisa que eles tinham, eles tinham a
arca, um profeta, um anjo. A Palavra, o seu profeta, o seu anjo, uma
Luz divina que os seguia. E quando eles saíram do Egito, depois que
Moisés finalmente... Deus levou quarenta anos para colocá-los em
condição. E foram quarenta anos a mais por causa de suas diferenças,
por não reconhecerem.
20
A Bíblia diz que nos dias de Noé, Deus foi longânimo. Ele não
estava querendo que ninguém perecesse. E Ele disse: “Como foi nos
dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem”. Então eu creio que
a vinda do Senhor está atrasada. Pois Ele teve que esperar muito no
tempo de Noé. Ele teve que esperar muito para trazer Israel para fora.
Eu creio que Ele está esperando há muito tempo, mas acredito que a
sua paciência está se esgotando conosco.
21
Eu me encontrei com o irmão Hooper uns momentos atrás; é
a primeira vez que o vejo em muito tempo. Disse: “Irmão Branham,
eu quero apenas um minuto ou dois com você, antes de você sair do
Arizona, pois essa pode ser a última vez que veremos um ao outro.”
Parece que haverá um grande tempo de dificuldades em algum lugar,
assim eu penso.
22
Agora, depois de quarenta anos, finalmente Deus conseguiu
juntá-los, e eles reconheceram este profeta Moisés que foi até lá com
a Palavra. E em seu caminho para fora, saindo do Egito, seguindo a
Deus, e eles chegaram a um lugar que parecia uma parada ou uma
imobilização. E, depois de terem visto a Glória de Deus no Egito,
com sinais e maravilhas que Deus havia feito; quando eles viram o
tempo da pressão vir, quando o Mar Vermelho os havia bloqueado, o
deserto os havia bloqueado, e o exército de Faraó logo atrás deles! Oh,
que hora! Mas Deus p
q
parece ter p
prazer em deixar os Seus filhos em tal
posição. É estranha a maneira que Deus conduz os Seus filhos.
23
Como um poeta costumava dizer: “Alguns pelas águas, alguns
através da inundação, alguns através de duras experiências, mas todos
através do Sangue.” Deus tem uma maneira tão estranha e peculiar de
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conduzir os Seus filhos, e quão estranho é que o bebê recém-nascido
venha a este grande deserto de pecado, e seja conduzido até aqui e seja
bloqueado. Pois, aparentemente, toda a natureza lamentava por eles.
24
Mas aconteceu que o caminho de Deus os conduzia através
do Mar Vermelho, e como é belo observar exatamente aquela hora
crucial! Ah, eu amo a Deus por isso. Deus espera até o momento mais
crucial, mas Ele pode falar em coisas que Ele coloca de acordo com a
Sua Palavra. Ele lhes havia prometido levá-los para a Terra prometida,
e Ele está obrigado à Sua Palavra. Esse grande momento crucial e
difícil... Como foi fácil para Deus resolvê-lo! Ele simplesmente pegou
a Coluna de Fogo e moveu-A entre eles e os egípcios que vinham, e
era luz para Israel e escuridão para eles.
25
Agora, isso é o que está acontecendo agora, meu irmão. Está
chegando a um ponto que, para aqueles que rejeitam a Cristo, Ele
está Se tornando escuridão para eles; para aqueles que O aceitam, está
Se tornando claro para eles. Nós estamos vivendo exatamente nesses
dias antes de cruzar. E você notou como foi fácil para o Criador, Deus,
enviar um forte vento leste, e dividir o Mar Vermelho e levar Seus
filhos para atravessá-lo?
26
Oh, o Mar Vermelho temeu e simplesmente se dividiu
formando muros, porque o caminho de Deus passava através dele.
Essa é a maneira que Deus faz as coisas. Se as pessoas... Essas pessoas
que estavam mantendo Sua Palavra, caminhando na Luz, movendose e seguindo os comandos de Deus: todas as coisas simplesmente se
abriam para eles. E se você quer que as coisas se abram, tome a Deus
em Sua Palavra e comece a se mover adiante.
27
Agora, nós entendemos que eles chegaram a um lugar
chamado Cades-Barneia. Esse foi o tribunal de juízo, ou um tempo de
teste para todo Israel. E Deus sempre testa Seus filhos através de Sua
Palavra. Vocês ouviram isso? Deus testa Seus filhos através de Sua
Palavra. Se você crê em Sua Palavra, Deus testa você pela Palavra.
28
Agora, se vocês observarem, ali chegou o tempo de atravessar
e espiar a terra. E quando eles foram para espiar a terra, eles voltaram,
os doze. Dez deles disseram: “Não podemos tomá-la. Nós apenas
não podemos tomá-la, porque as cidades são todas muradas e nós
parecemos gafanhotos ao lado daqueles grandes gigantes.” Mas
dois deles disseram: “Nós podemos tomá-la.” Esses foram Calebe e
Josué. E, amigos, eu quero que vocês observem que Calebe e Josué
estavam olhando para uma coisa, e os dez estavam olhando para
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o altar. E nós, Pentecostais, acreditamos que temos algo que eles não
tinham. Eu acho que devemos voltar e pegar o que eles tinham.
107
Pai Celestial, estes que levantaram suas mãos são Teus filhos,
pelo puro e genuíno Evangelho. E eu oro, Pai Celestial, que na semana
que vem Tu me ajudes
q
j
a entrar nisto. E eu oro para
p
que
q Tu tragas
g muitos,
muitos, muitos juntos. Ó Deus, derrube o muro de separação entre
os ministros desta cidade, e de outras cidades, e torne-os todos uma
enorme irmandade. Conceda-O, Senhor. Que a Tua Palavra encontre
seu lugar, doce e profundo, em cada coração, em Nome de Jesus.
108
Eu oro para que Tu salves a todos que levantaram suas mãos
esta noite. Eles disseram que creram. Eles creram nisto, porque eles
creem que é a Palavra. Eles estão confiantes, e não em qualquer outra
coisa, mas na Palavra. Deus disse assim, isso encerra o assunto. E eu
oro para que Tu os abençoes. Abençoe cada um que levantou as suas
mãos. Conceda-O, Pai.
109
Estou tão feliz que mais de noventa e cinco por cento das
pessoas - sim, mais do que isso - levantaram suas mãos, aqueles que
realmente creram ser a verdade, quando nada mais tem sido dito esta
noite, porque eles creram em mim, Senhor, que sou Teu servo. E eu
oro para que Tu confirmes isso, e confirme ser a verdade, que eles
possam saber que o Teu servo não está aqui por vanglória pessoal.
