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de Cristo ressuscitado, que está aqui no edifício agora... Sem dúvida
nenhuma, sinais infalíveis mostrando que Ele está aqui... Você pode
perceber como...?... nossos corações colocados numa reunião como
essa e ficarmos quietos? Você pode imaginar para quão longe nós nos
afastamos, e quão pouco temos clamado pelas coisas de Deus, para
estarmos em uma reunião como esta, e ver essas coisas acontecerem, e
não dizer nada sobre isso, e apenas ficar ali como se tivéssemos apenas
crescido ali. Você percebe quão longe de Deus estamos por estas coisas?
177
Agora, vamos abrir nossos corações. Vamos chegar com o
coração aberto, de par em par, e dizer: “Senhor Jesus, para além de
qualquer sombra de dúvida, eu estou Te aceitando agora”.
178
Agora, Satanás, eu te repreendo, e no Nome de Jesus Cristo,
saia das pessoas. Você é apenas um velho cético, e você está fazendo
as pessoas duvidarem, mas você perdeu sua posse. E o Espírito Santo
está presente agora para curar os enfermos; o poder de Deus está
aqui. E, Satanás, nós te expulsamos para longe deste povo. Em Nome
de Jesus Cristo, saia do povo.
179
Agora, fiquem de pé e deem-Lhe louvor, enquanto passo o
culto ao irmão...
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Obrigado irmão. Vamos orar enquanto estamos de pé. Nosso
Pai Celestial, nós Te agradecemos nesta noite pelo privilégio de
estarmos aqui novamente, e por este grande encontro, o ajuntamento
do Teu povo. Tu prometeste que se fizermos isso e orarmos, então
Tu nos ouvirias dos céus. E sabemos que Tu ouvirás porque é a Tua
promessa. E, rogamos que Tu te movas sobre nós novamente nesta
noite. Batiza-nos novamente com o Espírito Santo. Receba a glória do
culto. Pois pedimos em Nome de Cristo. Amém. Podem se assentar.
2
Os encontros quase sempre são muito curtos. Eles são apenas...
Inicialmente eu pensei, quando José mencionou isso para mim, que de
acordo com a minha agenda, eu só poderia ficar dois dias. E então nos
organizamos para demorar mais um pouco, pela cortesia do outro
lugar aonde eu iria, e conseguimos cinco dias. E então eu disse a José
que eu ia ter que fazer como que... fazer minha viagem e ficar longe
de Chicago um pouco, porque eu estou aqui por muito tempo. Veem,
eu vou usar o “bem-vindo” que recebi, estou receoso. E alguém disse
muitas vezes, disse: “Se você quiser ligar para o irmão Branham, se ele
não estiver em casa, ligue para Chicago. E se ele não estiver lá, ligue
para Shreveport, Louisiana. Ele estará num desses lugares”. Esse é o
irmão José ou o irmão Moore em Shreveport.
3
E no último, neste último outono, no início deste outono ou no
fim do verão, eu estava em Shreveport num reavivamento de tenda,
e eu disse ao irmão Moore, eu disse: “Agora, irmão Moore, há muitos
irmãos no leste do país e em diferentes lugares que eu nunca visitei,
e eles observam isso. E eu receio que isso vá ofendê-los um pouco.” E
eu disse: “Agora, eu vou sair um pouco dos arredores de Shreveport
e Chicago depois que eu terminar estas reuniões que eu tenho até... A
não ser que o Senhor me chame para fazer algo diferente, e então eu
vou visitar alguns dos outros irmãos por aí”.
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E agora, alguém estava me dizendo, (eu creio que foi Billy),
ontem à noite, anteontem à noite; disse que havia alguns irmãos que
queriam me encontrar, para ver a possibilidade de um tempo para ter
algumas reuniões. Bem, agora, eu não planejo nenhuma das reuniões,
nenhum itinerário. O itinerário é todo traçado em Shreveport,
Louisiana. Veem, há vários de nós neste grupo, e se um marca uma
reunião e o outro também marca, e o outro; então nós temos que,
bem, um companheiro fez errado, temos que cancelar isso. E, oh,
que coisa, isso dói, depois de terem feito a promessa. E a palavra
oficial é do irmão Moore em Shreveport, Louisiana. E temos datas em
aberto se não formos ao exterior logo depois do Natal; temos algumas
datas em aberto, então. Agora, a última agenda que eu tenho agora,
exatamente, é em Lima, Ohio, com o povo Batista, em um auditório,
no início de janeiro, do dia 10 ao dia 15 em Lima, Ohio. Esse é o meu
último compromisso, que eu saiba, neste momento.
5
Agora, eu acho que de lá eles têm alguns na Califórnia, eles vão
ter algumas datas na Califórnia e por ali em São Francisco, e então ali
embaixo no vale de San Fernando com o povo espanhol, Phoenix; por
apenas algumas noites, em seguida, eles vêm para o leste novamente.
Agora, no mês de, no fim de outubro e no começo de dezembro,
depois que eu voltar de Idaho, eles vão ter algum dia, eu acho que vai
ser em Virgínia e Maryland, ou em algum lugar por lá, há algumas
reuniões em... Eu não sei ainda. O senhor Moore não me disse. Ele vai
me contar depois que eu chegar em casa.
6
E agora, se você... Eu adoraria ir até a casa de vocês, de cada
um de vocês. E nós estamos fazendo alguns encontros rápidos e
curtos, de 3 a 5 noites, mais ou menos, para poder visitar os irmãos,
antes de fazermos uma turnê mundial, para todas as grandes cidades
do mundo, saindo na costa leste, voltando pelo oeste. E depois que o
encontro acabar, em muitas partes do país...
7
Há algo em meu coração, aqui há algumas semanas, eu estava
em uma determinada cidade tendo um encontro, com o qual muitos
de vocês estão familiarizados. E era um Colégio Luterano ali. E, em
uma reunião anterior, um homem tinha dito que eu era um adivinho
polido por causa das visões. E ele escreveu para mim depois que eu...
E ele disse que eu adotei uma maneira horrível de ensinar a Bíblia.
Bem, acho que isso é certo, mas não no que ele disse. Ele disse: “Fiquei
surpreso ao ouvir um homem que fica diante das pessoas como você,
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com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo o que está
dentro de mim...
173
Se eu encontrei graça diante de Ti, Deus, por favor, ouça a minha
oração nesta noite, eu peço sinceramente. Essas pessoas, Senhor, eu
realmente creio que são sinceras em seus corações. Elas foram jogadas
de um lado para o outro e foram ensinadas isso, aquilo, e em todos os
tipos de igrejas e credos, até aqui, Pai, eu sinto muito por elas, e elas
estão tentando ser boas pessoas. Peço-Te, Senhor Jesus, ouve nesta
noite, por favor, e responde as orações. E, Pai, eu oro para que Tu
permitas o Espírito de Deus fazer muito mais abundantemente. Ouve
dos céus, Deus, o coração das pessoas foi puxado através disso tudo.
O que torna tão grosseiro e sombrio é que eles não podem perceber e
se levantar, neste momento, e saber que Tu estás aqui neste lugar. Não
eu, Senhor, Tu estás aqui. És Tu que estás fazendo isso. E eu oro para
que Tu dês a bênção a cada um, em Nome de Cristo.
174
Agora coloquem as mãos uns sobre os outros. Cada pessoa
que está doente, levante a mão. Agora... Alguém coloque a mão sobre
alguma pessoa que está doente. E você venha aqui, senhor. Agora,
coloque as mãos sobre alguém.
Ah, o amor de Deus, quão rico e puro!
Quão insondável e forte!
Durará para sempre,
A canção dos santos e anjos.
175
Meus queridos amigos, enquanto vocês estão em oração,
enquanto suas cabeças estão inclinadas, enquanto você está orando
um pelo outro, tenho achado graça aos teus olhos o suficiente para
que você possa crer em mim como servo do Senhor? Tem o Senhor
confirmado Sua Palavra de que eu estou com vocês cem por cento
para ajudá-los no Reino de Deus? Tem Deus revelado isso depois de
todos esses sete ou oito anos que eu tenho vindo a Chicago? Se isso é
assim, então me ouçam como servo de Deus. A Bíblia diz: “Coloquem
as mãos um sobre o outro, e porão as mãos uns sobre outros, e a oração
da fé salvará o doente”.
176
Eu creio em vocês. Eu creio que vocês são sinceros, e que
são filhos de Deus. E eu creio com todo o meu coração que Deus
me chamou para este trabalho. E eu creio que se eu pedir com toda
sinceridade, e se você crer com toda sinceridade, nessa grande união de
oração, enquanto as nossas mãos e corações estão unidos na comunhão
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acontecendo, mas não posso dizer exatamente o que é. Eu vejo duas
pessoas. É outra pessoa. É uma outra senhora. Sim, você está orando
por outra senhora. É sua amiga. Ela tem um câncer, não é? Está certo.
Amém. Aleluia. Bendito seja o Nome do Senhor. Ele é de eternidade a
eternidade. Ele é Deus.
168
Uma pequena senhora sentada à frente do homem que
está orando fervorosamente ali, um pouco corpulenta, que tem as
glândulas inchadas, sentada bem ali atrás. Sim, senhora. Você está
orando intensamente para ser curada, não está? Eu quero que o
homem bem atrás de você coloque a mão sobre você, se ele puder.
Você vai fazer isso por mim, irmão? Tudo bem.
169
Pai Celestial abençoe essa mulher. Ela está tentando romper. E
vendo aquela névoa de luz pairando sobre ela, eu oro que Tu concedas
a sua cura através do Nome de Jesus Cristo. Amém. Você foi curada,
enquanto você estava aqui, querida, então apenas siga em frente, dê
a Deus louvor e glória. Amém. Vamos dizer “Obrigado Senhor”. [A
congregação diz: “Obrigado Senhor”. - Ed.] Oh, Ele é maravilhoso.
170
O que você acha senhora sentada bem ali atrás? Você tem
problema de estômago, não é mesmo? Tem uma menina com
problemas de estômago também. Oh, te surpreendeu, não é? Mas
você foi curada. Amém. Vocês de índole nervosa de família. Essa é
uma condição péptica do estômago que causa isso. A menina herdou
de você o seu nervosismo. Isto é certo. Queimações, arrotos e assim
por diante. Isso é certo. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR...
171
Ali tem uma senhora ao seu lado, ela tem uma espécie de
tonturas. E ela... Não é verdade, senhora? Levante a mão. Muito bem.
Você quer ser curada? Bem, a senhora que estava sentada ali, que
acabou de ser curada de problemas de estômago, coloque a mão sobre
ela, irmã. Pai, em Nome de Cristo eu oro para que Tu confirmes isso, e
eu, pelo Nome de Jesus Cristo, através do poder de Cristo ressuscitado,
eu expulso os espíritos dessas pessoas em Nome de Jesus. Amém.
172
Ele é maravilhoso. Você precisa de mais evidências para crer
que Ele se levantou dentre os mortos? Você crê que Ele está aqui
agora? O que mais você quer? Descrer seria pecado. O que é pecado?
Incredulidade. Está certo? Eu quero fazer algo agora enquanto eu
tenho forças para fazê-lo. Eu vou confiar isso a você. Eu vou confiar
que você vai confessar todos os pecados que você sabe que praticou,
neste momento. Confesse-os a Deus, que isso é errado. E eu vou tentar
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e faz uma declaração de que Satanás não pode curar.” “Porque (ele
disse) nós sabemos que Satanás pode curar.” Disse: “Na cidade de
onde eu sou”, disse ele, “nós temos uma mulher lá que, ela tem...”
8
Ela é como uma bruxa. E ela pega as pessoas que vêm a ela
como doentes, e ela puxa o cabelo da cabeça delas, pega suas veias e
tira o sangue ali. E desce até o rio, derrama-o sobre as suas costas. E
enquanto ela caminha até a margem, se alguma coisa a faz se virar e
olhar, a doença retorna para as pessoas. “Se ela não o fizer, as pessoas
ficam bem.”
9
Ele disse: “Sr. Branham, eu conferi e pelo menos vinte ou trinta
por cento daquelas pessoas estão curadas”.
E ele disse: “Agora, você é apenas um garoto”, com todos os
meus quarenta e sete anos. Ele disse: “Eu estava pregando antes de
você nascer”.
E eu disse: “Bem”, eu respondi a carta, e ele disse que eu era
um Belzebu. Eu disse: “Agora, em primeiro lugar, eu quero te perdoar
por isso, irmão. Caso eu esteja certo, então o que você fez? Vê? E se
eu estiver certo? Vê? Então, o que você fez? Você blasfemou contra o
Espírito Santo, o que é imperdoável”. Todo aquele que disser uma
palavra contra aquelas obras, Jesus disse: “Nunca será perdoado nem
neste mundo nem no mundo vindouro”. E eu disse: “Eu te perdoo por
isso porque eu creio que você não entendeu”. E eu disse: “Eu te amo
porque você está interessado o suficiente em nosso Senhor Jesus
para tentar me corrigir, pensando que eu estou errado”. Eu disse:
“Eu aprecio isso”. Qualquer um que tentar me corrigir quando estou
errado, eu quero ser corrigido.