Estou aqui por causa do Teu Evangelho. E eu oro para que Tu salves
a todos e tragas um reavivamento à moda antiga construído sobre
a Rocha sólida, Cristo. E coloques na igreja sinais Bíblicos reais e
verdadeiros milagres Bíblicos. Em Nome de Jesus eu oro. Amém.
110
Eu disse a Billy para não distribuir quaisquer cartões de
oração, e ele não o fez. Não há cartões de oração distribuídos. Mas eu
vou conduzir isso por conta própria para acreditarem na mensagem
que eu tenho pregado, que ela vem de Deus. E se eu tenho pregado a
verdade, Deus está obrigado a confirmar que é a verdade. Isto é certo.
111
E eu creio em sinais verdadeiros da Bíblia. Eu creio que o
mesmo Jesus que os fez quando esteve aqui na terra, Ele os faz hoje,
nem mais nem menos. O que Ele fez naqueles dias, Ele o faz agora. E
estas coisas estão escritas. E não são para tirar, ou adicionar.
Agora, se eu disse a vocês a verdade, eu oro para que Deus
112
confirme isso, e deixe que a Sua Palavra o manifeste. E se você aceitou
a verdade ou não, que Deus vindique isto, sem uma pessoa chamada
a esta plataforma. Agora, eu não digo que Ele o fará. Você está
sentado na audiência. Eu não sei. Mas se Ele o fizer, Ele vai fazer todos
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seu caderno de anotações e lápis. Vocês vão ver de onde vamos trazer
isso diretamente até os dias de hoje. Tudo começou em Gênesis; desta
forma começou isto. E está vindo para a semente agora.
102
Agora você, pecador, levantaria sua mão e diria: “Irmão
Branham, ore por mim. Eu sou um pecador, e eu não quero continuar
no caminho errado. Eu quero estar certo.” Deus te abençoe, filhinho.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso é bom. Lá
em cima na galeria, levante sua mão e diga: “Irmão Branham, eu sou
um pecador, mas eu realmente creio que você está dizendo a verdade.
Eu quero que você ore por mim.” Deus te abençoe, senhora. Deus
te abençoe, senhora espanhola. E Deus te abençoe, senhora sentada
lá. Em cima nas galerias à esquerda. Alguém lá em cima. “Irmão
Branham, eu não sou um Cristão, mas eu creio que você está dizendo
a verdade. Ore por mim.” Diria isto com as mãos erguidas?
103
Muito bem, as galerias na parte de trás. Diria você com a mão
erguida: “Eu creio, Irmão Branham, que você está dizendo a verdade.
Eu quero que você ore por mim.” Galerias à direita, você levantaria a
mão e diria: “Eu creio com todo o meu coração que você está dizendo
a verdade, pregador. Eu quero que você ore por mim, para que eu seja
ancorado corretamente.”
Oh, escutem aqui, filhos. Se vocês não estão ancorados
104
corretamente... Isso é uma coisa pequena. Está apenas começando
agora. Deixem isso ir por cerca de três ou quatro anos, e então
observem o que acontece. Vocês verão de tudo. Correto. Haverá todos
os tipos de sinais. Deus disse que haveria.
105
Agora, enquanto vocês têm suas cabeças inclinadas, vamos
orar. Apenas ouçam a música.
Não passe de mim, ó gentil Salvador,
Ouça meu humilde clamor;
Enquanto a outros Tu estás chamando,
Não passes de mim.
Salvador, Salvador,
Ouça meu humilde clamor;
Enquanto a outros Tu estás chamando,
Não passes de mim.
106
Agora, com suas cabeças inclinadas. Essa música costumava ser
cantada na era Metodista, quando eles tinham o Espírito de Deus sobre
eles. E as pessoas desmaiavam e caíam no chão. Pregadores pregavam
duro sobre o inferno. As pessoas gritavam e choravam e corriam para
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outra coisa. Os dez estavam olhando para as circunstâncias, e Calebe
e Josué estavam olhando para a Palavra de Deus. Eles disseram: “Nós
podemos tomá-la, porque somos bem capazes de fazê-lo, porque
Deus disse que podemos fazê-lo.”
E eu creio que esta noite, tão duro quanto eu tenho pregado,
29
e outros ministros que têm a visão... Eu ainda creio que há alguma
maneira de nós quebrarmos o muro de separação, e fazer com que as
igrejas de Deus se unam como uma irmandade. Eu não sei como isso
será feito, mas Deus disse que Ele teria uma igreja sem mancha, sem
mácula, sem ruga. E Ele vai tê-la. Eu creio nisso.
30
Então, eles conseguiram um falso profeta. Quando as pessoas
não recebem a verdade, ainda que seja uma minoria, eles levantarão para
si um falso profeta. A Bíblia diz que nos últimos dias, esses falsos
profetas... as pessoas amontoariam para si doutores tendo comichão
nos ouvidos, e se desviariam da verdade para as fábulas. Agora, Deus
tem que manter Sua Palavra; Ele tem que fazer isto. “...se desviaram da
verdade para as fábulas.” E vocês percebam, eles foram e conseguiram
outro homem com o nome de Coré. E Coré reuniu todo o povo (tantos
quantos ele pôde), e puxou-os para fora e separou-os do restante deles,
e ele começou uma pequena denominação para si mesmo.
31
Dizendo: “Há mais profetas além de Moisés; há mais homens
santos”. Somos todos homens santos, e cada um de nós tem tanto
direito de crer nisso, como eles têm de crer naquilo. Mas, irmão, isto era
uma mentira, para começar. Deus tem um programa, e esse programa
está escrito em Sua Palavra. E a Sua Palavra diz: “Nós devemos ser
um, todos juntos.” Sem divisões, sem dissensões, sem agitações e
confusões, mas devemos ser um. Cristo orou para que nós fôssemos
um, e Ele disse: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros.”
32
Como podem dons e sinais operar em uma igreja? Como Deus
pode aperfeiçoar a Sua igreja quando há tanta divisão entre nós?
Como pode, quando um diz isso e outro diz aquilo e outro diz outra
coisa e todos se contradizem. Existe um juiz supremo: Esse é a Palavra
eterna do Deus eterno. E Deus mantém a Sua Palavra. Então, o mais
rápido que pudermos alinhar com essa Palavra, melhor será para nós.
Deus mantém a Sua Palavra.
Agora, se vocês observarem o que causou este problema,
33
havia uma multidão mista que subiu com eles. O Sobrenatural havia
se manifestado no Egito. E quando o Sobrenatural aconteceu, todos se
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reuniram ao redor disto, e isso fez com que uma multidão mista fosse
com eles: não regenerados, corações não convertidos subindo, tentando
imitar o verdadeiro crente. E isto sucedeu nos dias de Noé; sucedeu nos
dias de Cristo; está profetizado na Palavra de Deus para ser a mesma
coisa neste dia. O Sobrenatural tem sido manifestado. E lá se foi uma
multidão mista: não regenerados, corações inconversos, não guardando
a Palavra de Deus, apenas personificando alguma coisa.
34
O que aconteceu com vocês, Luteranos? Muitos anos atrás,
na Primeira Reforma, vocês seguraram a tocha da liberdade em suas
mãos. Vocês eram a luz de Deus. O que aconteceu com vocês? Porque
vocês leram na Bíblia, “O justo viverá pela fé”, e vocês se organizaram
em torno dessa Escritura e tornaram-se um grupo isolacionistas, e
Deus tirou a tocha de suas mãos. Isso é verdade. O justo viverá pela
fé, mas há mais Escrituras além desta. O que aconteceu com vocês,
Metodistas? Nos dias de João Wesley, que teve o grande avivamento
que salvou a Inglaterra, quando Wesley e Asbury e muitos deles
estavam aqui em um dos maiores avivamentos que esta nação já
conheceu, vocês seguraram a tocha em suas mãos. Mas, depois da
partida de João Wesley, o que aconteceu? Vocês pegaram um monte de
alunos de seminário ali que organizaram o grande grupo e definiram
a sua doutrina baseada na santificação e agora negam isto, e Deus
tirou a tocha de suas mãos. Correto.
35
E algum pequeno homem negro caolho, lá longe, na Califórnia,
recebeu o batismo do Espírito Santo, e Deus colocou a tocha nas mãos
dos Pentecostais. Mas o que aconteceu? Vocês seguraram a tocha em
suas mãos, mas a primeira coisa que vocês souberam, vocês foram
e fizeram uma pequena doutrina, assim como o restante deles, e se
estabeleceram; e Deus tirou a tocha de suas mãos. Vocês começaram
a dividir-se. A primeira coisa que Deus fez foi restaurar os dons. Ele
começou com o falar em línguas, e vocês falaram em línguas. Então
vocês fizeram disso uma doutrina, a evidência inicial: ninguém
poderia receber o Espírito Santo sem falar em línguas, e todos os que
falavam em línguas, tinham o Espírito Santo. Isso está bem, mas vocês
fizeram disso uma doutrina, e Deus tirou a tocha de suas mãos.
36
Logo veio a nova doutrina, a Unicista. Eles começaram a
batizar em Nome de Jesus. Isso estava tudo bem; isso está na Bíblia.
Mas o que aconteceu? Vocês fizeram uma doutrina disto, e onde
vocês estão hoje? Nas extremidades também, porque vocês não
seguraram a tocha. Vocês se organizaram e colocaram um ponto
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que possa ser colocado, além daquele que já foi colocado. E, Pai, nós
humildemente queremos construir sobre esse fundamento.
95
Cura Divina, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, nós
cremos nessas coisas; e oramos, Deus, que Tu nos ajudes a receber
essas coisas. E agora, algum dia, quando a minha voz sair de Tua tela
lá em cima, diante de Phoenix, e diante das outras cidades que eu
clamei contra isso, então, eu oro, Pai, que se diga que isso foi bem
feito. Eu oro pelos que estão aqui, que estão ordenados para a Vida
Eterna, que ouçam a Tua voz esta noite, e venham. Pois eu peço isto
em Nome de Jesus.
96
Com nossas cabeças inclinadas, só um momento. Eu sei que vocês
pensam que é um tempo horrível para fazer uma chamada de altar. Mas,
ainda assim, algo em mim diz para fazê-lo. Agora, eu quero que vocês
inclinem suas cabeças só por um momento, e eu quero que vocês pensem
sobre isso um pouquinho. Apenas meditem, em silêncio.
Alguma vez eu lhes disse alguma coisa errada? Tenho eu
97
sempre tentado ficar com a Palavra de Deus e na Bíblia de Deus? Eu
quero que vocês pensem nisso. Tem Deus alguma vez falhado em
vindicar as coisas que eu disse? Por quê? Não sou eu; é Ele. Ele honra
a Sua Palavra. Isso é certo. Pensem sobre isso agora.
98
Se você tem estado se esfriando e ficando longe da Palavra,
e você vai prometer a Deus que a partir de hoje à noite você vai
examinar a Palavra, com tudo o que você puder; você vai observar
atentamente e ver que é a Palavra, levantará a mão para Ele, com suas
cabeças inclinadas? Deus abençoe você, você. Isso é bom. Isso é bom.
Isso é bom. Literalmente, centenas de mãos.
99
Quantos creem que o que eu tenho dito tem sido a verdade?
Todas as cabeças inclinadas agora. Levante sua mão. Deus te abençoe.
Isso é bom. Parece que cerca de noventa e nove por cento. Obrigado.
Eu amo vocês por isso.
100
Gostaria de saber se há um pecador aqui que sabe que neste dia,
quando é um tempo tremendo, um momento tão terrível, esse tempo de
angústia, e essas coisas estão acontecendo. Quando você vê o inimigo
aparecer assim, e você vê todas essas coisas acontecendo, você não sabe
que estamos no fim dos tempos? Você não sabe que são sinais de aviso?
101
O Senhor permitindo, eu vou pregar, em algumas noites, sobre
“A Junção.” Eu quero que vocês ouçam isto. Apenas mostrar-lhes
palavra por palavra através da Bíblia. Eu quero que vocês tragam o
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89
O homem, por si mesmo, é que produz todas estas sensações:
tirando vinho de água, e coisas assim, e talos de milho que se arrastam.
Todo esse tipo de coisa é do diabo. Certamente que é. Deus não precisa
de nada, você não precisa de nada para provar, exceto da Bíblia e do
Espírito Santo que está aqui para vindicar a ressurreição de Jesus Cristo.
90
Eu conversei com um homem não mais que meia hora, ou
quarenta e cinco minutos antes de eu vir para a reunião, furioso como
um maníaco. Oh, ele pensou que poderia fazer alguma coisa também,
vejam. Pegou o caminho errado. Volte para Deus, igreja. Vamos orar.
91
Pai Celestial, estou livre. Tenho dito o que está no meu coração.