10
Mas eu disse: “Agora, da forma como você está dizendo que
Satanás poderia curar, eu quero apenas lhe dar uma Escritura, Jesus
disse que ele não podia curar. Então isso encerra o assunto para mim”.
Jesus disse, quando lhe disseram que Ele estava curando por Satanás,
Ele disse: “Se Satanás pode expulsar Satanás, então seu reino está dividido”.
Vê? Então eu disse: “Para mim, isso encerra o assunto...” Mas... Eu disse:
“Agora, para corrigi-lo sobre a bruxa”, eu disse: “Certamente aquelas
pessoas foram curadas”. Eu disse: “Há muitas pessoas na terra, hoje, que
se autodenominam curadores divinos”. E as pessoas vão até eles, eles
dizem: “Oh, eu tenho poder, eu faço isso.” Mas eu disse: “Certamente.
Elas... As pessoas são curadas”, eu disse: “da mesma maneira é com a
bruxa. Mas não é a bruxa que faz isso, tampouco é o curador divino. É
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a fé das pessoas pensando que estão se aproximando de Deus através
dessa bruxa. E Deus tem que reconhecer a fé, independentemente de
onde ela está”. Você sabe que isso é certo.
11
Então, nisso... Oh, como as grandes dúvidas aparecem, e
então esse decano me escreveu uma carta e disse: “Eu quero uma
entrevista com você”. E o gerenciador concedeu. Eles me levaram a
um grande colégio e lar luterano aqui. E nos assentamos à mesa, eu
pensei: “Bem, agora eu pego”. Então ele falou: “Irmão Branham, nós
estivemos em suas reuniões e estamos plenamente convencidos de
que é o Espírito Santo”.
12
E eu disse: “Sim, senhor”. Eu pensei, “Oh, que coisa”.
E ele afirmou: “Nós mesmos, como luteranos, estamos
buscando a Deus”. Ele disse: “Se você tiver que nos dizer que existe
algo diferente além do que temos recebido de Cristo pela fé, nós
queremos saber”.
Eu perguntei: “Vocês receberam o Espírito Santo desde
que creram?”
Ele respondeu: “Bem, eu nunca pensei nisso”.
Eu ponderei: “Nem aqueles batistas naquela época, em Atos 19.
Eles estavam crendo, gritando, bradando e tendo um grande gozo. Mas
eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então Paulo impôs as
mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo”.
Ele indagou: “O que devemos fazer?”
Perguntei-lhes: “Quantos de vocês estão famintos?”
Responderam: “Todo o nosso grupo”.
Eu disse: “Bem, afastem a mesa e vão àquela parede e se ajoelhem”.
13
Eles fizeram uma grande fileira por ali, numa grande sala ali
onde nós tivemos o jantar. Eu fui até ali e coloquei as mãos sobre eles
e setenta e dois receberam o batismo do Espírito Santo. Amém. Então,
eles estão tendo um grande tempo ali.
14
Agora, se Deus faz isso na América pelos luteranos, Ele
fará na África, Ásia, onde quer que vá; pelos luteranos, batistas,
presbiterianos, católicos, ou por qualquer um que tiver fome e sede
por Deus. Que grande coisa!
15
Agora esta noite foi uma espécie de noite evangelística, mas
queremos nos apressar e irmos direto, se pudermos. E amanhã à
noite, se eu demorar um pouco hoje à noite, eu quero perguntar sobre
os testemunhos. Eles vieram? Muitos vieram, irmão José? [O irmão
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163
Oh, problema de estômago é terrível, e faz com que você, você
sabe... Mas Deus é o curador disso. Você crê? Você quer ir e comer?
Você crê que Deus te sararia? Você crê? Tudo bem continue louvando a
Deus, e continue fazendo a vontade do Senhor. Amém. Problemas nas
costas também, irmã, mas Deus pode curar isso, você não crê? Claro.
Continue até então. Eu creio que Ele tem feito isso. Amém. Agora,
eu quero te perguntar uma coisa, quando eu disse problemas de
estômago a essa senhora, uma sensação realmente estranha percorreu
sobre você. Agora, vá e coma também. A úlcera te deixou. Amém.
164
Glórias ao Senhor Jesus Cristo, todo louvor, todos os poderes
nos céus e na terra são entregues em Sua mão. O que você acha disso,
na audiência? Deus é real, não é? Você não crê que Ele pode curar?
Você não crê que Ele pode sarar? Ele pode fazer qualquer coisa que
Ele deseja fazer. Você não crê nisso? Amém. Oh, eu O amo. Há algo
em meu coração borbulhando. Como eu amo o Senhor Jesus.
165
Eu quero perguntar a você, se você crê com todo o seu coração
agora, e você verá a glória de Deus. Quantos aí agora que levantaram
as mãos há um tempo atrás, sem seus cartões, eu quero que vocês orem.
Eu quero que vocês orem para que Deus envie o Espírito Santo e...
166
E se eu não dissesse nada a você, e só orasse por você, e lhe
dissesse que você ia ficar bem, você creria? Então siga em frente, o
Senhor te abençoe. E sobre aquela garganta? Você crê que Deus vai
curá-la? Você quer cantar para a glória de Deus. Você era um cantor,
não é mesmo? E você quer cantar para a glória de Deus. Tudo bem,
você vai cantar. Muito bem. Apenas tenha fé em Deus. Aquele jovem
assentado perto de você aí, ele se emocionou todo quando eu disse
isso. Há algo errado com seu rosto. Isto é certo, não é, rapaz? E você
crê que Jesus Cristo te sara? E o problema de glândula também, Deus
pode te sarar. Você crê? A razão por que eu disse isso é para que você
entenda que é outra coisa (você compreende?). Que... Amém. Tudo
bem. Você crê que Deus vai fazer isso? Amém.
167
O que você acha disso? Você concordou com a cabeça, a
senhora de cor sentada ali, sentada ali na primeira fila olhando para
mim. Olhou para cá assim e acenou com a cabeça: “Isso é correto”,
disse ela. Uh-huh. Tem algo errado com a sua cabeça, não é? Está
certo. Você crê que eu sou profeta de Deus, Seu servo, eu quero dizer?
Isso faz pessoas tropeçarem quando você diz ‘profeta’. Vê? Você
crê? Há mais uma coisa que eu não posso ver exatamente. Há algo
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Isso não está no seu cartão. Mas eu pensei ter visto alguma plataforma
e alguém pregando ou algo assim. Era o seu marido, porque eu creio
que como uma dama que você é, não deixaria outro homem colocar o
braço em volta de você como ele fez (isso é certo), porque você é uma
verdadeira dama. Eu te admiro. Você crê que o Senhor Jesus pode
curá-la, pode te fazer bem?
159
Você tem alguém por quem você quer que eu ore também, não
é mesmo? Uma criança, ela tem problema de sinusite, não tem, algo
como febre do feno? Isso é verdade, uma garota, eu diria, com cerca
de dez ou doze anos. Isso é certo, não é? É a sua filha. Você não é de
Illinois. Você é de um estado onde há planícies, planícies longas, de um
lugar chamado Parker, Kansas, é de onde você vem. Isto é certo. Você
crê em mim como Seu profeta? Coloque o lenço que você limpou as
lágrimas dos seus olhos sobre sua criança, tudo vai ficar bem. Venha
aqui. Pai Celestial, eu abençoo esta mulher no Nome do Senhor Jesus
Cristo, para que Tu a cures e a faça bem, por amor de Jesus. Amém.
Agora, senhora Mauk, vá para casa em Kansas e fique bem.
160
Oh, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é real e Ele é
maravilhoso. Como vai, irmã? Eu quero te perguntar uma coisa. Você
estava assentada bem aqui há poucos instantes. Isto é certo. Você
estava olhando aqui para mim, e de repente, enquanto eu falava,
parecia que você estava toda entusiasmada com alguma coisa, num
instante, não foi? Eu poderia lhe dizer, foi a visão sobre você, então.
161
Aquele pequeno cisto não vai te causar dano, você sabe disso,
não sabe? Você sabe que não vai te causar dano. E as preocupações
que você tem em seu coração não vão te fazer mal, mas você deve
lembrar que Deus cura. Você crê que seu pai estará bem? Você crê.
Deus pode curar o câncer se você crer, se você crer. Você crê nisso?
Digamos, sua mãe teve alguns problemas também. Ela teve um
derrame recentemente. Não é mesmo? Agora, você crê que você está
de pé em Sua presença? Você aceita que tudo pelo qual Jesus morreu
é seu nesta noite? Você viria até aqui?
162
Pai Celestial, eu abençoo esta querida mulher enquanto ela
está aqui em necessidade, e oro para que, em Nome de Cristo, Tu
a cures e cures os entes queridos pelos quais ela pede, em Nome de
Jesus Cristo. Amém. Agora, tome esses lenços coloque-os sobre os
dois. Amém. Deus te abençoe. Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor”.
[A congregação diz: “Louvado seja o Senhor” - Ed.]
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José diz: “Eu não tive tempo para perguntar para eles”. - Ed.] Oh,
você não teve tempo. Quantos estão aqui nesta noite que receberam
oração ontem à noite, que sentem que Deus tocou seu corpo? Vamos
ver suas mãos.
16
Agora, aqueles que receberam oração ontem à noite. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, cerca
de doze que eu vejo agora. Sim, eu contei aquela ali, aquela senhora
ali. Muito bem, senhor. Cerca de doze, então eu vejo. Bem, eu acho
que eu tinha quase sessenta ou setenta por aqui. Talvez seja melhor eu
continuar então como eu costumava fazer, porque eu penso que vou
estar melhor do que no início. Veem?
17
E assim... Eu não posso ter o ministério de Oral Roberts. E nem
Oral Roberts pode ter o meu. O Senhor deu a nós dois algo para fazer.
E... eu, eu devo ministrar da forma como o Senhor providenciou.
Portanto, não grite por você não estar na fila agora, porque Deus quer
curar você aí onde você está sentado. Isto é certo.
18
Eu acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor. Deus é
um Deus bom. Ele é muito bom. E Ele lhe concederá o seu desejo.
Como na Bíblia, como Tomé disse: “Oh, eu não creio nisso”. Agora,
olhem, todos os demais discípulos disseram: “Claro, nós cremos. Sim,
senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos”. Tomé disse:
“Não, não, eu não creio nisso. Eu tenho, eu tenho que ter mais do que
isso. Eu tenho que ter alguma evidência. Eu tenho que colocar minhas
mãos em seu lado e assim por diante, antes que eu creia. Sim, senhor”.
19
Ele é um Deus bom. Ele disse: “Venha aqui, Tomé, toca-me”.
Tomé disse: “Oh, Tu és o Senhor. Agora eu sei que és Tu”.
Disse: “Agora, você viu e creu, quanto maior é a recompensa
daqueles que nunca viram e creram”. Vê? É isso aí. Você tem que crer.
20
Você já observou que tempo difícil Paulo teve com a igreja de
Corinto? Todo mundo tinha um falar em línguas, tinha um salmo, tinha
algum tipo de coisa a fazer antes que eles cressem que tinham o Espírito
Santo. Vê? E Paulo teve problemas com eles. Ele nunca teve isso com os
Efésios, com os Gálatas, ou com qualquer um desses. Ele nunca teve
que falar sobre isso. Porque eles eram, eles eram pessoas que tinham fé
e criam em Deus, e aceitaram, e tudo estava bem. Vê? Então eles... Mas
Deus é um Deus bom. Se você quer que seja dessa maneira, Ele vai dar
a você dessa maneira. Mas eu simplesmente gosto de crer Nele, e você?
Apenas tomá-Lo em Sua palavra. Eu gosto de crer dessa maneira.
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21
Agora, que o Senhor possa acrescentar Suas bênçãos, enquanto
estamos juntos em companheirismo. E amanhã à noite, depois de
amanhã à noite, eu acho que José fez o anúncio de que há alguma...
O irmão Osborn, o irmão Tommy Hicks e o irmão Ogilvie vão estar
aqui para continuar este encontro durante a semana. Agora, eles são
realmente bons irmãos.
22
E agora, eu conheço o irmão Osborn muito bem. Eu o conheço
muito bem. E eu sei que ele é um irmão muito bom. Eu conheço
Tommy Hicks muito bem. E eu sei que ele é um ótimo irmão. E eu
não conheço o irmão Ogilvie muito bem. Eu o encontrei cerca de duas
vezes. Mas ele certamente parece ser um ótimo irmão. E eu quero
que vocês continuem a vir e tragam seus vizinhos para ouvirem estes
irmãos. Eles são bons homens ou Deus não os usaria da maneira que
os têm usado.
23
E agora, eu deixei minha cidade natal quando Billy Graham
estava lá. E eu sempre quis conhecer Billy Graham. E ele está em
Louisville agora, pregando. Minha família; eles estão participando.
Nossas igrejas estão fechadas e tudo mais, cooperando com o encontro,
e fazendo tudo o que podemos, fazendo um esforço.
24
Eu moro onde estão oitenta e cinco por cento das bebidas
alcoólicas, que enganam essas pessoas bêbadas nas ruas; vindas de
Louisville, Kentucky. E as fábricas de tabaco são o trono de Satanás.