Eu falei áspero para ambos, pessoas e ministros. Como Paulo disse em
Coríntios, como ele lhes disse onde estavam, e que ele os amava, mas
depois ele começa a deixar o chicote do Evangelho descer. E contaramlhe que o Senhor disse para fazerem isso e aquilo. Ele disse: “Por
acaso saiu a Palavra de Deus de vocês, e veio a vocês somente? Se alguém for
espiritual, ou um profeta, reconheça que o que eu escrevo são mandamentos do
r mas se ele for...” Se alguém acha, deixe que ele seja ignorante;
Senhor,
essa é a Sua Palavra, Pai. E eu creio que São Paulo da Bíblia era o Teu
servo. E eu creio que tudo o que ele escreveu é a verdade que veio de Ti.
E peço a Deus, nesta noite, que sacuda esta pequena igreja, nesta hora
solene, enquanto eles estão com suas cabeças curvadas, muitos aqui.
E, Senhor Deus, para aqueles que estão indo com essas
92
sensações, Pai, eu oro para que Tu fales, por favor, de alguma forma,
a esses homens, Senhor. Deixe-os ver que isso não é o Espírito Santo;
não é o Espírito Santo. A Bíblia condena isto no espírito que está
dentro de mim. Se eu sou Teu servo, Senhor, então há algo em mim
que diz que está errado, e clama contra isto.
93
E, Senhor, eu tenho feito isso com todo o meu coração.
Não tentando menosprezar algum irmão, ou tentar subestimar os
pensamentos de qualquer homem, mas para manter o Evangelho e
a convicção do Espírito Santo, que agora está falando através de Teu
servo. E eu creio com todo o meu coração. Abençoe o povo.
94
E eu oro para que esta seja uma noite de reunião de clamor à
moda antiga em seus lares, um arrependimento à moda antiga. E que
amanhã à noite, comece um verdadeiro avivamento, que as pessoas
venham a cada igreja e que seja em toda parte nesta cidade, e um grande
avivamento do Espírito Santo acontecendo, com os verdadeiros sinais
de Deus. E que seja construído sobre a Bíblia, de modo que a fundação
possa ser sólida. Conceda-o, Senhor. Pois não há outro fundamento
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final depois disso, e isso se estabeleceu.
37
Deus começou um movimento de cura divina entre os
interdenominacionais, e o que aconteceu hoje à noite? Irmão, eles
fizeram uma doutrina disso, e agora eles construíram o seu ministério
baseado em fantasias, e isto chegou a um ponto onde há todos os tipos
de sensações. Estou indo para a Costa Oeste; espero que isso nunca
me atinja. Mas oh, misericórdia, tudo o que você poderia pensar que
esteja no almanaque, e não na Bíblia de Deus, todos os tipos de ismos,
e fantasias; e o movimento Pentecostal tem se tornado baixo com
pequenos ismos e emoções. E Deus vai tirar a tocha da cura divina,
pois Ele não pode colocar qualquer coisa real em algo que não tem
nenhum fundamento. A Palavra de Deus é a Sua fundação.
38
Meus amigos, não é de se admirar que o povo pentecostal
esteja fracassando. Vocês uma vez agitaram a tocha alguns anos atrás,
porém há apenas dois grupos que ficaram. Um deles tem ido para um
grande grupo de rituais de formalismo. Tudo que vocês fazem é ter
um pouco de... como um Presbiteriano: ir à igreja e ter que se apressar
para voltar para casa, à noite, para enfiar a cabeça na televisão para
ver “Quem ama Suzy.” Vocês sabem que é a verdade. E vocês têm
nada além do jogo de beisebol, jantares de sopa, e tudo mais em suas
igrejas. Vocês sabem que é a verdade. E Deus nunca poderia basear-Se
e estabelecer-Se nessas outras coisas que nada são além de confusão.
39
E o outro grupo partiu para o extremo de tudo que é coisa:
um bando de ismos, viciados, fanáticos, radicais, tudo o que eles
poderiam encontrar na forma de sensações emocionais. Se o diabo
não pode impedi-lo de ver a verdade, ele vai empurrá-lo para outro
extremo em algum lugar.
40
O Dr. Roy Weed, o presbítero estadual das Assembleias de
Deus, de Indiana, um dos meus amigos do peito de uma verdadeira
igreja... um irmão. E aqui, há não muito tempo, o irmão Weed estava
falando, e ele sabia que a minha posição era: Permanecer no meio
da estrada. Nunca ir ao fanatismo, ou nunca ir ao formalismo, mas
permanecer com a pura Palavra de Deus não adulterada, e construir
sobre essa base sólida, e não aceitar nada, a menos que seja confirmado
na Palavra de Deus.
E eu lhe disse, no centro do caminho. Em uma Convenção de
41
Negócios, recentemente, o irmão Weed, eu acho, não sabendo que eu
estava ali, ele disse: “Eu ouvi o irmão Branham dizer: ‘No centro do
caminho’.” Ele disse: “É claro que vocês sabem que não é a boa ética.

10

CRENTES DA BÍBLIA

Um homem que fica no meio do caminho pode ser atropelado.”
Em poucos minutos, o mestre de cerimônia disse: “Irmão
Branham, você tem uma palavra a dizer?”
Eu disse: “Certamente que sim.” Eu disse: “Irmão, esses
irmãos se tornaram tão terrenos que eles nunca poderão subir para
ver o ‘Assim diz o Senhor’”.
42
Esta estrada que estamos viajando é uma estrada de sentido
único; você não volta nela. Ou você vai com Deus, ou vai para os
extremos, ou de um lado ou de outro. E a única maneira que você pode
fazê-lo... Irmão, nós não precisamos de toda essa coisa formal que
temos hoje, nós também não precisamos de todo esse fanatismo que
temos hoje. Há muito do real e genuíno Espírito Santo, e os céus estão
carregados com isto e não há necessidade de termos um substituto, e
tentar chegar ao céu baseado em alguma sensação, quando a Palavra
de Deus diz que você não pode fazer isso. Qual é a utilidade de aceitar
um substituto? Nem juntar-se a uma igreja e colocar o seu nome no
livro, ou ir até ali e entrar em algum tipo de coisa que você vai ter que
saltar para cima e para baixo, ou correr óleo de suas mãos ou faces
sangrentas, ou algo, quando essa coisa veio do inferno. Não está na
Palavra de Deus. Se você crê que eu sou um profeta de Deus, receba a
minha palavra e fique longe de tais coisas.
43
A Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo enganaria os
próprios
p
p
eleitos, se p
possível. Se você tivesse estado comigo
g nas selvas
da África, e observado aqueles pagãos produzirem sangue em suas
mãos, o despejarem em um crânio e bebê-lo, vocês saberiam melhor.
Certamente. Vejam, eu acredito em sinais e maravilhas, mas eles têm
que ser sinais e maravilhas de Deus.