E vocês, pessoas de Chicago, orem para que Deus unja o evangelista
Billy Graham até que haja um reavivamento irrompendo em Louisville
e comece algo. E agora, orem por ele. E eu oro por ele o tempo todo,
todos os dias e todas as noites. Porque Deus está usando o homem de
uma grande maneira. Disseram-me ser ele um irmão muito bom.
25
Agora, em Segundo Reis, no capítulo 9, versículo 30, eu quero
tomar apenas uma pequena Escritura aqui, algumas palavras para
voltar ao Antigo Testamento novamente para ler.
Depois Jeú veio a Jizreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em
volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela.
26
E que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura de Sua Palavra.
Agora, vamos voltar novamente ao Antigo Testamento, porque o
Antigo Testamento é sempre uma sombra do Novo Testamento. E a
Bíblia diz que eles eram exemplos, em Hebreus 11, que eram exemplos.
E no 12 diz, em Hebreus:
Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão
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você. Agora sejam reverentes, tão reverentes quanto puderem ser. E
tenham fé em Deus. Só o Senhor Jesus pode curar o doente. “Eu sou o
Senhor que cura todas as tuas enfermidades.” Isso é verdade? A Bíblia diz
que isso é a verdade. E sabemos que se a Bíblia diz assim, é a verdade.
154
Agora, aqui está uma senhora sentada, em pé, melhor dizendo,
diante de mim, uma estranha para mim. É... Isso é verdade, não é,
senhora? Eu não te conheço. Mas Jesus te conhece. Agora, se eu tivesse
alguma maneira de ajudá-la e não a ajudasse, não seria eu um homem
terrível? Bem, no dia do julgamento o que Deus diria para mim? Se
Ele dissesse: “Eu lhe disse para ir ajudar aquela mulher e você não o
fez”. Eu teria que responder por isso. Mas eu... Eu não tenho como
ajudá-la, só algo que possa elevar sua fé em Deus. Correto? E sua cura
já foi consumada quando Jesus morreu por você. Você apenas tem
que ter fé para recebê-la. Não é mesmo?
155
Agora, se Deus me revelar por que você está aqui, você vai
aceitar e crer? Você o fará. A audiência fará o mesmo? Muito bem,
irmã, olhe nesta direção apenas por um momento. Eu quero conversar
com você. A primeira coisa que eu vejo é sangue pingando diante de
mim. Ele contém açúcar, o que é diabete. Você tem diabete. Correto.
A insulina é uma coisa maravilhosa, mas o Sangue de Jesus é melhor.
Não é verdade?
156
Digamos, eu vejo que você está preocupada com alguma coisa
também, algo em seu coração pelo qual você está orando. É o seu
marido. E digamos, ele é um paciente em um hospital (isso mesmo),
hospital estadual. E você está querendo... Você está orando... É a
alma dele. Correto. É a alma dele que você não crê que está salva, e
você quer oração por ele. Eu não estou lendo sua mente, mas isso é
verdade, não é? Agora, não há sombra de dúvida em sua mente agora,
não é mesmo?
157
Ó Pai Celestial, no Nome de Jesus, o Filho de Deus, eu oro
para que Tu concedas isto e lhe dê sua libertação e do seu marido,
em Nome de Cristo. Amém. Olhando ao hospital, para o prontuário,
senhora Hill, você pode ir em frente, então. Amém. Isso te fortaleceu,
não é? Eu vi o prontuário com o nome. Essa é a razão por que eu disse
isso. Entende?
158
Tudo bem, você poderia vir? Tenha fé em Deus. Não duvide,
mas creia. Você crê que o Senhor Jesus vive e reina? Você crê que Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você é esposa de um ministro?
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Sua Igreja até que Tu viesses novamente. E estamos esperando que Tu
venhas pela segunda vez em glória. E hoje à noite a própria evidência,
a evidência inicial do Deus vivo está aqui na plataforma, nesta noite,
entre as pessoas de Chicago. E os sinais que Ele disse que seriam feitos
até o fim do mundo estão sendo feitos agora. E este diabo que está na
nossa irmã para tirar sua vida, que ele seja amaldiçoado em Nome
de Cristo, e saia dessa mulher, e que ela possa viver. Amém. Deus te
abençoe senhora. Agora, vá feliz e regozijando. Amém.
149
Você crê agora? Agora, vejam, eu tenho pregado por cerca de
duas horas. Tudo bem, uma visão, e olhem para as gotas de suor. Vê?
Isso te enfraquece. Algo sai de você. A coisa deixou à senhora. Vê? A
mulher tocou em Suas vestes e disse: “Algo saiu de mim”. Não de...
Tudo bem tragam o homem. Agora, por favor, sejam reverentes, por
favor. Lembrem-se, espíritos maus saem de um e entram em outros.
Quantos sabem que isso é verdade? Então, sejam reverentes.
150
Senhor, Deus tem que ajudá-lo, porque você está ciente que é
um câncer e sua condição nas entranhas ali. E quando você se assenta
tem que usar uma almofada. Mas só Deus pode ajudá-lo. Você crê que
se eu pedir a Ele, Ele vai te ajudar e a toda essa multidão de pessoas
aqui hoje à noite, de crentes cristãos? Você crê. Você vai louvá-Lo e
dar-Lhe toda glória? Você O ama com todo seu coração e vai servi-Lo,
você o fará? Sim. Que o Senhor conceda a tua bênção.
151
Pai Celestial, enquanto olho para o rosto deste homem, sabendo
que ele está hoje à noite como os leprosos no portão de Samaria,
quando os sírios a tinham sitiado. Eles eram leprosos, eles disseram:
“Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Se ficarmos aqui
com certeza morreremos. Se formos à cidade, não há nada que possa
ser feito por nós”. E eles arriscaram ir até o acampamento do inimigo.
E Tu recompensaste a fé deles e salvaste as suas vidas.
152
Deus, este homem, o médico não pode fazer mais nada, e não
há mais nada que ele possa fazer a não ser chegar-se a Ti. E Tu não és
um inimigo, Tu és um Pai amoroso que está esperando que ele venha
nesta noite. E agora, ele está vindo, e eu coloco as mãos sobre ele como
Teu servo, e peço em Nome de Jesus Cristo que Tu cures o homem e o
deixe viver. E talvez no retorno a Chicago algum dia ele vai vir e dar
louvores e glórias a Ti por sua cura. Amém.
153
Deus te abençoe, irmão. Agora vá, não duvide de modo
algum. Apenas continue assim como se nada tivesse acontecido com
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grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o
pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e
consumador da nossa fé... (o Senhor Jesus Cristo).
27
Agora, se nós vemos o que Deus fez lá atrás por aquelas
pessoas, em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus,
e então descobrimos que se tomarmos a mesma atitude que eles
tomaram, vamos receber a mesma recompensa que eles receberam.
Você pode esperar, porque Deus nunca muda. Ele é exatamente o
mesmo. Suas bênçãos são as mesmas, e Seus castigos são os mesmos.
E Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
28
E então eu vou ver... Eu esqueci, trouxeram aqui para mim,
para perguntar ao Billy se ele distribuiu cartões de oração nesta
noite. Se ele não o fez, nós vamos ter que pegar alguns, talvez... Não
jogue seu cartão no chão. Eles vão ser... Quantos aqui têm cartões de
oração? Levantem as mãos. Bem, isso é bom. Há o suficiente, então,
de qualquer forma, para a oração, terá uma fila de oração se não...
E nós vamos, vamos continuar. Então, eu deixarei um pouco o lado
evangelístico, nesta noite, para orar pelos enfermos.
29
Agora, Jezabel, este é um nome que faz todo mundo sentir
arrepios, só em dizer ‘Jezabel’. Era um nome comum, um nome
como Marta, Rute, ou Maria, ou algum outro nome. Mas, quando se
ouve o nome Jezabel, foi tudo por causa de uma mulher que tomou
o caminho errado.
30
Agora, eu imagino Jezabel, só porque ela tinha o nome de
Jezabel isso não fez dela o que ela era. Não foi o nome dela que fez
isso, foi sua atitude. Isso é o que a fez assim. E esse nome não deve
nos fazer arrepiar, mas a atitude que ela tomou, isto deveria fazer
você se arrepiar. Mas ao mencionar Jezabel: “Oooh, que coisa”. Mas
mencione alguns dos seus pecados: “Oh, bem, está tudo bem”. E não
era o... Não foi o nome que a fez assim, foi seu pecado que fez dela o
que ela era. Seu nome não faz o que você é. É seu caráter que te faz. É
o seu caráter que te molda e te faz o que você é.
31
Eu sempre disse: “Deixe-me ir à casa de um homem”. E
deixe-o sair ali fora na rua e testemunhar, cantar, gritar, falar em
línguas, dançar no espírito; qualquer coisa que ele queira fazer.
Deixe-me entrar em sua casa e olhar as fotos dessas garotas modelos
de capa de revista por toda a parede... Deixe-me olhar as revistas que
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ele está lendo aqui sobre a mesa, e ouvi-lo ligar o rádio em algumas
dessas besteiras africanas de rock-and-roll e boogie-woogie, eu posso
lhe dizer agora mesmo que tipo de espírito ele tem. Vê do que ele se
alimenta? Eu não me importo o quanto ele faz ali fora na rua; aqui
está do que ele realmente está se alimentando. Essa é a sua dieta. Isto
é certo. Deixe-me... Quanto... Não importa o quanto ele alega, e quão
boa sociedade, e qual o seu prestígio, e seu status social; isso não faz
a menor diferença. Veja de que o espírito dele se alimenta, que tipo de
música ele ouve, o que ele lê, o que ele vê. Você pode dizer do que ele
é feito, então. O seu caráter vai sempre dizer.
32
Agora, Jezabel talvez tenha sido uma garota encantadora em
algum tempo. Ela se assentou no colo de sua mãe e, provavelmente,
com seu pai, como qualquer outra garotinha. E nunca aquele papai
e aquela mamãe pensaram que seu nome iria entrar para a história
como um dos exemplos notáveis de crueldade e pecado, um dos
maiores entre os nomes de mulheres que estão na Bíblia, ou na história
de qualquer lugar. Lady Maccabee não se compara com ela. E Lady
Maccabee foi presa em Oklahoma fumando um charuto, por excesso
de velocidade, ao dirigir um carro pela rua.
33
Quando o Doutor Iben, em uma grande reunião, foi questionado
quando contou a história dela; quando todas as religiões do mundo
se encontraram aqui há cerca de cinquenta ou sessenta anos atrás, e
ele contou essa história de como ela era horrível... E quando eles a
apanharam e a cobriram de piche e penas, ela era tão suja que eles
nem sequer queriam colocar as mãos nela.
34
Ele contou a história de tal modo, a ponto de que todos que
estavam assentados no final das carreiras de bancos, escutando, ele
era tão... E então, quando ele terminou, ele se afastou do microfone,
era um rapazinho. Ele disse: “Senhores das religiões do mundo, a
religião de vocês tem alguma coisa que possa limpar as mãos de Lady
Maccabee?”
35
Todo mundo quieto. Ele deu um salto e bateu os calcanhares
um contra o outro, e bateu palmas, disse: “O Sangue de Jesus Cristo
não somente vai limpar as mãos dela, mas vai limpar o coração dela”.
Isto é certo. Isso é o que a religião do cristianismo significa. Ele vai
limpá-los, não importa quão vil sejam. E então é isso.
36
A pequena Jezabel, quando ela era uma menina, saltitando
pela casa, pulando, brincando, pulando corda, ou o que quer que as
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Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele está bem aqui com você.
Está certo? Agora, que Ele possa concedê-lo. Pode ser que Ele não o
faça. Eu não poderia te dizer. Ele pode. Mas que Ele possa concedê-lo.
145
Agora, eu quero falar com você. Estive pregando e esperando, é
claro que eu estou esperando uma mudança, pelo Espírito Santo, pela
unção do Espírito Santo para o culto de cura. Mas, agora, só para falar
com você por um momento... E eu... Se Deus revelá-lo agora, você vai
aceitá-lo? Seja o que for, você vai aceitá-lo? Agora, para a audiência, eu
estou olhando para uma mulher jovem em pé aqui, muito mais jovem
do que eu, e ela está olhando para mim e parece-me que ela é uma
cristã, ao olhá-la. E ela... Eu não podia dizer apenas... Eu olho para ela
e suponho que ela se parece com uma cristã. E... Mas Deus sabe todas
as coisas direito. Mas agora, se Deus pode, ou se o fará, não digo “Ele
pode,” se Ele me revelar qual é o seu problema, então isso põe fim em
toda a questão. Está tudo encerrado. Correto. Não é maravilhoso saber
que o Deus de Elias ainda vive? Vê? Ele está vivo. Isto é certo.
146
Você é uma cristã, porque as verdadeiras boas-vindas
começam a vir da parte do Anjo do Senhor, e você está consciente
de que algo está acontecendo agora. Agora, assim como uma cristã,
uma irmã e um irmão cristão... Agora, apenas um segundo atrás, algo
aconteceu, não foi? Você pôde sentir algo. Se isto é certo, levante a
mão. Está certo. Vê? Porque entre mim e você agora a unção começa
a tomar lugar. Há uma Luz entre mim e você. Você já viu a foto Dela?
Você nunca A viu. Eu suponho que eles têm aqui. Ela está bem entre
você e eu agora.
147
Seu problema está em sua perna. Isso é verdade, não é? E é
no osso, é um tumor, e é maligno. Você está em uma condição séria e
há uma sombra negra pairando próxima de você que é a morte. Isso
é verdade. Você é de Illinois, não de Vandalia. Um lugar como uma
colina, Dower Hills, algo assim, Illinois. Isto é certo. Seu nome é Wahr.
Lydia M. Wahr. Correto? Você crê em mim agora como Seu servo?
Então, venha aqui.
148
Nosso Pai Celestial, na Bíblia, quando Tu estiveste aqui na terra,
Tu andaste entre os homens e te rendeste ao Pai do Céu, e Ele estava
em Ti e te mostrava coisas para fazer e para falar. E Tu disseste que
não fazia nada a menos que Ele te mostrasse primeiro. E então, como
o Pai Te enviou, Tu disseste que iria nos enviar, e iria conosco e estaria
conosco. E as coisas que Tu fizeste continuariam, Seu ministério, por
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sapateiro lá também, em Vandalia, creio que era cego e que foi curado
na reunião. Certa noite, o Senhor irrompeu e inundou o lugar, e eles
pegaram camas e macas, e os jornais ficaram abarrotados. O jornal de
Chicago me chamou irmão Henry Branham. Nunca vou esquecer isso,
o “Tribuna” aqui em Chicago. Tinha duas ou três páginas noticiando
a reunião. Passou um longo tempo desde então. Desceu muita água
do rio. Mas Deus ainda permanece o mesmo.
141
Agora, esta senhora é... Ela não me conhece. Ela disse que me
viu em uma reunião uma vez, mas isso foi há dez anos. Então, se há
alguma coisa pela qual você está aqui, eu não sei, você sabe. Eu não
tenho como saber isso. Somente Deus teria que revelar. Correto?
142
Bem, agora, se Jesus estava conversando com a mulher no poço,
levantou-se e conversou como estamos conversando agora, e então,
finalmente encontrou onde estava o problema dela e lhe disse... Ela cria
que ele era o Messias. Ela cria. Ela disse: “Nós, samaritanos, sabemos que
o Messias fará isso quando Ele vier.” Mas ela não conseguia entender
quem Ele era, e Ele lhe disse que Ele era o Messias. Não é maravilhoso?
Como é maravilhoso. Bem, Ele ainda é o Messias nesta noite.
143
Agora, para a audiência, Moisés, quando desceu e tomou sua
mão leprosa e a curou, e mostrou ao povo que Deus o tinha enviado;
isso pôs fim à questão para todo o Israel. Eles simplesmente foram
em frente, seguiram-no. Correto? Mas se Deus nesta noite... Se você
deseja questionar a mulher, tudo bem. Deus, nesta noite, conhece esta
mulher. Eu não sei nada sobre ela, nunca a vi em minha vida para
saber. Claro, eu fico em pé diante do povo, ela pode me ver, mas eu
não a conheço. Aqui está ela. Provavelmente um de seus amigos está
aqui, e você sabe tudo sobre isso. Mas agora, se Deus pode me dizer o
porquê dela estar aqui ou qual o problema dela... pode ser problema
doméstico, talvez seja doença, pode ser por outra pessoa. Eu não sei.
Eu não posso te dizer. Mas se Ele revelar, nós vamos ter que saber que
é uma espécie de poder espiritual e invisível fazendo isso. Está certo?
144
Bem, agora, a Bíblia diz que quando Jesus estava aqui na terra,
essa é a mesma coisa que Ele fez, e Ele não fazia nada até que primeiro
o Pai Lhe mostrasse. É a Escritura? E Ele disse: “Estas coisas que eu faço,
vós fareis também. Eu estarei convosco até o fim do mundo”. Agora, se Ele
pode reproduzir Sua vida em nossos corpos hoje à noite, limpandonos com Seu próprio Sangue, sendo nós indignos, mas fazer-nos
dignos pelo Seu Sangue, então isso deve satisfazer a todos; que Jesus
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meninas fizessem. Mal sabiam eles o que ela iria se tornar. Mas o que
fez dela o que ela era foi o tipo de ensinamento que ela recebeu em
casa. E ela era uma pagã. E o ensinamento que você recebe em casa é,
normalmente, o que você é; é o tipo de ensinamento que você ouve.
Ela foi ensinada a odiar a Deus, Jeová, porque ela... seu deus era Baal.
E ela foi ensinada a odiar a Deus e odiar o povo de Deus. E aquele
ódio por aquilo em seu coração fez dela o que ela foi.
37
Mas, oh, que coisa! Outra coisa; não é à toa que Acabe...
Seu pai era um apóstata, para começar. E Acabe era um morno, um
crente fronteiriço, seria hoje apenas uma mancha para a sociedade do
cristianismo, uma mancha para o Reino de Deus naquele dia. Ele era
simplesmente um homem sem personalidade e muito instável. Mas eu
imagino que ele era um homem jovem e bonito, com o cabelo alisado, você
sabe, do tipo desses rapazinhos que saem como esses aqui, como vocês
os chamam, dirigindo um “hot rod” [Veículo modificado especialmente
para dar força e velocidade - Trad.], algo desse tipo. Entendem? Um
desses pequenos companheiros que correm por aí hoje...
38
E você sabe isso é para mostrar que ele era esse tipo de pessoa
ou ele não teria se apaixonado por esse tipo de mulher. Isso é certo.
Israelitas deveriam se casar com israelitas. Eles não deveriam ter
casamento misto. Você sabe que isso é certo. Eles não foram... E você
não deveria fazê-lo hoje, jugo de incrédulos com os crentes. Isso é
contra a lei de Deus, contra a Bíblia.
39
E assim, você sabe, a pequena Jezabel tinha aprendido uma
coisa em sua casa, que foi usar a pintura. Essa é uma característica
pagã. Qualquer pintura, nunca no mundo... mas toda pintura de rosto,
originada dos pagãos, é sempre condenada pelos crentes. Espero que
isso penetre profundamente em você, para fazê-la sentir-se mal por
alguns minutos. Mas agora, não fiquem com raiva de mim, eu amo
vocês. Mas eu só quero lhes dizer o que é verdade.
40
Lembre-se acabei de voltar da selva africana. Cada uma das
tribos dos pagãos, em toda ocasião eles pintam o rosto e usam grandes
brincos. Os índios pagãos, selvagens, pintam o rosto e colocam uma
pintura de guerra quando eles vão para... Sua guerra é adoração em
torno de seus ídolos. Ele se pinta. Você se sente envergonhado? Vê? É
um sinal pagão. Pena que isso entrou até mesmo na igreja cristã, não
é verdade? Com certeza entrou. Foi um púlpito fraco que deixou isso
entrar. O pregador deveria se envergonhar.
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41
Então ela estava acostumada a se maquiar, fez de si própria
uma pequena borboleta. E irmão, esse é o tipo que pode acabar com
o casamento de muitos bons homens. Isto é certo. As vemos na rua
com os lábios como um botão de rosa e um monte de Max Factor
[Maquiagem – Trad.], mas isso nunca vai extinguir as rugas do
pecado. Nunca pense nisso. Deus enxerga através dela.
42
E assim, Jezabel sabia como usar isso para dar uma aparência
bonita. E assim, quando Acabe, este jovem judeu se tornou rei, ela
colocou a manicure em seus olhos, ou o que quer que você chame isso,
vocês sabem, e ela ficava piscando, e o coração de Acabe foi sendo
atraído, porque ele não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor. Isto é
correto. Então, que coisa, que coisa isso era.
43
Agora, quando ela começou a flertar com Acabe, Acabe se
casou com ela. Ele pensou: “Ela é a pessoa certa para mim”. E muitos
homens têm cometido o mesmo erro. Muitos homens têm feito isso.
Você deveria vê-la no dia em que ela se lavasse, ou quando ela se
limpasse. De fato, você poderia mudar de ideia completamente. Não
se deveria casar com uma mulher por aparência de qualquer forma,
mas pelo caráter. Deixe-me dizer-lhe, rapaz, se você se casa com ela e
ela se pinta toda, num destes dias ela vai estar acabada.
44
Ainda que ela seja bonita, isso vai falhar um dia desses. Espere
até que nasça seu primeiro bebê e ela comece a perder os dentes.
Pouco tempo depois, as rugas virão sobre os seus olhos, e o cabelo
dela vai ficar grisalho. Você vai acordar numa manhã e se perguntar
com o que você se casou. Isto é certo. Eu digo isso, não como uma
piada. Não, senhor. É verdade. Eu estou apenas colocando um fundo
aqui para algo que eu quero dizer. Vê? Muito bem.
45
Mas se você a ama porque há algo acerca dela pelo que você
orou, e Deus uniu vocês, ela pode ficar velha, enrugada e ser feia, não
vai fazer a menor diferença. Você vai amá-la através da eternidade.
“O que Deus uniu, nenhum homem pode separar.” Isto é certo. Então,
pergunte a Deus em primeiro lugar.
46
Mas Acabe vai ali e se apaixona por essa garota. Então, ele vem
e se casa com ela, e a traz para Israel. E quando ela chega, sendo uma
pagã... E você notou, Acabe foi lá e mostrou que ele era um crente
fronteiriço. Ele foi dar uma voltinha no mundo para conseguir essa
garota. E, é aí que muitas pessoas cometem um erro, pisando na linha.
Deus tem uma linha de fronteira.
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135
Então vamos ver quantos eu chamei? Eu acho que não tenho
muitos. De onde eu estava chamando, de um a quê? Oh, de 7 a 15. 16,
17, 18, 19, 20. Assim... Vamos orar por estes aqui enquanto estamos...
Agora, nós, os demais, inclinemos as cabeças agora.
136
Pai Celestial, agora nós oramos para que Tuas santas mãos sejam
colocadas sobre estes lenços e pacotes aqui, e que possa ser curado cada
um que eles representam. Conceda isto, Senhor. Que quando chegarem
lá naquela pobre e velha mãe deitada no hospital, aquele bebezinho,
quem sabe com convulsões ou o que quer que seja, Tu sabes Senhor. E
eu oro para que os espíritos malignos saiam deles. Conceda isto, e que
eles sejam curados através do Nome de Jesus. Amém.
137
Muito bem, vocês já estão todos alinhados? É que... Tudo bem,
então vamos começar a fila de oração, se não estão alinhados. Agora,
eu quero que todos, por favor, para os próximos momentos, se vocês
puderem isso vai ser uma mudança; fiquem de pé, e, assim, e então
comecem a orar pelos enfermos. Eu vou, se você se mantiver em seu
assento por alguns momentos e apenas crer...
138
E então, se você está doente e você tem necessidade de Deus, se
você simplesmente olhar nesta direção e orar, e disser em seu coração,
diga isso, diga: “Senhor Deus, eu estou necessitado de Ti. Talvez eu
seja um pouco cético. Você... O irmão Branham não me conhece, eu
tenho certeza. Tu tão somente tens que fazer com que ele se vire e me
diga o que está me fazendo ser dessa maneira, ou algo que eu saiba
que é a verdade, e todas as dúvidas vão desaparecer de mim, e eu
nunca mais vou descrer”. Agora, isso é uma boa coisa para se dizer.
Mas, irmão e irmã, em Nome de Cristo, faça isso e veja se Ele não te
chama. Vê? Você... Agora, às vezes, é uma aglomeração tão grande
que eu não posso cuidar de tudo. Mas eu expliquei isso, o que é isso.
139
Agora, aqui está uma senhora. Suponho que ela seja uma
estranha para mim. É você, senhora? Nós não nos conhecemos, e
nunca nos encontramos, eu acho, na vida. Mas... senhora? Você me
viu uma vez. Onde? Em Vandalia, Illinois, você me viu. Tudo bem.
Mas certamente isso foi há cerca de dez anos, quando eu comecei. E
você estava entre aquela grande multidão ali naquela tenda. Oh, que
coisa! Foi uma grande multidão, não foi?
140
Você estava ali na noite em que o menino cego, que não tinha
olhos, foi curado? Ele veio e pegou a minha gravata e disse: “Que cor é
essa?” Já no final da reunião. E isso foi há cerca de dez anos. Havia um
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que corre para o jardim de aleluia, onde as flores eternais crescem e
o perfume abençoado da santa presença de Deus está com elas o dia
todo. Deus conceda. O abastecimento de água está cortado porque o
pecado tem feito isso. Deus remova todo pecado hoje à noite e regue
o jardim novamente com Tuas bênçãos e Teu Sangue, Senhor, que o
pecado seja tirado.
130
E agora, Senhor, que as pessoas saibam que Tu ainda és o
Senhor Jesus e que eu sou Teu servo; peço agora, após essa dura e
rude conversa, eu oro que Tu me unjas agora, Senhor, com o Espírito
Santo, que falará coisas e curará os enfermos para fazer com que as
pessoas saibam que Tu as amas e essa é Tua Mensagem, e Tu queres
que elas estejam bem e prosperem, e façam boas coisas. Conceda isso,
Pai. Oramos em Nome de Jesus. Amém.