44
Sobre a junção de cada tempo, que eu vou falar em algumas
noites... Ouçam isto, irmãos: Quando todo o céu se abre, todo o inferno
se abre com ele. A Bíblia diz: “Nos últimos dias eles dirão: ‘Ei, Ele está
no deserto.’ ‘Ei, Ele está aqui’. ‘Ei, Ele está ali’,” todos os tipos de sinais e
maravilhas.” Disse: “Não acreditem, pois assim como o relâmpago sai
do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho
do homem. E todo olho O verá, todo joelho se dobrará, toda língua O
confessará.” Certamente. Nos últimos dias, isto está para acontecer.
45
Filhos, a Bíblia diz: “Como Janes e Jambres (o deus de duas cabeças
do Egito) resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens
de mentes reprovadas quanto à verdade.” A verdade é a Palavra de Deus.
Ele disse: “O que é a verdade?” “Santifica-os Pai, através da verdade.” Tua
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certamente eu acho. Eu creio que eles são homens de Deus. Eu creio
que eles são bons pregadores, podem sair e pregar melhor que eu a
qualquer momento. E Deus os ajude. Mas eles simplesmente tomaram
o caminho errado. Isso é tudo; é apenas a coisa errada, irmão. Isto não
está na Palavra de Deus; não brilha no Urim e Tumim. E não há um
estudioso no mundo que pode colocar isso sobre o Urim e Tumim de
forma sensata, e trazer isso através da Bíblia como você pode com a
cura divina, e outras coisas desse tipo.
86
Então, para que estou aqui? Estou aqui para ajudá-los. Estou
aqui para tentar levá-los de volta para a sua igreja, voltem. E se vocês,
pastores, que estão aqui, caíram no erro, arrependam-se e vão ao seu
púlpito e digam: “Igreja, estamos voltando para Deus.” E tenham
um avivamento à moda antiga, e parem de fazer confusão com seu
vizinho do outro lado da rua. Se ele não crê como você, aperte a mão
dele e seja um irmão, de qualquer maneira.
87
Unam-se e tenham reavivamentos juntos. Consigam
pregadores que fiquem com a Palavra de Deus, e não se apartem
daqui. Leiam a Palavra. Alguns de vocês não leem a Palavra nem uma
vez por semana. Vocês devem ler capítulo após capítulo, todos os dias.
Meditem. Se você tirar a sua cabeça dessas velhas revistas e coisas que
você está lendo, e sair desta velha... Tantos artigos e assim chamados
de literatura religiosa que não deveriam nunca estar no mercado. Isso
é tão ruim quanto ler algumas dessas outras revistas. Coisas que são
falsas doutrinas, e todos os tipos de dogmas e baseando-se sobre...
na verdade. Ora, uma doutrina não pode ser baseada em alguma
experiência. A doutrina é baseada na Palavra de Deus, e não na
experiência. As pessoas podem ter experiências de todo tipo.
88
Eu tenho viajado nas selvas. Tenho visto os feiticeiros, e eles
têm me desafiado. Parado ali e fazendo todos os tipos de coisas do
diabo. Observando como ele faria... Vê-lo tomar uma vara e sustê-la
no ar, colocá-la no chão, e fazê-la ir embora, rastejando como uma
cobra. Virar-se e pegar um copo de água, torná-la para a cor púrpura
parecida com o vinho, e queria que eu a bebesse. E depois, esse mesmo
grupo disse que o Senhor lhes falou de todas aquelas sensações. E
finalmente chegou a isso, disse: “Pegue sua mãe, e deite-a ali e mate-a;
coloque o corpo sobre o altar, e eu vou levantá-la no terceiro dia. Pois
está escrito: ‘Ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo,’ e você coloque
a sua mãe lá.” As autoridades tiveram que levá-lo preso por matar sua
mãe, certamente.
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para confirmar a verdade. Deus confirma a Sua Palavra, mas se Sua
Palavra... Se os sinais que estão seguindo não estão na Palavra de
Deus, então é um produto manufaturado de outra coisa. Que bem
isto faria a você? A cura divina é de Deus, certamente ela é. Porém a
cura divina é uma obra consumada. Isto é certo. Não há mais nada
que você possa fazer a respeito; você tem que aceitar a Deus. Tem que
aceitar e crer por fé.
81
Como você vem a Cristo? Não é porque você se debulhou em
lágrimas no altar; não porque você chorou a noite toda; não porque você
buscou a Deus, porque você nunca buscou a Deus. Nem um homem
buscou a Deus em qualquer momento. Nem um homem O tem procurado
em qualquer momento. Jesus disse: “Ninguém pode vir a Mim se Meu Pai
não o trouxer primeiro, e todo aquele que meu Pai me deu, vem a mim.” Isso é
certo. “E aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora.”
82
Ouçam aqui, a Bíblia diz: “Aquele que ouve as Minhas palavras
e crê Naquele que Me enviou tem a vida eterna”, sem uma sensação, sem
qualquer outra coisa. “Aquele que ouve as Minhas palavras e crê Naquele
que Me enviou tem a Vida Eterna.” Agora você toma essa “Vida Eterna”
e corre para a palavra grega que corresponde a isto, e veja se isto não
é “Zoe”. Zoe é “a própria vida de Deus.” Qualquer que crê em Jesus
Cristo (não quero dizer, crer intelectualmente, mas com o seu coração,
crê em Jesus Cristo), a vida de Deus entra em você e você tem a Vida
Eterna. E você passou da morte para a vida, e Cristo disse: “Ele nunca
virá a julgamento, mas eu o ressuscitarei no último dia.”
83
Agora, esta é a Palavra de Deus para isto. Você crê que é a
Palavra de Deus ou de outra pessoa? Melhor tomar a Palavra de
Deus para isto. Isto é certo. Pois, os céus e a terra passarão, mas a Sua
Palavra não passará. Então fique com a Palavra de Deus. Vamos orar.
84
Oh, meus filhinhos, meus amiguinhos de Phoenix. Quantas
vezes eu tenho estado em Phoenix? Eu já pedi a vocês por alguma coisa?
Tenho eu alguma vez lhes pedido um pouco de comida? Eu já lhes pedi
para me darem um lugar para ficar e pagarem a minha passagem? Não,
senhor, nunca. Eu já lhes pedi para me seguirem ou deixar-me construir
uma grande igreja aqui para vir ficar com vocês? Não, senhor, nunca.
Eu acho que vocês têm ministros; vocês têm igrejas. Eu só venho para
ajudá-los; Deus sabe que é verdade. Eu só venho para ajudá-los, e é
para isso que eu vim desta vez: para ajudá-los.