131
Oh, como eu amo Jesus,
Oh, como eu amo Jesus,
Oh, como eu amo Jesus,
Porque Ele primeiro me amou.
Eu nunca O abandonarei,
Eu nunca O abandonarei,
Eu nunca O abandonarei,
Porque Ele primeiro me amou.
132
Você quer mesmo dizer isso? Será que a Palavra faz você se
sentir como se estivesse lavado? Ela faz assim comigo. Só... Ouvir
a Palavra me limpa, faz-me uma nova pessoa. Será que é com você
desse jeito?
133
Billy? Você distribuiu os cartões de oração? N, 1 a 100. Tudo
bem. Dos números 1 a 100. Vamos chamar alguns deles então. [Espaço
vazio na fita - Ed.]
134
“...Você diz isso; não diga.”
Eu disse: “Esse problema é seu”.
“Eu já confessei isso a Deus.”
Eu disse: “Não foi contra Deus que você pecou, foi contra seu
marido. Vá, acerte com ele”. E quando finalmente ela acertou, ela
ficou curada. Então ela voltou.
Eu disse: “Agora Satanás vai ter que sair”. Vê? Porque enquanto
houver pecado em sua vida, Satanás tem domínio sobre você. Isto é
exatamente correto. Seja algo que você fez ou algo que você deveria
ter feito, é a mesma coisa. Vê?
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47
Um velho pregador metodista, amigo meu, o irmão Kelly, ele
e a irmã Kelly costumavam cantar uma canção:
Nós deixamos as cercas caírem, deixamos as cercas caírem;
E nos comprometemos com o pecado.
Nós deixamos as cercas caírem; as ovelhas saíram.
Mas como é que os bodes entraram?
Você deixou as cercas caírem. Esse foi o problema. Você se
comprometeu com o pecado. Foi assim que os bodes entraram, porque
você deixou o nível baixar.
48
Bem, o velho John Smith há anos atrás, que foi carregado
ao púlpito, só podia pregar duas horas, ele era muito idoso. Ele só
pregava duas horas, isso sem um microfone. Ele disse: “O próprio
pensamento,” isso é o metodismo, literalmente. Ele disse: “A própria
ideia de que nossas filhas metodistas estão usando joias nas mãos...”
49
O que ele faria agora se as visse usando shorts? Vê? O que
ele pensaria agora dos metodistas, batistas e pentecostais? O mesmo,
tudo a mesma coisa... Eu estava apenas mostrando a vocês de onde
isso vem, onde está o fundamento disso. Então vocês podem ver por
que eu estou tão bravo com isso, não com vocês, mas com as coisas do
diabo que está fazendo vocês fazerem isso.
50
Agora, não pense que é porque eu digo isso. Se você sair e se
limpar só porque eu disse isso, então você ainda está errada. Desça e
ore e deixe Deus entrar em seu coração e você se limpará de qualquer
forma. Tenho certeza. Porque enquanto aquele espírito tiver você
sob controle, você vai ficar nervosa e brigar comigo dizendo: “Não é
assim”, e tudo mais. E você vai balançar a cabeça como uma ovelha
cambaleando com cegueira. Mas isso não vai fazer nenhum bem,
porque se o Espírito Santo está em mim, é melhor você acertar essas
coisas antes de se encontrar no juízo. Isto é certo. Mas não deixe que o
seu pastor lhe diga alguma coisa diferente, porque isso é ASSIM DIZ
O SENHOR na Palavra de Deus. Isto é certo.
51
E assim encontramos Jezabel enfeitando sua cabeça (estava
cortando o cabelo, encaracolando-o), enfeitando sua cabeça, o que é
uma desgraça. Uma mulher que corta o cabelo desonra seu marido.
Assim diz a Bíblia. Uma mulher desonrosa deve ser divorciada e
repudiada. Então, isso é um sinal de que ela ama outra pessoa, de
acordo com a Bíblia, porque ela desonra seu marido quando ela faz isso.
Você sabe que isso é a Bíblia? Quantos sabem que é assim? Levantem
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as mãos todos que sabem que a Bíblia diz isso. Então por que você faz
isso? Isso é o que eu quero saber. Eu me pergunto por que você faz
isso? Porque o seu pastor, provavelmente, nunca disse nada diferente.
Mas o que precisamos é do rigoroso ensinamento evangelístico dos
velhos tempos, que vai rasgar essa coisa em pedaços. Isto é certo.
52
Não é de se admirar que não possamos ter um reavivamento.
Deus pode enviar dons e tudo mais para uma cidade, e fazer milagres,
realizar coisas e as pessoas se acostumam. Não é de se admirar: há
pecado no acampamento. Temos que limpar essa coisa e operar (Isto
é exatamente correto), e ter a igreja endireitada e funcionando bem,
e então Deus entrará e fará sinais e maravilhas em nosso meio. Você
sabe que é certo. Eu não digo isso para feri-los. Digo isso porque eu
amo vocês. E no dia do julgamento, eu tenho que estar diante de cada
indivíduo aqui e prestar conta. Isso é tirar o peso do meu peito. Agora
está sobre o seu. Então ore e veja o que Deus lhe diz. Eu creio que se o
Espírito Santo vem a você e você mantém o mesmo espírito, você vai
continuar fazendo a mesma coisa. Mas se você simplesmente mudar
esse espírito para o Espírito Santo, observe quão rapidamente você
vai mudar as coisas. Com certeza você o fará.
53
Agora, e assim então Jezabel, quando chegou lá, ela bateu o
pé com aquele pequeno sapato de salto alto que ela estava usando,
e disse: “Agora, Acabe, eu vou tomar conta deste negócio”. Isso é
errado, para começar. O homem é o chefe da casa. Tudo... mas nos
Estados Unidos, a mulher é a chefe da casa. Este é o país da mulher.
A mulher é o deus da América. Eu predigo que antes da vinda do
Senhor uma mulher vai ser uma grande governante nos Estados
Unidos, porque este é o país das mulheres. Começou em Hollywood,
e é assim que vai continuar.
54
E agora, você vê um homenzinho descendo a rua e a pequena
Jezabel com um cigarro na boca, soltando fumaça desse jeito. Ela diz:
“Bem...” Ela grita: “Saia”. E ele salta pela porta. Isto é certo. E à noite
ela se assenta ali fora com aquelas unhas bem vermelhas, que se parece
com garras de águia comendo bife de carne crua, de pé ali fora. Ela
não lava os pratos, porque ela tem medo que o esmalte saia. Enquanto
seu pobre marido está esfregando os pratos, depois de lavá-los assim;
e ela está sentada lá, fumando um cigarro. E ele está tomando conta
do bebê. Correto. Isso é duro, não é? Parece ridículo, mas é a Bíblia e
a verdade. Exatamente correto.
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dias eu vou voltar. Eu virei com a verdade do Evangelho”. Isto é certo.
Se eu puder ganhar o amor do povo, então eu quero lhes dizer o que
é a verdade. Isso é o que eu estou fazendo.
126
Você é culpado? Ninguém levante a cabeça agora, todos em
oração. Você levantaria a mão para Cristo e diria: “Por Tua ajuda,
Deus, limpe meu coração nesta noite e deixe-me ser uma pessoa
diferente”. Tanto homem quanto mulher, você levantaria as mãos
para Cristo agora? Deus te abençoe, isso é bom, em todos os lugares.
“Por Tua ajuda, Cristo, desta noite em diante eu quero orar até que
Tu me dês um Espírito diferente, que me faça parecer diferente e agir
diferente. Eu não quero agir como o mundo.”
127
Separe-se do mundo, saia do meio dos impuros, dos
incircuncisos. Não toques em suas coisas imundas, suas velhas
roupas sexy, e seus cigarros, e suas bebidas, e seus jogos de azar, e
suas piadas sujas. Não se associe com isso. Deus... Você acha que a
dócil pomba de Deus poderia ficar em um lugar como esse, onde
estão todas essas coisas sujas? Não amigo, não, não. Ela vai embora de
imediato. Então, se você tem isso em você, livre-se disso hoje à noite,
você o fará? Agora, há pelo menos trinta, quarenta mãos levantadas.
Eu quero orar por você.
128
Agora, querido Deus, se eu tivesse que ir para a Glória nesta
noite, como eu confio que vou algum dia... Eu espero que Tu me
mantenhas aqui por um longo tempo, até que Tu tenhas terminado
comigo, crendo que Tu o farás. Mas eu sinto que eu tenho dito a
verdade à Luz do Evangelho. E eu oro, Deus, que isso seja recebido
agora. E essas mãos que se levantaram, eles estão convencidos de
que estavam errados. Eles são sinceros, Senhor. Eles são... Nós
não queremos que eles se sintam feridos, queremos que eles se
sintam abençoados. E nós queremos agora, se for de Tua vontade
Divina, que eu sei que é, colocar um novo Espírito neles. Eles não
querem agir assim. Os homens não querem beber e continuar
assim, e contar aquelas piadas obscenas. E as mulheres não querem
pintar seus rostos, e agir como pagãs, e serem marcadas por uma
característica do paganismo. Deus, oramos que Tu os ajudes nesta
noite. E abençoe a todos.
129
E agora, que a... E salve todos os pecadores, Senhor. Chame os
desviados de volta para o lugar das bênçãos de Deus. Retire todos os
velhos obstáculos e as coisas que estão obstruindo a linha de irrigação
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cristão. Tenho bebido um pouco. Tenho fumado um pouco. Eu contei
algumas piadas sujas, e, com a multidão eu bebo para ser sociável,
mas tenho vergonha de mim mesmo, irmão Branham, como um...
professando ser um servo de Cristo, eu compreendo que é um espírito
errado me levando a fazer isso.”
122
E a mulher diga: “Estou envergonhada de mim mesma, irmão
Branham, eu cortei o meu cabelo todo, e eu sei que a Bíblia diz para eu
não fazer isso. Eu sei que eu passo uma grande parte do meu tempo
em um salão de beleza”. Você deve ter a melhor aparência irmã. Isso é
certo. Seja limpa e arrumada, bonita e amável. Eu sei que seu marido
vai gostar de você assim. Que você vai se parecer muito melhor se
você deixar seu cabelo crescer... As mulheres devem ter isso. Elas não
devem se parecer com os homens. Os homens não devem ter cabelo
comprido. A Bíblia diz para ele que não deve.
123
Você diz: “Eu usei pintura e maquiagem, irmão Branham. Eu
usei o tipo errado de roupas. Eu sei que eu me lancei diante de alguns
homens”. Ouça, eu disse isso. Eu quero dizer novamente, com suas
cabeças inclinadas. Querida irmã, você pode ser tão pura como um
lírio para o seu marido, você pode ser tão pura e imaculada dessas
coisas. Mas você sabia que no julgamento você pode ser chamada de
adúltera? Você sabe, Jesus disse: “Qualquer que atentar numa mulher
para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela”. Bem, e se
você se veste dessa forma e sai na rua e um pecador olha para você
e te cobiça, então ele vai ter que responder por adultério no dia do
julgamento. E você será a culpada. E você terá que responder por
adultério na Presença de Deus. E nenhum adúltero entrará no céu.
Você se apresentou diante dele para ele te olhar dessa forma. Você vê
o que eu quero dizer?
124
Bendito o seu coração, eu não quero que você seja decepcionada
no julgamento. Eu quero que você vá. Você pode ser pura e limpa
como puder ser. Você pode ser o tipo mais lindo de mulher, mas se
você se veste dessa maneira e um homem te cobiça, e você se apresenta
aos homens assim e eles te cobiçam, você vai responder no dia do
julgamento como uma adúltera. Isto é exatamente correto. Assim diz
a Bíblia. Vê, esta Palavra é profunda.
125
Por anos eu atravessei este país da América, minha terra natal.
Eu disse a todos há alguns anos atrás. Eu passei por esta terra orando
pelos enfermos, e com sinais e maravilhas. Eu disse: “Num desses
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55
Como você vai comer uma panela de biscoitos feitos por uma
mulher com aquelas grandes unhas? Eu não comeria. Eu te digo, ia
revirar o meu estômago. Eu simplesmente não conseguiria comer.
Então, de qualquer forma, mas, oh, que coisa, está tudo bem. Mas
você, homenzinho fraco, eu tenho vergonha de você como um irmão
cristão, por deixar a sua mulher fazer uma coisa como essa. Isso
mostra do que você é feito. Isto é certo.
56
Agora, mulheres, vocês deveriam dizer “amém” depois de
mexer com vocês dessa forma, porque ele é o governante. Muito
bem. E a maneira como ele a deixa viver, a culpa é dele. Deus vai
responsabilizá-lo por isso. Isto é certo. Se você não é homem o suficiente
para assumir o controle e colocar sua própria casa em ordem, que
Deus tenha misericórdia de você. Correto. Porque a Bíblia diz lá no
princípio que: “Ele te dominará”. Agora, ela não é um capacho, ela é
sua querida. Vê? Mas você deve se assentar e conversar com ela, e
argumentar com ela, e falar, e ler a Bíblia e orar juntos. Essas coisas
não estariam apenas na igreja então, se você já fez isso. Muito bem.
57
Então Jezabel, quando ela se aproxima, seu pequeno marido
um dia ficou um pouco chateado porque determinado homem não
queria quebrar a tradição de Deus e as leis de Deus e deixá-lo tomar
sua propriedade, porque a lei dizia que ele deveria manter sua
herança, e ela seria entregue... Nabote...
58
Mas então, quando descobriram que ele não faria isso, Acabe
começou a ficar ansioso, e foi piorando, e caiu de cama. E a pequena
Jezabel, a pequena borboleta, veio e o colocou no colo e disse: “Agora,
querido, o que há de errado com você?”
Disse: “Oh, Nabote não me deixou adquirir sua vinha”.
Ela disse: “Não se preocupe, eu vou consegui-la para você.
Quem é o governante desse reino, afinal?”
59
Veja isso me faz lembrar as barreiras denominacionais. Vê? “Eu
vou consegui-la para você. Você apenas me deixe fazer do meu jeito.
Eu vou obtê-la”. E ela bateu seu pezinho, e saiu correndo, e pegou mais
alguns rapazes que estavam meio apostatados; foram lá e suscitaram
uma falsa acusação contra Nabote, e ele foi apedrejado e morto.
60
Mas lembre-se, quando tal pecado como esse ocorre entre o
povo, Deus sempre tem alguém que vai se levantar e lhes dizer isso.
Amém. Sim, senhor. Ele tinha um Tisbita pelo nome de Elias, que
andou por ali e disse àquelas pessoas que elas estavam erradas. Ele
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disse: “Deus vai fazer vocês responderem por esse tipo de coisa”.
Correto. Não importa quão vil seja, em algum lugar Deus vai ter uma
testemunha para falar contra isso. Isso é tudo. Em algum lugar Ele
será capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Ele vai fazê-lo de
alguma forma, em algum lugar, por meio de alguém.
61
E ali, todos os profetas... Oh, que coisa! Jezabel podia se voltar
contra eles. E eles apenas pegaram água e se foram. Mas o velho Elias
se levantou ali e lhes disse bem, exatamente, disse: “Deus vai fazer
você pagar por isso, e você está contra Deus”, e realmente lhes disse o
que era certo e o que era errado.
62
E ela o odiou. Que coisa, ela o odiou. Claro. Se você disser a
verdade para as pessoas, muitas vezes elas vão te odiar, ao invés de
se arrependerem. Isto é certo. Você devia se arrepender e agradecer a
Deus por saber o que é a verdade. Correto. Mas, oh, ela odiava aquele
profeta. Que coisa.
63
Assim, ele subiu até lá, e ela tinha uma falsa acusação preparada
contra Nabote e o fez ser apedrejado até a morte. E o homem morreu
em seu... Lá fora, na rua. E então ele... ela pensou: “Oh, ninguém
jamais saberá nada sobre isso. Está tudo bem. Eu mandei dois dos
meus embaixadores lá e me firmei na minha posição e o acusei de ser
um traidor a Deus e ao rei,” quando o homem era completamente
inocente. E eles o apedrejaram. Ela pensou: “Estará tudo bem”.
64
Mas tão certo quanto você sabe que o pecado e a maldade estão
à sua porta, há um Deus do céu que conhece todas as coisas. Lembrese disso. Ele sabe. Ele conhece todas as coisas. E então, quando isso
foi feito, Ele falou a Elias e disse: “Vá até lá e se encontre com Acabe e
dize-lhe: ASSIM DIZ O SENHOR”. Amém. Eu amo isso. Oh, que coisa.
“Quando o pecado abundou, a graça superabundou.” Muito bem.
65
E Ele tinha alguém lá que iria esfolá-lo para Ele... Então ele se
encontrou com Acabe que vinha pela estrada. E Acabe ia até lá para
tomar posse, e ele tinha o... Eles mataram o homem porque ele estava
fazendo exatamente o que Deus lhe disse. Essa herança era passada
de geração em geração. E se ele a perdeu de alguma maneira, ela teria
que ser resgatada por um parente próximo. Leia o livro de Rute e as
leis de redenção e veja se isso não está certo.
66
Então, ela mandou matá-lo pelo que ele disse. E Acabe tinha
vindo supostamente para saber melhor. A Palavra estava diante
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está pronto a perder seus direitos para ser um cordeiro de Deus. Isto
é certo. Se você é um cordeiro, você vai perder seus direitos. Isso é
verdade. Então, você deve fazer isso. E se você... se você sair e não
tentar... Você diz: “Bem, eu vou parar com isso”. Ore até que Deus
torne isso tão real para você que você mesmo vai parar com isso. Se
você apenas fizer isso.
118
E agora, estamos aqui para ajudá-los, não para feri-los, mas
para ser uma bênção para vocês. E eu oro para que vocês tomem
esta pequena e cortada mensagem evangelística, nesta noite, em seus
corações e vão para casa, e orem sobre isso e digam: “Deus, tenha
misericórdia de mim”. Quantos creem que é a verdade e dizem: “Eu
aceito isso como a verdade?” Levante a mão. Deus te abençoe. Bem.
Oremos.
119
Nosso querido Pai Celestial, à Luz de Tua bendita e santa
Palavra, ainda com isto derramando em meu coração, mas segurando
por causa desta fila de oração que está chegando. Eu oro, Deus, que Tu
ajudes agora. E o que talvez eu fosse dizer, coloque em seus corações,
de toda maneira. Conceda isso, Senhor. E que isso seja recebido no
Espírito de amor, não em repreensão, mas no Espírito de amor, vendo
este grande câncer do pecado se instalando em Teus abençoados
filhos. E como os pastores ficam em silêncio e nada dizem sobre isso.
Ó Deus, levanta homens que se sobressaiam. Conceda-o, Senhor.
120
Envie mais alguns Tisbitas, Elias adiante, que se posicionem
sem se importar, conceda isso, Pai, e preguem para que eles possam
ver a Luz. Oh, sim, Jezabel teve a Luz, bastante. Ela teve a Luz do
Monte Carmelo para ver que Deus respondia a oração e realizava
milagres. Ela sabia disso. Mas ela não estava disposta a sacrificar e
caminhar na Luz. E eu oro, Pai, que Tu abençoes cada um aqui nesta
noite e receba glória. E cure os enfermos agora e os faça saber que o
Deus de Elias ainda vive nesta noite, que Ele ainda é o mesmo Deus.
E eu peço isso em Nome de Jesus.
121
E enquanto temos as cabeças inclinadas, eu me pergunto hoje
à noite... Eu quero todos orando. Gostaria de saber hoje à noite na
pequena conversa que tivemos, como uma pequena conversa em
família, antes que a minha parte do culto se finde amanhã à noite,
gostaria de saber se você diria: “Irmão Branham, por isso...” Não irmão
Branham. “Senhor Deus, eu sou culpado dessas coisas, mas eu tenho
vergonha de mim mesmo. Eu tenho ido à igreja e me considerado um
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E grande? Oh, que coisa. “Ei, vá ali.” Você deveria estar na cozinha
preparando para o seu marido uma torta para o jantar ou algo assim.
Exatamente certo.
114
Eu sei que você é... Isso é duro, amigos. Mas isso é dito não
com desprezo, é dito com amor, porque eu vos amo, e eu quero que
vocês entendam dessa maneira. Mas você não pode ver o pecado e
ficar quieto. Isso é tudo. Eu não gosto dele. E eu o vejo nas pessoas.
E as pessoas aqui, e as pessoas para quem eu prego são pessoas que
me amam, e meu viver é para essas pessoas. Deus coloca isso nos
corações delas e elas me dão o sustento.
115
Mas eu estaria no dia do juízo, e Deus olhando para mim na
presença daquela grande Luz de Deus e diria: “William Branham, você
sabia melhor do que isso e você deixou-os mergulharem de cabeça
nisso. Eu vou requerer o sangue deles das tuas mãos”. Deus me livre.
Não, não, não. Eu digo isso, meu querido irmão, irmã, eu vou pregar
isso, se Deus me der fôlego, enquanto eu viver. Então, quando aquele
dia, vai... Você... Eu quero que Ele diga: “Bem feito, meu bom e fiel
servo”. Agora, isso é o que eu quero que Ele diga. E eu quero que Ele
diga: “Oh, vocês, pessoas felizes agora, vocês não estão contentes por
terem sido circuncidados das coisas do mundo?”
116
Foi como eu estava pregando outra noite sobre ovelhas
tosquiadas. Você é ovelha, e a razão pela qual o Espírito saiu da igreja
é porque o Espírito só permanece em ovelhas. E você diz: “Agora,
irmão Branham, agora você fala sobre nós mulheres, e nós, homens,
fazendo essas coisas. Isso é... Se eu quiser tomar um pouco de bebida,
irmão Branham, depois que eu chegar em casa do trabalho; é um
privilégio que eu tenho como americano”. Está certo. “Se eu quiser
fumar um bom charuto, isso não é da sua conta. É um privilégio que
eu tenho.” Está certo. Mas se você é uma ovelha, você estará disposto
a ceder e ser despojado de seus próprios direitos, de seus próprios
privilégios. A ovelha está disposta a entregar e deixar que tirem dela
o que ela tem, seu... Correto?
117
Você diz: “Se eu quiser usar um vestido e uma saia, e eu quero
fazer isso do jeito que eu entender, não é da sua conta. É um privilégio
que eu tenho, como americana. O público americano usa, e eles são...
É legalizado. Eles não vão me executar na rua por causa disso. E se
eu quiser fazer isso, eu o farei. Esse é um privilégio que eu tenho”.
Tudo bem, “madame”, isso é certo. Mas se você é um cordeiro, você
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dele, e o profeta estava diante dele. E, ao invés disso, tão louco por
terra, para ter um bonito jardim ao lado de sua casa, então ele vai lá
e a toma à força.
67
E Elias se encontrou com ele na estrada e lhe disse: “Porque
você fez isso, seu assassino”, disse: “Os cães que lamberam o sangue
de Nabote vão lamber o seu sangue no mesmo lugar”. Irmão, o que eu
quero dizer é que quando Deus se cansa de alguma coisa, Ele se cansa.
68
Ele disse: “Além disso, essa Jezabel com quem você se casou...”
Oh, que coisa. Ele não se importava de falar sobre sua esposa, e disse:
“Essa Jezabel com quem você se casou, os cães ainda vão comê-la nas
ruas de Jizreel. E as fezes estarão espalhadas pelo chão a ponto deles
sequer poderem dizer: ‘Aí está Jezabel’”.
69
Oh, que coisa! Mulher, você não gostaria de ser assim, não é
mesmo? Não restou nem lembrança dela em qualquer lugar... Disse
isto... E você pode lembrar de quando você vê tudo acontecendo dessa
maneira, a única mulher na Bíblia que fez isso, Deus fez dela comida
para os cães. Isto é certo. Isso é... Quando você vê uma mulher fazendo
isso, você diz: “Isso é carne para cachorro”. Veem? Porque isso é o que
Deus fez. Ele alimentou os cachorros. Ele alimentou os cães com esse
tipo de mulher. Então, mantenha-se longe disso. Limpe-se. Amém.
Fique certo com Deus.
70
O que precisamos é de uma limpeza à moda antiga, é de
desenterrar. Arranque essas ervas daninhas da área para que o milho
possa crescer. Jesus está vindo. Muito bem isso é o que precisamos;
voltar à velha linha do desbaste novamente, voltar para o caminho.
Deus virá entre nós. Mas enquanto você tem o mundo misturado,
Deus não vai se mover. Você se pergunta, às vezes, por que as coisas
estão indo do jeito que estão? Apenas dê uma olhada por um pouco.
Ore um pouquinho e Deus condenará o pecado.
71
Observe. E então, de repente as coisas pioraram. E Elias,
assentado lá em cima nas montanhas, lá em cima sozinho. Deus lhe
disse: “Desça lá”. Mostrou-lhe uma visão, disse: “Eu já me cansei
disso”. Disse: “Vá até lá e diga a Acabe que eu não vou deixar nem
chuva nem orvalho cair, até que você chame”. Agora, um homem de
Deus vai sempre seguir a verdadeira Palavra de Deus.
72
Agora, Jezabel o ameaçou e tudo mais. Bem, você diz: “Agora,
irmão Branham, espere um minuto antes de sair de Jezabel. Aquela
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pequena mulher pode não ter tido uma chance. Ela nasceu uma pagã.
Ela não teve uma chance”. Oh, sim, ela teve. Ela tinha um pastor, o
pastor Eliseu. E Eliseu não tinha medo de falar com ela sobre isso.
Não pense... Deus sempre coloca a luz ali. Ela se recusou a andar na
luz, isso era tudo. Correto. Oh, ela não queria chamar Elias de seu
pastor, certamente não. Ela tinha outros homens formais e dignos
para ser seu pastor. Mas Deus enviou Elias para ser o pastor dela,
não importava o quanto ela o odiasse. Ela o odiava porque a religião
judaica era muito rígida para ela.
73
E esse é que é o problema hoje. As pessoas querem agir como
o mundo, e falar como o mundo, e se vestir como o mundo, e fazer da
igreja e do mundo a mesma coisa. Os cristãos, a religião do Espírito
Santo é muito rígida para eles. Essa é a única coisa. Amém. A razão de
você querer chamá-los de santos roladores e dizer que eles não têm a
mente certa e essas coisas é porque é muito rígida para você vivê-la.