85
“Irmão Branham, o que você pensa sobre esses ministros
que estão ensinando isso?” Eu acredito que eles são servos de Deus,
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Palavra é a verdade. Nós não precisamos de alguma coisa falsa quando
Deus tem a coisa real para nós. Nós não precisamos...
46
Eu estava falando com um ministro, em Los Angeles, há alguns
meses, quando uma... Havia algo sobre trazer uma pequena mulher do
Egito. E qualquer pessoa com bom senso conhece aquelas Madonas;
ora, nós as temos em nossa cidade. Há uma pequena mulher que vive
em Charlestown, Indiana, que é classificada como uma pecadora e
uma beberrona. Ela derrama sangue de suas mãos a cada mês, a cada
28 dias. Quando eu estava na Cidade do Vaticano, em Roma, eles têm
dezenas delas lá. Certamente.
47
E, quando este ministro publicou que o óleo que saía da mão
daquela mulher iria curar as pessoas, ao colocá-lo em seu rosto,
quando o sangue que saía de lá significaria a salvação para as nações,
eu liguei para o ministro e disse: “Irmão querido, eu te amo, mas
você construiu seu ministério baseado em sensações, e isso tem que
vir ao fracasso.” Eu disse: “Se eu pudesse pregar o Evangelho tão
bem, a metade que você pode, eu nunca iria falar uma coisa dessas.”
Certamente. Eu disse: “Você percebe que se esse óleo ou esse sangue
tivesse um pouquinho de virtude nele, o que aconteceu com o sangue
de Jesus Cristo?” Estás desviando para longe de Cristo, o que é
anticristo, contra Ele.
48
Se alguma coisa pode vir de você, isto vai mostrar que é
corporal. Se o sangue pudesse vir de uma visão e cair em suas mãos,
então, isso seria o corpo físico de Cristo e Ele teria vindo. Pode haver
uma visão, com certeza, mas não é coisa literal. Se um sapo sair de
você, é porque ele entrou em você. Certo. Eu não estou com raiva, eu
não posso estar e ser um servo de Deus, mas o que me deixa zangado
é ver que essas coisas fazem tropeçar os filhos de Deus.
Oh, o que começou qualquer culto? Foram filhos famintos,
49
tentando encontrar algo para comer. E se vocês, bando de pregadores
preguiçosos, não lhes dão o Evangelho, eles vão comer ali fora em
uma lata de lixo. Isto é certo. Eu responsabilizo vocês, pregadores.
Isso é certo. Se vocês não derem aos filhos o pão da Vida, eles vão
tomar algum tipo de refugo da lata de lixo e comerão. Isto é certo.
Não há nenhuma Escritura para isso; não há tal coisa. Unicamente a
Bíblia está condenando isto. Jesus não aparece com cicatrizes em Sua
cabeça. Se Ele aparece, Ele tem vindo e todo joelho tem se dobrado,
toda língua o tem confessado. Mas a Bíblia diz que eles diriam: “Ei,
Ele está no deserto, em torno de Phoenix, ou onde possa estar, mas
não creiam nisto. Olhe! Ele está no lugar secreto, não creiam nisto”.
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50
A Bíblia diz que naquele dia muitos se levantarão e dirão:
“Senhor, não tenho feito muitas coisas em Teu Nome? Não tenho profetizado
em Teu nome? Não tenho feito grandes obras em Teu nome?”
Ele disse: “Eu direi a eles: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós praticadores de iniquidade.”
51
Irmão, até que alguma coisa tenha acontecido no coração
de um homem que o tenha mudado... Ah, se eu soubesse que orar
pelos enfermos já tinha começado e operado de tal maneira, eu até
lamentaria ter feito menção disso. Mas eu sei que há um verdadeiro
Espírito de Deus que cura os doentes. E eu sei que o diabo está tentando
fazer imitações em todos os lugares. Isso somente prova que há um
Real, e isso não vem de óleo de um corpo
p humano, também não vem
de sangue, nem vem de qualquer coisa de um homem. É uma obra
consumada no Calvário, e sua fé naquela obra consumada. Se cada
apropriação foi feita no Calvário, se tudo o que Deus prometeu foi
consumado no Calvário, e se a obra foi consumada, você não precisa
de nada mais além de fé para crer. Isso é tão correto, quanto real.
Fique com a Sua Palavra. Deus disse que estas coisas aconteceriam.
Elas estão aqui diante de nós. Nós as vemos; nós as observamos.
52
Outro dia, antes de sair de casa para vir a Phoenix, Arizona,
eu tive trinta chamadas em menos de duas horas de Atlanta, Georgia;
Birmingham, Alabama, e muitos lugares. Os ministros dizendo:
“Irmão Branham, o dogma da Costa Oeste tem atingido este país.
Deixe Phoenix para trás e venha aqui, irmão Branham. Com certeza
eles vão te ouvir. Se não o fizerem, as nossas igrejas estarão perdidas.”
53
Eu disse: “Irmão, eu não posso ir”. Eu prometi ir a Phoenix.
Mas você, como um homem de Deus, suba ao púlpito e tome essa
Palavra de Deus, e “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e um estranho
elas não seguirão.” Isso é correto.
54
Oh, filhinhos, qual é o problema? Nós vamos a um extremo.
Vamos ficar na Palavra. Vamos nos manter neste tema o restante
da semana.
55
Oh, irmão, separe-se para Cristo; fique com Ele. Você não sabe
que está chegando a hora? A Bíblia diz: “Eles vão do leste para o oeste,
norte e sul, tentando encontrar a verdadeira Palavra de Deus e falham
em ver isto.” Vocês não percebem que estamos nos últimos dias?
Vocês não percebem que essas coisas devem acontecer nos últimos
dias? Estamos aqui! Deus mantém a Sua Palavra.
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com ninguém. Se eu estivesse, se eu fizesse isso como um desabafo de
raiva, eu deveria ir para o altar e me arrepender por isso. Isto é certo.
Digo essas coisas no puro amor Cristão.
75
E você que não vai voltar, eu quero que você me faça um favor:
marque em um pequeno pedaço de papel e coloque-o em sua Bíblia
e diga: “O irmão Branham disse: ‘ASSIM DIZ O SENHOR.’” Então se
Deus nos deixar viver, observe que esta coisa está se aproximando. Se
Deus nos permitir viver por mais alguns anos e eu passar por Phoenix,
pegue aquele pequeno pedaço de papel amarelado, e suba ao púlpito
e diga: “E quanto a isto, irmão Branham?” Então eu vou colocá-lo nas
minhas costas, e você entre em seu carro e me leve pela rua, com um
letreiro nas costas: um falso profeta.
76
Essa coisa é proveniente do diabo, e isto confundirá e
despedaçará a igreja, tão certo como o mundo existe, porque não está
na Palavra de Deus. Isso não brilha no Urim e Tumim; fique longe
disto. Amém.
77
Deus é verdadeiro. Deus faz sinais, Deus faz milagres; mas
nós temos uma multidão mista, irmãos. Eles têm visto o Sobrenatural
manifestado, eles estão tentando trabalhar em cima de alguma
ansiedade, e fazer algo mais. E a primeira coisa que você sabe, os
demônios podem entrar nisso gradualmente, até que ele escorregue
para um extremo, e agora estão aplicando isto à salvação e cura. Vai
chegar a um ponto onde eles vão até mesmo fazer descer fogo do
céu, como prova.
78
Ouçam, deixem-me mostrar-lhes o que a Bíblia diz. Paulo
disse: “Se um anjo do céu vier e pregar outro Evangelho além deste que você
ouviu, seja anátema.” Ele disse: “Ainda que eu pudesse falar em línguas
dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada sou. Embora eu
possa ter fé para mover uma montanha, extrair pão de minha mão,
óleo de minha mão, ou fazer qualquer outra coisa, eu nada sou.”
79
Tudo o que ele fizesse à luz disto, ainda seria nada. Ele poderia
dar todos os seus bens para alimentar aos pobres, ele poderia fazer
todas essas coisas diferentes, e ainda assim ele não seria nada até
que a pequena fonte principal desça aqui para conduzir sua vida,
exatamente de acordo com a Palavra de Deus. Isto é certo. Eu sei que
é difícil, que é forte, mas é a verdade. Então me ajude, Deus TodoPoderoso, isto é a verdade, veja.
Agora, eu lhes tenho dito a verdade; agora eu quero que vocês
80
creiam na verdade. Eu quero que vocês saibam que Deus está aqui
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Bíblia aqui, esta noite, se há uma coisa que eu tenho tentado é ficar
limpo, eu nunca tentei quaisquer sensações ou qualquer coisa para
levar as pessoas a olharem para mim. Eu tenho tentado nem mesmo
colocar minhas mãos sobre uma pessoa, mas pregar o Evangelho, e
deixar que Deus faça isso. E se há uma coisa que eu não quero, quando
eu estiver no dia do julgamento, é ter que dar conta de um bando de
filhos bastardos. Eu vou pregar-lhes a Palavra, a Palavra de Deus, e
eles têm o Espírito da Palavra, ou eles não têm nada disso. Isto é o
Espírito de Deus vindo pela semente de Deus; é a Palavra de Deus que
é plantada em seu coração que traz Cristo Jesus. Não alguma emoção,
não algum fanatismo. Que tempo esse que estamos vivendo!
71
Uma multidão mista subiu. O que precisamos hoje em dia?
Precisamos de homens valentes... Nós precisamos de homens, não
de alguém que passe num exame de três dias. Oh, não! Misericórdia!
Precisamos de homens que conheçam a Deus. Isto é certo!
72
Eu fui a uma escola, não muito tempo atrás, a qual estava
enviando-os aos montes para o exterior, para tirar o diploma em
duas semanas, e saber tudo sobre a cura divina. Ora, é como uma
incubadora produzindo galinhas ilegítimas. Isto é certo. Ora, isto é
uma vergonha. Eles não sabem mais a respeito de Deus, alguns deles,
mais do que um hotentote sabe sobre um cavaleiro egípcio. Isso é
verdade. O que eles precisam é de um bom Evangelho à moda antiga
repreendendo-os a voltarem para casa, e tomarem a Palavra, e ficarem
ali até que nasçam de novo do Espírito de Deus; que mantenham os
olhos fixos em Cristo, e não sobre sensações. E vocês sabem que isso
é certo. Eu tenho obrigação com Deus. Tenho obrigação com essa
Palavra, e isso é a verdade; e vocês sabem que é a verdade.
73
E agora, meus irmãos, este lugar onde eu fui... E dando a estes
companheiros diploma em seis semanas, e enviando pregadores
que não sabiam nada mais a respeito da mensagem do que o mundo
sabia. Eles sabem que podem trabalhar por si mesmos com alguma
ansiedade e trazer algum suor através de suas mãos, e vão aplicá-lo
em alguém e chamam isso de cura. Irmão, isto é anticristo se eu já vi e
ouvi na Bíblia. Não há coisa alguma que pode sair de você que possa
ajudar alguém, a menos que seja o Evangelho, a Palavra de Deus,
vindo através dos lábios de um verdadeiro pregador. Isto é certo.
74
Calvário: cura e salvação é uma obra consumada do Calvário.
Esse é o Evangelho, e nada mais vai tomar o Seu lugar. Agora, você
diz: “Está você com raiva de alguém?” Não, senhor, eu não estou bravo
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56
E a Bíblia diz, que este movimento anticristo, em um lugar ela
diz: “Enganaria os próprios eleitos, se possível.” O que é o eleito? Há uma
multidão misturada com os Pentecostais hoje, como havia então. O
Sobrenatural tem sido manifestado, e há uma multidão mista que saiu
com isto, que vai beber em qualquer tipo de poça. Isso é certo.
57
Jesus disse: “Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus.” A multidão mista... A Bíblia diz que nestes
dias estariam aqui e como seria, e nós estamos vivendo para ver isto.
Isto está aqui.
58
Agora observem, lá atrás, quando Ele disse: “Isto enganaria o
próprio eleito, se possível.” Agora, antes que o mundo existisse, Jesus
Cristo era um cordeiro morto, antes que o mundo começasse. Você
acredita nisso? Tudo bem. Em seguida, de volta ao princípio, quando
Deus olhou para baixo e viu o que ia acontecer, Ele falou do Cordeiro
que foi morto, e a Palavra de Deus é sempre confirmada no céu, e
o Cordeiro foi morto ali mesmo antes da fundação do mundo, de
acordo com a Palavra de Deus. É isso mesmo? Mas isso não aconteceu
por quatro mil anos. Porém já era uma obra consumada lá atrás. Deus
disse assim. E a Bíblia diz que você, nesta igreja, esta noite, que é
nascido de novo...
59
Como é agradável para o poeta dizer: “Há um novo nome que
foi escrito na Glória esta noite.” Mas a Bíblia diz que todos aqueles
que foram salvos, os seus nomes foram colocados no Livro da Vida do
Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto,
você estava associado a ele. Então o que você vai fazer a respeito
disso? “Todo o que vem a Mim, ninguém pode vir a menos que meu Pai o
traga.” Há o eleito desde o princípio. A Bíblia diz em Apocalipse 13: “E
o anticristo enganou todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não
estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo.”