Essa é que é a questão. E alguns de vocês, que costumavam ser assim,
estão desviados. O que estou dizendo? Que coisa. Talvez isso seja bom.
74
Mas... É um pouco parecido com minha mãe quando costumava
me dar óleo de rícino. E ela dizia... Eu sinto enjoo só de pensar nisso.
Ela dizia: “Se isso não te fizer mal, não te fará nenhum bem”. Bem,
talvez essa seja a mesma coisa aqui. Se fizer você sentir-se mal consigo
mesmo, talvez vá consertar sua gastronomia espiritual, para que você
possa realmente tomar a Palavra.
75
Eles se espantaram. Elias desceu, entrou no palácio e passou
direto por todos os guardas e coisas, e disse a Acabe com o dedo em seu
rosto, disse: “Nem mesmo orvalho cairá dos céus até que eu chame”. Oh, que
coisa. Por quê? Deus falou com ele. Ele estava com a Palavra de Deus,
de modo que ele não tinha medo. Nunca tenha medo. Micaías não tinha
medo com a Palavra de Deus. Nenhum homem tem medo quando tem
a Palavra de Deus e a visão de Deus movendo-se com a Palavra. A
razão por que Micaías podia condenar aqueles profetas e dizer-lhes que
estavam errados, e que eles tinham o espírito do diabo neles é porque
havia costumes e tudo mais que eles estavam praticando, e porque eles
não estavam alinhados com a Palavra. E Deus deu a visão verdadeira
ao profeta verdadeiro. E ele... tentando alinhá-los...
76
E agora, e hoje a visão verdadeira é o batismo do Espírito
Santo. O profeta verdadeiro é o batismo, é o próprio Espírito Santo.
Ele é o que vem e nos alinha com a palavra. E notem: não algum bispo
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com ela. Ministros batistas, presbiterianos e luteranos famosos estão
recebendo o batismo do Espírito Santo, dizendo: “Nós estamos com
fome disso irmão Branham. Estamos com fome disso”. E eles estão
prosseguindo, alguns dos homens mais notáveis do país, famintos
por Deus. Oh, vamos nos limpar. Vamos todos nós, luteranos, batistas,
presbiterianos, pentecostais. Nós não estamos divididos, nós somos
a grande Igreja do Deus Vivo. Vamos unir nossas mãos uns com os
outros, e com os nossos corações juntos, olhar em direção ao Calvário
e marchar através das fileiras. Vamos continuar de vitória em vitória.
110
Jesus está vindo em breve, amigos. E lembrem-se, vocês aqui,
tentem estar naquele grupo chamado. Lembrem-se, a Bíblia diz que
a última era da igreja seria a era da igreja de Laodiceia, morna. E é
justamente aonde a igreja pentecostal chegou. É aí que eles todos estão
chegando. Se você não vigiar, Deus vai descer e puxar um pequeno
remanescente aqui, e aqui, e aqui; formar a noiva e ir embora. Vê?
Então, vamos estar preparados agora, e crer em Deus, e ter fé em
Deus, e crer que Deus está aqui.
111
E o Deus que estava em Elias é o mesmo Deus que está aqui
nesta noite. Ele é o mesmo Deus que estava... Você pode não querer
recebê-Lo, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é. E Ele faz milagres, Ele
mostra visões, Ele envia poder, Ele cura o doente, Ele tem revelações,
Ele é simplesmente tudo, exatamente o que Deus sempre fez. Como
podemos então amigos, à Luz desta Bíblia ainda nos assentar e viver
da mesma maneira?
112
Aqui está a única coisa que você deve fazer. Agora, quando
você sair da igreja, nesta noite, você vai dizer: “Sabe, eu creio que o
irmão Branham está certo. Sim, agora, essa é a verdade”. Mas amanhã
você vai direto de volta para o escritório quando você não deveria ir.
Se o seu marido está doente, você precisa fazê-lo. Mas se não estiver,
ouça, querida irmã, Deus fez você para um lugar, a cozinha. Quando
você sai dali, você está fora da vontade Dele. Lembre-se disso. A
mulher foi feita para ser uma companheira na casa. Ela nunca foi
feita para trabalho em escritório. E isso tem causado mais desgraça e
divórcios e coisas.
113
E hoje, mesmo a linda cidade de vocês está degradada, tanto
quanto a nossa, com mulheres policiais na rua. Se isso não é uma
desgraça para Chicago ou para qualquer outra, quando há milhares
de homens na rua à espera de um emprego. Exatamente a verdade.
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você sabe. E ela pensou que estava muito bonita. Ela sai chamando
a atenção, você sabe, com esse novo tipo de vestido. Ela olhou pela
janela, ela disse: “Zinri teve descanso?”
106
Jeú era um homem de Deus. Aquilo não deu certo com ele. Ele
era o tipo certo de pastor. Ele era um verdadeiro evangelista. Ele disse:
“Quem é por mim e por Deus aí em cima?” E dois dos eunucos dela que
tinham ousadia o suficiente, disseram: “Nós somos”. Disse: “Lançai-a
pela janela”. Amém. Pode-se dizer que ele foi duro, não foi? E quando
ela caiu na rua, o sangue espirrou nos cavalos e na carruagem. Disse:
“Deixe-a aí”, e andou por cima dela. Ele não sabia ainda que... Ele ainda
estava na vontade de Deus. Porque a Palavra de Deus trabalhará sempre
com a vontade de Deus. Ele passou por cima, assentou-se, comeu seu
jantar e disse: “Bem, foi uma limpeza e tanto hoje”.
107
Disse: “É melhor enterrá-la, porque ela era filha de um rei”.
E quando ele chegou lá, ele se esquecera de que a Palavra de Deus
devia ser cumprida. O que restou? As palmas de sua mão e seu crânio.
Os cães a tinham comido. Se você apenas soubesse o que é isso. Tem
que ser uma coisa estranha, porque os cães não tocam em sangue
humano. Isso é certo. Foi Deus que os levou a fazê-lo. Está certo.
Eu sei disso. Eu sei que é a verdade. Sim, senhor, eles não tocam em
sangue humano. E então esses cães tinham que comê-la, porque Deus
lhes havia ordenado a fazê-lo. E lá estava ela naquela desgraça.
108
A Palavra de Deus prevaleceu. Ela sempre prevalecerá amigo.
Eu não estou bravo com vocês. Eu vos amo. Eu quero que vocês...
Eu acho melhor deixar de lado os cultos evangelísticos, porque talvez
eu esteja rígido demais. Eu não quero ser assim. Eu vos amo. Mas,
irmão, irmã, esta é a verdade. Esta é a verdade, então me ajudem. E
eu poderia dizer isso é ASSIM DIZ O SENHOR, porque é Sua Palavra.
Muito bem. Agora, afaste essa velha condição cancerosa da igreja.
Saiam disso, mulheres. Saiam disso, homens, não só as mulheres, mas
os homens também. E o pregador também, você deixou a cerca cair,
pastor. Há algo errado com você. Você não tem orado, ou você, com
certeza, teria visto sua congregação entrando nessa condição. Você
se levantaria e resistiria à coisa, ainda que você pregasse para quatro
paredes. É exatamente isso. Essa é a verdade. Você faria isso.
109
E o que nós precisamos é de uma escovação forte nos moldes
antigos, uma limpeza. E vocês, povo pentecostal, que não vigiam; os
batistas e presbiterianos vão pegar sua bênção e vão para a Glória
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ou arcebispo, mas o Espírito Santo lidera a Igreja. Amém.
77
Agora observe. Agora, descobrimos que... Você pode imaginar
Acabe lá, e olhando para ele, o rei. E este velho companheiro, talvez
se parecesse com uma lagarta peluda, com toda a sua barba e cabelo
desarrumado assim, e um pedaço de pele de ovelha em torno de si...
A Bíblia diz que ele era todo peludo. Eu imagino que ele tinha uma
aparência e tanto, ali de pé, na corte do rei. Mas sacudindo o dedo
na cara dele, disse: “Não cairá nem orvalho do céu, até que eu o
chame”. Amém. Ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR, e caminhou de
volta para o deserto.
78
Depois que ele se foi, eu posso ouvir Acabe gritar: “Ha-ha-ha.
E aquele velho charlatão vir aqui e dizer uma coisa dessas, você já
ouviu essa? Ha-ha. Bem, nós temos sacerdotes aqui que conhecem
todas essas coisas. Bem, não há nada errado aqui. Ele é apenas um
antiquado, um velho ultrapassado”. Mas ele tinha o ASSIM DIZ O
SENHOR. Sim, senhor. E ele foi de volta para o deserto. Alguns deles
disseram: “Observe a maneira como ele vai”. “Ah, não dê nenhuma
atenção a ele.”
79
E ele foi pra junto do ribeiro de Querite e se assentou. Ali, o
Senhor lhe disse: “Suba lá, porque eu vou cuidar de você enquanto
você estiver lá em cima”. Eu gosto disso. Você se importa com o
Senhor e o Senhor cuidará de você. Você faz conforme o ASSIM DIZ
O SENHOR e Ele cuidará de você.
80
E Elias subiu lá e se assentou, tão confiante quanto ele podia
estar que a chuva não ia cair. E de repente veio uma seca. E todas
as nascentes secaram. E eles pensaram que ele era louco. E aqui eles
estavam... Ele era um velho ultrapassado. Ele era um atrasado, e tudo
mais, e um velho rabugento em sua pregação. Mas ele era o pastor de
Deus para a nação naqueles dias, pastor Elias, o Tisbita. E assim eles
não quiseram ouvi-lo. Mas disseram que ele estava um pouco fora de
si. Mas aqui veio ele e se assentou perto da nascente, pela vontade de
Deus. E aqui estava o povo, aqui embaixo, no vale onde estavam todos
os hidrantes, e todas as vertentes de água fervendo, morrendo de sede
por um copo de água. E lá estava Elias, lá em cima, bebendo a qualquer
tempo que ele quisesse. Porque ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR.
81
Agora, eu me pergunto hoje, se você acha que porque você
pertence a uma grande denominação, ou alguma grande igreja com
uma cruz lá em cima, e um órgão de igreja de milhões de dólares, que
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você pode beber a qualquer hora que você quiser. Eu lhe digo: a fonte
só abre com o ASSIM DIZ O SENHOR.
82
Lá estava ele, lá em cima, obtendo uma boa bebida espiritual a
qualquer hora que ele quisesse. A água secou ali embaixo na terra. Eu
penso que hoje muitos dos problemas são porque as águas secaram
em nossas terras também, nossa terra cristã. Qual era o problema?
Você... Há muito tempo atrás, costumávamos ter reuniões à moda
antiga onde as pessoas choravam, e andavam para lá e para cá pelo
corredor, e se prostravam sobre suas faces durante toda a noite, e
oravam, e traziam seus filhos para o Reino de Deus. E hoje elas têm
babás. E elas costumavam... Era uma vergonha para uma mulher
fumar um cigarro. Hoje o grupo todo de pessoas fuma cigarros. E era
uma vergonha para a mulher se maquiar e usar todas essas coisas. E
hoje todas são uma coisa só... Você não pode distinguir um cristão
do outro. É tudo a mesma coisa. Você sabe qual é o problema? Seu
fornecimento de água foi cortado. Esse é o problema. Você está em
um deserto. E esta é a razão por que há confusões na igreja o tempo
todo. Você sabe que o...
83
Você toma qualquer espécie de planta e a coloca no deserto
onde não há água, ela vai ficar espetando. E você toma essa mesma
planta e a coloca onde há bastante água, ela vai ficar macia. E por
que é assim? É porque é seco. E é isso que está acontecendo com
as igrejas hoje. Eles estão alardeando: “Glória a Deus, eu sou um
batista. Aleluia”.
“Eu sou um presbiteriano, eu vou te dizer, nós temos a melhor
seleção de pastores. Sim senhor não temos que pegar a sua velha
teologia pentecostal.”
“Eu digo a você, eu pertenço às Assembleias; isso é que eu sou.
Somos tão grandes quanto o restante deles.”
“Eu pertenço à Unida...”
“Eu pertenço a isto, àquilo, ou outro.” Oh, eu vejo seus espinhos.
Seu suprimento de água se foi. Esse é o problema. Esse é exatamente
o problema. A água foi cortada. Você não tem as coisas como você
costumava ter anos atrás. Os milagres e as coisas não estão na igreja.
O sentimento, a comunhão não está na igreja como costumava estar.
Qual é o problema? A água “glória” que ia em direção ao seu jardim
“aleluia” foi cortada.
84
O que fez isso? O pecado. O pecado entrando na igreja e
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fica folgado. Você quer um que é como se você tivesse sido derramada
dentro dele, porque você viu Susie na televisão, e no rádio, e na revista.
101
É o diabo colocando todas essas coisas aí, jovens bebendo
cerveja, Ortels ‘92 e Schlitz e esse tipo de coisa, isso é... Isso é uma
mentira. E nada mais que... Isso induz os moços e moças pobres
coitados, com aparência extravagante, a beber aquelas coisas. É o
diabo. Enchem o manicômio. Enchem as casas de prostituição. Faz
tudo mais. Destrói lares. Causa estupros e assassinatos e tudo mais.