60
Com esses sinais e maravilhas... Oh, você deveria ir comigo
g à
Índia, assistir ali. Se você quiser ver óleo e sangue, se você quiser vê-los
tirar os sapatos e andar sobre brasas, e saírem sem uma queimadura
neles... Vi um homem tomar uma espada, colocá-la sobre seu peito, e
empurrá-la direto ao seu coração e o médico foi até a plataforma. Eles
pegaram água e a derramaram através daquilo, então ela escorreu
para o outro lado e voltou; ele pulava para cima e para baixo, gritando.
61
Na escola dos profetas... Ou, a festa dos profetas, no templo
muçulmano, um homem sentado, lá se movimentando, dizendo:
“Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá.” E entrou em tal
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emoção, que ele até tomou lascas de madeira e empurrou-as por entre
os dedos, retirou-as sem sangue. E um tomou uma lança e começou a
atravessá-la a partir do queixo e subiu através de seu nariz, e voltou
para provar que Alá era Deus.
62
Ouça, meu irmão. Você não é salvo por algum sinal. Você não
é salvo por alguma sensação. Você é salvo quando você preenche a
condição de Deus em Sua Palavra, e por nada mais você é salvo. Isto é
certo. A Palavra de Deus tem provido um caminho. Você não é salvo
porque você se sente que é salvo. Eu não sou salvo porque eu sinto
que sou salvo, porque muitas vezes eu não me sinto assim. Mas eu sou
salvo porque Deus deu a promessa. Eu encontrei as condições de Deus
e sobre a santa Palavra de Deus posso derrotar Satanás sete dias por
semana, bem como suas muitas noites, porque é a Palavra de Deus.
63
“Aquele que ouve a minha Palavra e crê Naquele que Me enviou tem
a Vida Eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a
vida.” Isso é o que o Rei dos reis disse. Você crê nisto? Se você crê; não
se você grita, não se você corre. Estas coisas estão bem, mas vocês
estão tentando fazer uma base, e fazer uma doutrina disto. E até da
cura divina vocês estão fazendo uma doutrina, e a cura divina é um
dom menor. Como p
pode a Igreja
g j considerar mais importante
p
um dom
menor? Façam-se essa pergunta, e pensem sobre isso. É uma grande
mistura de gente; é uma multidão. Essa é a razão, amigos...
64
Deixem-me dizer-lhes algo. Duas semanas atrás... Há homens
sentados aqui, olhando para mim agora, que estavam na reunião, em
Lima, Ohio. Onde eu tive a Metodista, a Batista e a Presbiteriana, e
alguns Nazarenos, o Exército da Salvação; todos patrocinaram a
minha reunião em um grande auditório. Lá parado sobre a Palavra
e provando pela Palavra do Senhor Jesus, e as coisas reais do
Evangelho que estavam acontecendo e, noite após noite, centenas
deles caminharam até o altar, dando os seus corações a Cristo. Não
baseados em uma sensação, mas sobre a Palavra!
65
Deixem-me dizer-lhes uma coisa, irmãos. Agora, eu quero
que vocês ouçam atentamente, enquanto concluo com este assunto.
Estou firmemente crendo nisso. E eu digo isso sem saber se vou viver
para ver a luz do dia ou não. Mas há um Sobrenatural que tem se
manifestado (Isso é verdade.), mas vocês estão se perdendo com isto.
Vocês estão indo para o extremo com isto. O diabo está empurrando
vocês para fora com isto. Vocês saíram do prumo da Bíblia agora. Eu
creio no Sobrenatural. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o
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mesmo ontem, hoje e eternamente. E faz as mesmas coisas que Ele fez
ontem, e será para sempre. Isto é certo. Eu creio nisso.
66
Mas agora, ouçam, eu fui a lugares e eu quero que vocês...
Alguns de vocês podem ser estranhos para mim; alguns de vocês
podem nunca mais voltar para me ouvir pregar novamente. Isso
vai depender de vocês; vocês souberam disto uma vez, de qualquer
maneira. Eu quero que vocês pesquisem as Escrituras. Deixem-me
dizer-lhes, ouçam isso.
67
Eu comecei a crer... Agora, ouçam. Vamos voltar ao fundo
do assunto. Tome você um bom homem e case-o com uma mulher
má; essa mulher se tornará uma boa mulher, ou ele vai se tornar um
homem mau. Espíritos: Essa é a minha vida. Eu lido com espíritos. Eu
não olho para a pessoa; eu a capto pelo seu espírito. Eu saí e senteime com ministros, em torno de uma mesa; vi um deles lá com doença
venérea, vivendo com a mulher de outro homem. Olhou assim e disse:
“Oh, irmão Branham, eu te amo.” Ele é um hipócrita e mentiroso; eu
sei que ele não me ama. Isso é certo.
68
“Eu creio que cada palavra que você diz é a verdade, irmão
Branham.” E uma sombra negra pairando sobre ele logo em seguida.
Eu preferiria simplesmente não saber isto. Eu quero amá-lo de
qualquer forma; eu o faço de qualquer maneira. Se eu não fizer isso,
então eu tenho que voltar para Deus. Mas imaginem que tipo de vida
eu tenho que viver! Imaginem o quão difícil é vir aos filhos que você
ama, e saber que você vai ter que pôr-se de pé ali... Eu sou um homem
de 47 anos de idade, a maior parte da minha vida está terminada, e eu
tenho que estar diante de Deus, porém eu tenho que responder com
este Livro. Isto é exatamente correto.
E eu tenho ido a reuniões. Eu quero perguntar-lhes algo: Você
69
entra em uma reunião, na qual um pastor sacode sua cabeça, observe
que todos da congregação sacudirão as suas cabeças. Você vai a uma
reunião em que um pastor é um incêndio real, correndo de um lado para
o outro, você observa que todos da congregação agem da mesma forma.
Mas você vai para um lugar onde um pastor é um professor sólido do
Evangelho, o inferno todo nunca moverá aquela igreja. Isso é certo.
70
Irmão, vocês pegam os espíritos uns dos outros. Isto é
exatamente correto. Você pega o espírito de outros ao invés do Espírito
Santo. Assim como um bom homem pega um mau espírito da mulher
ou vice-versa, você pega o espírito um do outro. E eu tenho feito uma
coisa, irmão... Se Deus... Se eu conheço o meu coração, com a minha