E cigarros envenenam a mente, causam câncer. E a Associação
Médica possui decência suficiente para esclarecer isso, e você fuma
continuamente essa erva daninha do diabo. Eu não sei por que estou
dizendo isso, não é costume meu, mas eu vou dizê-lo de qualquer
forma, enquanto isso está vindo assim. Apenas... Muito bem. Isso é
errado, fiquem longe disso. Cristãos encham-se de Deus. Sim, senhor.
102
Um dia, quando o tempo final veio para a Palavra de Deus ser
respondida, a profecia de Elias ser cumprida, os cães lamberam o sangue
de Acabe no mesmo lugar, antes que eles pudessem lavar a carruagem
no tanque em Samaria. Quando eles desceram para lavar a carruagem
onde ele foi atingido e morto, os cães lamberam o seu sangue.
103
E quando Jeú, filho de Josafá, um homem justo com um
pai correto anteriormente a ele; isso o fez um homem correto e um
verdadeiro rei. Josafá era um homem de Deus. Vê o que ele gerou?
Vê? E Jeú, quando ele veio dirigindo ferozmente essa carruagem, ele
limpou tudo o que era chamado de pecado. Quero dizer: ele limpou
a casa. Precisamos de mais alguns Jeús hoje (isto é certo), para dirigir
ferozmente pelas fileiras e espalhar a coisa e chamar preto de preto e
branco de branco. Isto mesmo. Certo de certo e errado de errado...
104
E quando ele veio por ali, a pequena senhorita Jezabel
pensou: “Bem, eu sou uma mulher sedutora de todos os modos, você
sabe”. Disse: “Eu sou muito bonita.” E ela vai lá e pega seu kit de
maquiagem, você sabe, e ela começa a pintar o rosto todo com toda
aquela maquiagem e coisas, e você sabe.
105
E eu vi mulheres fazerem isso em um restaurante, e em
seguida pegar um pedaço de papel, um guardanapo, e mordê-lo
assim. Isso me faz lembrar de um cachorro doido tentando morder
um pedaço de pau ou algo assim, e segue dessa forma, e olha para
trás novamente, e faz isso ali desse jeito. E então ela se arruma toda,
e ajeita o cabelo todo bem cuidado, da maneira que era para ser,
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e vamos descobrir quem é Deus. Que o Deus que responder com fogo
seja Deus. Vamos provar e ver quem é Deus”. Oh, estou tão feliz em
saber que ainda temos o mesmo Deus, que o Deus que é Deus ainda
responde como Deus, fala como Deus, anda como Deus, cura como
Deus, salva como Deus e purifica como Deus. Amém. Ainda o mesmo
Deus... Está provado. Deus está visitando as pessoas hoje. Deus está
em Sua Igreja, tentando limpar a coisa, tirar o fermento dela. Ele está
enviando mensageiros, sinais, maravilhas e milagres, e tudo, tentando
provar que Ele os ama e Ele quer que eles se limpem.
97
Que se livrem disso aqui, todo esse alvoroço, ficar em casa na
quarta-feira à noite de reunião de oração para ver essa bobagem de
uma mulher de Hollywood que se casou quatro ou cinco vezes; e um
camarada que já esteve com metade das mulheres da Costa Oeste,
e “Quem ama Lucy”, e todas essas coisas assim. E vocês, pessoas
cristãs, que ficam em casa para ver isso e se afastam da casa de Deus,
isso mostra que tipo de espírito está em você. Amém.
98
Eu tenho isso em casa, dos arquivos do FBI. Qualquer ministro
pode obtê-los se quiser. Se você apenas soubesse a sujeira e coisas
dessas pessoas que você toma como seu exemplo; veste-se como eles,
age como eles, fala como eles. Irmão, leia a Bíblia. Fale como um
cristão, aja como um cristão, seja um cristão, viva como um cristão.
Isso é o que precisamos hoje. Amém.
99
Agora, não é a pintura e nem a tesoura que corta o seu cabelo
que te incomoda. É esse espírito em você que te faz ir atrás disso. Isso
é o que é. A Max Factor poderia fazer tudo que ela quisesse e colocar
isso bem ali, e se você for uma cristã, você nunca vai tocar nisso. Eu
quero dizer, se você foi batizada com o Espírito Santo e vive da forma
que deve viver (isto é certo). E seu pastor prega a Verdade e faz você
conhecedor Dela. Você não se importaria nenhum pouco.
100
Como você poderia vender sapatos de abotoar ali embaixo na
rua hoje, aqueles sapatos altos fechados que têm muito mais couro
do que em uma dúzia de pares dessas pequenas coisas pelas quais
você paga vinte e cinco dólares? Uma pequena correia no dedo do pé
e uma unhona pintada de vermelho saindo pra fora assim, e os saltos
batendo na chuva, e você desce pela rua assim. Isso é certo. Muito
bem. Mas você não poderia vender aquele sapato antiquado, porque
não o querem. Você viu Marta Susana lá usando algum outro tipo.
Vê? Você quer se vestir como ela. Você não quer aquele vestido que
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entrando em você é o que fez isso, por causa da fraqueza do púlpito em
manter as linhas desobstruídas. Isto é certo. Amém. Esta é a verdade.
Pode parecer terrivelmente rude, mas é a verdade. E se vocês não
pararem e convocarem uma reunião de oração dos velhos tempos,
e se voltarem para Deus, como vocês vão estar daqui a dez anos? É
melhor que alguém se levante e pregue estas coisas e coloque isso
para fora da igreja. É um câncer, e ele está comendo até o osso. Tire-o.
Deus, envie evangelistas que permaneçam na Palavra e preguem a
Palavra quando vemos essas coisas acontecendo. E, então, deixar isso
dessa maneira?
85
Bem, aqui um dia eu encontrei um grupo de mulheres que
estavam tendo uma reunião de oração, gritando e falando em
línguas; usando shorts, fumando cigarros: pentecostais. Deus tenha
misericórdia. São pecadores apóstatas, isso é exatamente o que são.
Eu não julgo, mas: “Pelos seus frutos os conhecereis”.
86
Você percebe que isso é loucura? Você se dá conta que apenas
uma vez na Bíblia alguém tirou as roupas e era uma pessoa possuída
pelo diabo? Você percebe que tudo isso que está acontecendo hoje,
essas festas de rock-and-roll onde vocês todos estão indo, nesses
lugares, quando ficam tão frenéticos e fazem tais movimentos, o
Presley e os demais, até que moças tiram suas roupas íntimas e jogam
no palco para ele autografar, e chamam isso de civilização, quando
eles enviam dezenas deles para o manicômio depois. E nos nossos
programas de rádio, quase tudo que você ouve é esse caos total. É o
diabo como um leão que ruge. E eles estão trazendo a mesma coisa,
com boogie-woogie e tudo mais para dentro da igreja.
87
Da mesma forma com os Hotentotes da África, o mesmo
som triste... Quando os vi lá, e os feiticeiros, e eles com aqueles sons.
Pagãos com pintura no rosto, e as moças dançavam lá, até que eles...
Festas de sexo e tudo mais. E a América, que chegou ao topo da
civilização, voltando aos pagãos novamente, pintando e balançando,
e rolando assim, e ainda assim chamam-se membros de igreja. Amém.
Muito tempo... Eles tinham um aqui no Canadá há pouco tempo. E eu
acho que eles enviaram dez crianças, em dois dias depois disso, para
o manicômio. Claro. É melhor você se estabelecer com o Evangelho
antiquado e voltar para Cristo. Certamente eles tinham. Estabeleça os
limites entre o certo e o errado.
88
Elias, assentado lá em cima na colina, e eles disseram que ele era
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um excêntrico. Eles disseram que ele não sabia o que estava falando. E
aqui embaixo estavam eles sem nada para comer, as colheitas de trigo
não produziram, não havia nenhuma água. Eles não tinham nada a
não ser morder a língua. E eles disseram que ele era um excêntrico. E
lá estava ele, sentado lá em cima, bem melhor do que muitos de vocês
que estão aqui em Chicago nesta noite. Isto é certo.
89
Ele estava sentado lá em cima, em primeiro lugar, na vontade
de Deus, sentado ao lado de uma fonte de água, com corvos trazendolhe algo para comer. Ele tinha carregadores que lhe traziam algo para
comer. Toda vez que ele ficava com fome, aqui vinha um corvo com
um sanduíche e dava para ele. Comia, se assentava e bebia, levantavase, louvava o Senhor. Agora, se isso não é bom, eu nem sei o que é. Isso
é viver no luxo para mim. Não é para você? Claro que é, e sabendo
que ele estava na vontade de Deus.
90
Alguém me perguntou uma vez: “Irmão Branham, você
realmente crê que aqueles corvos trouxeram carne e pão?”
Eu respondi: “Sim, senhor”.
Disse: “Como você sabe que eles trouxeram?”
Respondi: “A Bíblia diz assim. Isso é tudo”.
Ele disse: “Bem, ouça, eu quero lhe fazer uma pergunta então.
Onde eles conseguiram isso?”
Eu afirmei: “Eu vou te dizer, eu não sei”. Mas eu disse: “A
única coisa que sei é que eles trouxeram, e ele comeu.” E eu disse: “Tal
como a pergunta que você me fez há algum tempo atrás, o que me faz
gritar e me conduzir do jeito que eu me conduzo? É o Espírito Santo.
Eu não posso te dizer de onde Ele vem, mas eu sei que Ele está aqui,
e eu apenas O aceito. Essa é a única coisa que posso fazer. E Deus O
enviou e eu O amo”. Amém.
91
Então, desde que você esteja na vontade do Senhor, que
diferença isso faz? Eu não me importo de onde vem, contanto que
o Senhor me envie, isso é bom. Amém. Eu apenas o recebo. Não me
interessa o que o mundo pensa sobre isso. Vá em frente e mordam
suas línguas, e toda a sua água secou; e sem aleluia na igreja, e toda
condenação, sentado por ali pegando e pintando as unhas enquanto
os pregadores trazem sua pequena mensagem efeminada da loja de
dez centavos, tentando dar tapinhas nas costas e tudo mais. Isto é
certo. Agora, isso não é presbiteriana, isso é pentecostal. Correto, oh,
isso é duro, não é? Mas é a verdade. Sim, senhor.
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92
O que você deve ter é um pouco mais de João Batista, uma
velha mensagem como essa, um homem cheio do Espírito Santo, que
foi diretamente diante do pecado e disse: “Não te é lícito possuí-la”.
Isto é certo. Amém. Isso é o que a Bíblia diz para fazer. Rasgue-o. “O
machado está posto à raiz da árvore.” Muito bem. Corte-a. Isso é o
que precisamos, é de uma circuncisão. “Circuncisão” significa “cortar
a carne excedente”. Isso é o que precisamos em uma igreja pentecostal
hoje à noite, é de cortar fora um pouco de carne excedente e besteiras.
Isto é exatamente correto. Voltar para a velha linha de corte.
93
Elias ficou lá em cima por três anos, tendo bons momentos
sob a unção do Senhor todos os dias e todas as noites. Cada vez que
um corvo passava, dava um mergulho, entregava-lhe um sanduíche,
e ele ia comê-lo. Levantava-se e louvava ao Senhor, tomava um copo
de água e gritava um pouco e voltava a se assentar. Se isso não é
maravilhoso. E então eles começam a descobrir. “Gostaria de saber
o que aconteceu com aquele santo-rolador. Sabe... Bem, pode ser que
ele estivesse certo afinal.” Então eles começaram uma busca por ele.
Então eles buscaram por toda a nação tentando encontrá-lo. Mas ele
estava... Eles não podiam encontrá-lo. Certamente que não.
94
Então, o Senhor disse: “Acabe...” ou a Elias: “Eu quero que
você desça e se encontre com Acabe”. Então, descendo a montanha
ele veio e se aproximou. E quando Acabe o encontrou, ele disse: “Oh,
você está aqui. Então, é você, hein? Você é o que perturba Israel”. Oh,
que coisa! Sabe o que ele respondeu? Ele disse: “Não sou eu, é você e
sua Jezabelzinha que fizeram isso”. Isto é exatamente correto. “Você
introduziu essa feitiçaria em Israel e fez essas coisas. Você é que fez
isso.” E ele disse...
95
É assim que as pessoas são hoje. Elas tentam dizer: “Oh, eles
fazem muito barulho, e eles fazem isso e aquilo. Esse é o problema”.
Ouça: não é o médico, é a doença que causa o problema. Isto é certo.
É a doença, é o pecado que tirou a sua bênção. É o pecado que está
dentro... Não porque você não tenha bons pastores, não porque
você não tenha boas igrejas, não porque você não tenha isso, aquilo
ou aquilo outro, claro, você tem. Mas é o pecado que está te tirando
dessas coisas que você deve ter. É o pecado que está distanciando a
igreja da condição de rapto o tempo todo. É o pecado, não o edifício,
não a igreja, mas o pecado que está na igreja.
96
Assim, pois, Ele disse: “Convoque-os ao Monte Carmelo aqui

